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perintökaaren 8 luvun 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan perintökaaren (40/1965) 8 luvun 2 § ja 8 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat

laissa 209/1983, seuraavasti:

8 luku

Avustuksesta ja hyvityksestä

2 §
Perittävän kihlakumppanille, eloonjää-

neelle puolisolle 3 luvun 7 §:ssä tarkoite-
tuissa tapauksissa tai perittävän avopuolisolle
voidaan antaa jäämistöstä avustuksena rahaa,
muuta omaisuutta tai käyttöoikeus omaisuu-
teen sen mukaan kuin harkitaan kohtuulli-
seksi, jos hänen toimeentulonsa perittävän
kuoleman vuoksi on heikentynyt ja avustus
on tarpeen hänen toimeentulonsa turvaami-
seksi.

Avustusta voidaan antaa eloonjääneelle
puolisolle myös siinä tapauksessa, että hä-
nelle ei 3 tai 25 luvun nojalla voida antaa
riittävään toimeentuloon tarvittavaa omai-
suutta.

Jollei painavia syitä ole, avustuksen anta-
misella ei saa loukata perillisen oikeutta la-
kiosaan.

Avustuksen tarvetta ja määrää harkittaessa
on otettava huomioon perittävän kihlakump-
panin, eloonjääneen puolison tai avopuolison
mahdollisuudet turvata toimeentulonsa varal-
lisuudellaan sekä ansio- ja muilla tuloillaan,
ikä, parisuhteen kesto sekä muut näihin ver-
rattavat seikat.

Avopuolisolla tarkoitetaan tässä luvussa
henkilöä, joka on perittävän kuollessa ollut
tämän kanssa avopuolisoiden yhteistalouden
purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tar-
koitetussa avoliitossa.

8 §
Avustusta, josta säädetään 1 ja 2 §:ssä,

sekä 5 §:n mukaista hyvitystä on vaadittava
viimeistään perinnönjaossa. Jos perinnönja-
koa ei ole toimitettava, avustusta on 2 §:n
nojalla vaadittava viimeistään puolisoiden
omaisuuden osituksessa tai avopuolisoiden
omaisuuden erottelussa.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2011.

Jos perittävä on kuollut ennen tämän lain
voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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