
Avioliittoa eivät voi solmia
•  alaikäiset
•  holhouksen alaiset ilman edunvalvojan tai 

tuomioistuimen lupaa
•  serkuksia läheisemmät sukulaiset
•  avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuh-

teessa olevat
•  ottolapsi ja hänen vanhempansa.

Avioliittolaissa säädetään aviopuolisoille 
oikeuksia ja velvollisuuksia. Siksi avioliiton 
solmiminen on tarkoin säädelty määrämuo-
toinen, kaksipuolinen oikeustoimi. Kumman-
kin puolison on oltava vihkitilaisuudessa 
läsnä ja vastattava myöntävästi vihkijän 
kysyessä, tahtooko hän solmia avioliiton. 
Todistajiksi tarvitaan kaksi vähintään 15-vuo-
tiasta henkilöä.

Avioliitto voidaan solmia siviili- tai kirkko-
vihkimisenä. Siviilivihkiminen tapahtuu esi-
merkiksi maistraatissa tai käräjäoikeudessa, 
paikan saa avioon aikova pari itse valita. Vih-
kijänä on tuomari tai muu vihkioikeuden saa-
nut virkamies. Hieman yli puolet avioliitoista 
solmitaan siviilivihkimisenä, loput ovat kir-
kollisia vihkimisiä.

Samaa sukupuolta olevat parit voivat sol-
mia avioliiton. Aikaisemmin he saattoivat 
vain rekisteröidä parisuhteensa. Rekisteröin-
nin oikeusvaikutukset ovat suunnilleen 
samanlaiset kuin avioliiton, mutta rekisteröi-
tyneet parit eivät voi ottaa käyttöön toisen 
sukunimeä tai adoptoida yhdessä lasta. Uusia 
rekisteröityjä parisuhteita ei enää voi solmia, 
mutta vanhat rekisteröidyt parisuhteet voi 
muuttaa avioliitoiksi pelkällä ilmoituksella 
maistraattiin.

Täältä tullaan, yhteinen elämä!
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Avioehto rajoittaa avio-oikeutta

Puolisot voivat rajoittaa avio-oikeutta tois-
tensa omaisuuteen tekemällä avioehdon. 
Avioehtosopimus on määrämuotoinen 
oikeustoimi, jossa puolisoiden koko omaisuus 
tai jokin omaisuuden osa, vaikka vain yksit-
täinen esine kuten taulu, rajataan avio-oikeu-
den ulkopuolelle. Jos toisella on esimerkiksi 
paljon enemmän omaisuutta ennen liittoa tai 
suuri perintö odotettavissa, hänen näkökul-
mastaan avioehto voi olla perusteltu.

Avioehtosopimus pitää tehdä kirjallisesti 
ennen avioliittoa tai sen aikana. Kummankin 
puolison on hyväksyttävä se. Avioehtoon tar-
vitaan kaksi esteetöntä todistajaa ja se pitää 
rekisteröidä maistraattiin.

Mikäli puolisoilla ei ole avioehdon vuoksi 
lainkaan avio-oikeuden alaista omaisuutta, 
tehdään erotilanteessa osituksen sijasta vain 
omaisuuden erottelu.

Myös testamentin tekijä tai lahjan antaja voi 
kaventaa avio-oikeutta määräämällä, että 
annettu omaisuus, esimerkiksi suvun kesä-
mökki, jää puolison avio-oikeuden ulkopuolelle.

Avioehdon voi määrätä tulevan voimaan 
esimerkiksi vain avioerotilanteessa mutta ei 
avioliiton päättyessä toisen kuolemaan. Avio-
ehdon voi tehdä myös määräaikaiseksi. Kan-
sainvälisten avioliittojen yleistyessä voi olla 
järkevää sopia avioehdossa esimerkiksi siitä, 
että avioerossa sovelletaan Suomen eikä jon-
kin toisen valtion lainsäädäntöä.

Tuomioistuin voi avioehdosta tai sen 
puuttumisesta huolimatta sovitella eli koh-
tuullistaa ositusta toisen puolison hyväksi. 
Sovittelussa huomioidaan avioliiton kesto 
sekä puolisoiden toiminta yhteisen talouden 
hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säi-
lyttämiseksi. Esimerkiksi jos pitkään kestä-
nyt avioliitto päättyy eroon, varakkaampi 
puoliso voi joutua avioehdosta huolimatta 
maksamaan tasinkoa, jos vähävaraisempi 
puoliso on käyttänyt paljon aikaa esimerkiksi 
kodin ja lasten hoitamiseen.

Omaisuuden jaon kohtuullistaminen toimii 
myös toisin päin. Jos avioliitto on kestänyt 
lyhyen aikaa, esimerkiksi vain vuoden tai pari, 
ja puolisoiden varallisuuserot ovat suuret, ei 
varattomampi puoliso välttämättä saa varak-
kaamman omaisuudesta tasinkoa, vaikka avio-
ehtoa ei olisikaan. Tuomioistuin ratkaisee 
jokaisen sinne viedyn tapauksen yksilöllisesti, 
eikä tarkkoja rajoja esimerkiksi avioliiton kes-
tolle sovittelun perusteena ole olemassa.

Avoliitossa on vain vähän  
oikeudellisia sitoumuksia

Avoliitossa puolisot asuvat yhdessä solmi-
matta virallista liittoa. Avoliitto on yleinen 
parisuhteen muoto, mutta sillä ei ole juuri 
minkäänlaista oikeudellista asemaa. Avolii-
tossa asuvat eivät voi ottaa toistensa sukuni-
meä. Avopuolisot voivat kuitenkin hakea 
oikeutta yhteiseen sukunimeen tai sukunimi-
yhdistelmään, jos he ovat asuneet yli viisi 
vuotta yhteistaloudessa tai jos heillä on yhtei-
nen lapsi tai yhteishuollossa oleva lapsi. Avo-
liitossa ei myöskään ole elatusvelvollisuutta 
toisiaan kohtaan. Avopuolisoiden omaisuus ja 
velat ovat erillisiä, eli eron sat tuessa heillä ei 
ole samanlaista oikeutta toistensa omaisuu-
teen kuin aviopuolisoilla.

Epävirallisesta asemastaan huolimatta avo-
liitto vaikuttaa moniin Kelan maksamiin 
tukiin. Avopuolison tulot vaikuttavat esimer-
kiksi lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen, ylei-
seen asumistukeen, toimeentulotukeen ja kan-
saneläkkeeseen. Avioliittolaki (2017) vaikuttaa 
paitsi aviopareihin myös avopareihin siten, 
että heitä sukupuolesta riippumatta kohdel-
laan sosiaaliturvan osalta tasa-arvoisesti.

Avoliiton päättyessä eroon ositusta ei 
tehdä. Omaisuus erotellaan, ja kumpikin puo-
liso saa pitää omissa nimissään olevan omai-
suutensa. Avioliitossa toteutettava yhteis- 
omistusolettama pätee avoliitossakin: se 
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omaisuus, jonka ei voida osoittaa kuuluvan vain toi-
selle, on yhteistä. Omaisuuden erottelusta voidaan 
laatia erottelukirja, jonka kumpikin osapuoli ja kaksi 
esteetöntä todistajaa allekirjoittavat.

Kun avoliitto päättyy toisen kuolemaan, tehdään 
omaisuuden erottelu. Kuolleen puolison omaisuu-
den saavat hänen perillisensä. Jos omaisuuden jaosta 
tulee riitaa, käräjäoikeuden pesänjakaja tekee tarvit-
taessa omaisuuden erottelun. Tällöin erottelukirjaan 
vaaditaan vain hänen allekirjoituksensa.

Omaisuuden erottelu ja siihen liittyvä omaisuuden 
erillisyyden periaate voi toisinaan olla kohtuuton toi-
sen avopuolison näkökulmasta. Siksi yli viisi vuotta 
kestäneiden avoliittojen omaisuuden jakoa säädellään 
lailla. Lakia sovelletaan myös lyhyen aikaa kestänei-
siin avoliittoihin, jos avopuolisoilla on yhteisiä tai 
yhteisessä huollossa olevia lapsia.

Avoerossa toinen osapuoli voi saada hyvitystä, jos 
hän on kartuttanut yhteisen talouden varallisuutta, 
kustantanut yhteisiä menoja tai auttanut avopuoli-
sonsa varallisuuden kertymistä. Hyvitystä voi pyytää 
avopuolisolta, tai jos avoliitto päättyy kuolemaan, 
vainajan perillisiltä. Avopuoliso voi saada hyvitystä 
vain sen verran kuin hänen panoksensa on kasvatta-
nut yhteistä tai toisen avopuolison varallisuutta. Jos 
panos arvioidaan vähäiseksi, hyvitystä ei saa. Tarvit-
taessa asian ratkaisee käräjäoikeus.

Avoleskellä ei ole samanlaista lesken asumissuo-
jaa kuin avioliitossa. Hän ei voi jäädä asumaan puoli-
soiden yhteiseen kotiin vastoin kuolleen perillisten 
tahtoa. Hänellä ei myöskään ole oikeutta saada les-
keneläkettä, jota avioliitosta leskeksi jäänyt puoliso 
voi saada.

Avoliitossa eteen tulevat mahdolliset ongelmat 
voivat olla vaikeita ratkoa, koska laissa ei säädetä 
avoliitosta juuri lainkaan. Siksi avopuolisoiden olisi 
hyvä sopia taloudellisista asioistaan kirjallisesti. 
Näin he voivat saada liitolleen lähes samankaltaiset 
oikeusvaikutukset kuin avioliitolla on. Avopuolisot 
voivat tehdä sopimuksen esimerkiksi liiton purkau-
tumisen varalta, ja omaisuuden jakoon voi vaikuttaa 
muun muassa testamentilla.

Vanhan epävirallisen määritelmän mukaan perheeseen 
kuuluvat ne, jotka syövät samasta jääkaapista. Selvitä, 
ketkä lain mukaan kuuluvat samaan perheeseen.
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Äiti tiedetään – entä isä?

Lapsen äiti tiedetään, koska hän synnyttää 
lapsen. Isyys sen sijaan määräytyy kolmella 
eri tavalla. 
•  Isyysolettama: Jos puolisot ovat avioliitossa 

ja lapsi syntyy avioliiton aikana, isyysoletta-
man mukaan äidin aviomies on lapsen isä.

•  Tunnustaminen: Jos lapsen äiti ei ole 
avioliitossa, isyyden voi tunnustaa neuvo-
lassa jo ennen lapsen syntymää. Syntymän 
jälkeen tunnustaminen tehdään lastenval-
vojalla. Molempien vanhempien on oltava 
läsnä ja todistettava henkilöllisyytensä. 
Maistraatti vahvistaa isyyden. Jos isäeh-
dokkaita on useita ja isyys epäselvä, isyys 
voidaan selvittää DNA-testillä lastenvalvo-
jan luona. Mikäli biologinen isä saadaan 
selville, hänelle varataan mahdollisuus 
tunnustaa lapsen isyys.

•  Tuomitseminen: Jos mahdollinen isä ei 
suostu tunnustamaan lastaan, voidaan 
isyys vahvistaa isyyskanteella käräjäoikeu-
dessa. Lapsen äiti voi pyytää lapsenvalvo-
jaa saattamaan isyyskanteen vireille. Täl-
laisessa tapauksessa lastenvalvoja edustaa 
lasta oikeudessa.

Isyyden vahvistaminen on tärkeä oikeustoimi, 
sillä se luo isän ja lapsen oikeudellisen suhteen. 
Lapselle voidaan antaa isän sukunimi, ja isä on 
velvollinen osallistumaan lapsen elatukseen. 
Lapsella on oikeus pitää yhteyttä ja tavata isäänsä 
riippumatta siitä, minkälaiset isän ja äidin välit 
ovat. Lapsi saa perintöoikeuden isäänsä ja isän-
puoleiseen sukuunsa. Lapsi voi myös saada  
perhe-eläkettä, jos hänen isänsä kuolee.

Jos avoliitossa syntyneen lapsen isyyttä ei 
ole tunnustettu, lapsi on virallisesti isätön ja 
äiti on yksin lapsen huoltaja. Hän päättää lap-
sen asioista. Isä voi tulla huoltajaksi tunnus-
tamalla lapsen ja tekemällä äidin kanssa sopi-
muksen lapsen huoltajuudesta. Äiti ei voi 
estää isyyden selvittämistä.

Hedelmöityshoitojen kehittyminen ja yleis-

tyminen on pakottanut lainsäätäjän määritte-
lemään isyyden uudenlaisissa tilanteissa. Jos 
lapsi syntyy hedelmöityshoidon tuloksena 
avioliiton aikana, aviomies on lapsen isä. Jos 
taas hedelmöityshoidon avulla lapsen synnyt-
tänyt nainen ei ole vakituisessa parisuhteessa, 
voidaan isäksi vahvistaa siittiöt luovuttanut 
mies – mutta vain hänen suostumuksellaan. 
Lapsen synnyttäneen äidin naispuolinen 
kumppani voidaan vahvistaa äidiksi, kun pari 
on hankkinut lapsen yhdessä hedelmöityshoi-
don avulla.

Adoptiossa lapsi saa uudet  
vanhemmat

Lapsen vanhemmaksi voi päätyä adoption 
kautta. Suomessa tehdään vuosittain muu-
tama sata adoptiota, joista noin neljäsosa kos-
kee ulkomaalaisia lapsia. Adoptoitu lapsi saa 
automaattisesti Suomen kansalaisuuden.

Adoptoitu lapsi saa samanlaisen oikeudel-
lisen suhteen vanhempiinsa kuin biologisilla 
lapsilla on. Adoptio vaikuttaa muun muassa 
elatukseen, huoltajuuteen ja perintöasioihin. 
Vanhemmuus siis siirtyy adoption myötä 
uusille vanhemmille, eikä adoptoitu lapsi 
enää esimerkiksi peri biologisia vanhem-
piaan. Adoptiota ei voi myöhemmin purkaa.

25–49-vuotias aikuinen voi adoptoida lap-
sen yksin. Aviopari voi adoptoida lapsen 
yhdessä, avopari ei. Adoptio-oikeuden myön-
tää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta- 
viraston (Valvira) alainen adoptiolautakunta. 
Sosiaalityöntekijät selvittävät adoptio-oikeutta 
hakevien henkilöiden elämäntilannetta, ja hei-
dän puoltava lausuntonsa on adoptio-oikeu-
den edellytys. Elämäntilanteen olisi hyvä olla 
mahdollisimman vakaa, mutta tarkkoja kritee-
reitä tälle ei ole. Hakijan vakava etenevä sai-
raus on kuitenkin adoption este. Ulkomailta 
adoptoitaessa lapsen kotimaa voi asettaa omia 
ehtojaan, jotka koskevat esimerkiksi avioparin 
samaa sukupuolta tai varallisuutta tai aviolii-
ton kestoa. Kielteisen päätöksen kaikista adop-
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tiota hakevista saa kuitenkin vain muutama 
prosentti.

Samaa sukupuolta olevilla pareilla ei ollut 
aikaisemmin oikeutta adoptoida lasta per-
heen ulkopuolelta, mutta tilanne muuttui, 
kun samaa sukupuolta olevien avioliitto tuli 
mahdolliseksi.

Perheen sisäinen adoptio tarkoittaa tilan-
netta, jossa lapsen isän tai äidin aviopuoliso 
adoptoi puolisonsa lapsen ja tulee siten hänen 
viralliseksi huoltajakseen. Tähän tarvitaan 
lapsen biologisten vanhempien ja yli 12-vuo-
tiaan lapsen oma suostumus. Lapsen van-
hemman ja hänen puolisonsa avioliiton on 
pitänyt kestää vähintään kaksi vuotta tai 
taustalla tulee olla pidempi yhdessä asumi-
nen. Adoptiolautakunnan lupaa perheen 
sisäiseen adoptioon ei kuitenkaan tarvita eikä 
tilannetta selvitetä samalla tavalla kuin per-

heen ulkopuolisissa adoptioissa.
Aikuinen voi adoptoida myös täysi-ikäisen 

omaksi lapsekseen. Henkilöiden välille on 
voinut syntyä esimerkiksi sijaisperheessä 
lapsi–vanhempi-suhde lapsen ollessa alaikäi-
nen, mutta sitä ei ole silloin virallistettu. 
Adoptiolla voidaan turvata lapsen oikeus esi-
merkiksi perinnönjaossa. Tällaisen adoption 
saa samankaltaisella kevyemmällä hakemus-
menettelyllä kuin perheen sisäisen adoption.

Lapsen omat vanhemmat eivät aina pysty 
hoitamaan velvollisuuksiaan lasta kohtaan. 
Tällöin lapsi voidaan ottaa huostaan ja sijoit-
taa väliaikaisesti tai pysyvästi sijaisvanhem-
pien luokse. Sijaisvanhemmuus ei ole juridi-
sesti samanlainen kuin vanhemmuus, ja lapsi 
saattaa palata omien vanhempiensa luokse 
heidän elämäntilanteensa niin salliessa.
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Mikä lapselle nimeksi?

Lain mukaan huoltajien on annettava jokai-
selle lapselle 1–4 etunimeä. Etunimen hyväk-
symiselle on muutamia laissa mainittuja edel-
lytyksiä. Etunimi ei saa aiheuttaa pahennusta 
tai haittaa eikä olla etunimeksi ilmeisen 
soveltumaton. Etunimen pitää olla vakiintu-
nut samalle sukupuolelle eikä etunimi voi olla 
sukunimen tyyppinen. Sisaruksille ei saa 
antaa samaa ensimmäistä etunimeä ilman 
erityistä syytä. Laissa luetellaan muitakin 
poikkeusperusteita nimen hyväksymiselle, 
joten nimen valinnanvapaus on varsin laaja. 
Täysi-ikäinen voi muuttaa etunimeään kirjal-
lisella hakemuksella maistraattiin.

Lapsen sukunimi määräytyy joissain 
tapauksissa automaattisesti, toisinaan van-
hemmilla on mahdollisuus käyttää nimen 
valinnassa harkintaa. Jos lapsen vanhemmilla 
on yhteinen sukunimi tai sukunimiyhdis-
telmä, myös lapsi saa saman nimen. Samojen 
vanhempien kaikilla yhteisillä lapsilla pitää 
olla sama sukunimi, joten esikoisen sukunimi 
määrää myös nuorempien sisarusten nimen. 

Jos avioliitossa olevilla vanhemmilla on 
eri sukunimet, he voivat valita, kumman 
sukunimi lapselle annetaan. Lapselle voidaan 
antaa myös vanhempiensa sukunimistä koos-
tuva sukunimiyhdistelmä. Avioliiton ulko-
puolella syntynyt lapsi voi saada isänsä suku-
nimen, mikäli isyys on vahvistettu. Jos van-
hemmat eivät pääse sukunimestä sopimuk- 
seen, lapsi saa äidin sukunimen. Yksinhuol-
taja päättää itse, saako lapsi äidin vai isän 
sukunimen.

Lapsen asema erossa

Jos avio- tai avoparilla on lapsia, heidän huol-
tajuutensa, elatuksensa ja tapaamisoikeutensa 
ratkaistaan eron yhteydessä. Vanhemmat voi-
vat sopia, että vain toinen vanhemmista jatkaa 
lapsen huoltajana. Tavallisesti kummatkin 
vanhemmat kuitenkin ovat edelleen lapsen 
huoltajia. Nykyisin suurin osa eronneista van-
hemmista on tällaisia yhteishuoltajia.

Lapsi voi olla virallisesti kirjoilla vain 
yhdessä osoitteessa, vaikka hänellä olisikin 
vuoroviikoin vaihtuvat kaksi kotia. Se van-
hempi, jonka luona lapsi virallisesti asuu, on 
hänen lähivanhempansa. Toinen vanhempi 
on hänen etävanhempansa. Lapsilisä makse-
taan lähivanhemmalle, ja lapsen asuminen 
voi vaikuttaa myös mahdolliseen vanhempien 
saamaan asumistukeen.

Yleensä etävanhempi maksaa lähivanhem-
malle elatusapua. Vanhemmat voivat keske-
nään sopia elatusavun maksamisesta ja sen 
määrästä. Lain mukaan kumpikin vanhempi 
osallistuu elatukseen ”kykynsä mukaan”.

Eron yhteydessä sovitaan myös lapsen 
tapaamisoikeudesta. Tapaamisoikeus voidaan 
sopia esimerkiksi sellaiseksi, että lapsi asuu 
vakituisesti toisen vanhemman luona ja tapaa 
toista vanhempaa joka toinen viikonloppu ja 
lisäksi loma-aikoina etukäteen sovitun ajan. 
Hyvin pienen lapsen tapaamiset voivat olla 
päivätapaamisia.

Lähivanhempi ei saa estää tapaamisoikeu-
den toteutumista. Lastenvalvojan vahvista-
mat sopimukset tai käräjäoikeuden päätös 
tapaamisoikeudesta voidaan ääritilanteessa 
laittaa toimeen pakolla, jolloin poliisi noutaa 
lapsen tapaamiseen. Toisaalta 12 vuotta täyt-
tänyt lapsi voi kieltäytyä tapaamasta etävan-
hempaa, mahdollisesti nuorempikin, jos hän 
on ikäistään kypsempi.

Eroperheessä voi olla draaman aineksia. Tyttö nimeltä 
Varpu kyllästyi keskenkasvuiseen äitiinsä ja karkasi etsi-
mään isäänsä.
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Oikeus ja yhteiskunta

Monenlaisia työsuhteita

Työnantajat ovat ottaneet perinteisten työ-
suhteiden rinnalle käyttöön uudenlaisia 
tapoja hankkia työntekijöitä. Monissa palve-
luammateissa käytetään vaihtelevan työajan 
malleja (eli niin sanottuja nollatyösopimuk-
sia). Näissä sopimuksissa työntekijä sitoutuu 
tekemään työtä työnantajalle ja olemaan 
hänen käytettävissään, mutta työnantaja ei 
takaa tuntimäärää. Vaihtelevasta työajasta ei 
saa sopia, jos työnantajalla on kiinteä työvoi-
matarve. Jos työntekijä pyytää vaihtelevaa 
työaikaa, ei työaikaehdolle tarvita muita 
perusteita. Käytännössä voi olla niin, ettei 
tunteja ole ollenkaan tai niitä voi olla niin 
vähän, että palkalla ei tule toimeen. Työnte-
kijä ei voi kuitenkaan yleensä ottaa vastaan 
muuta työpaikkaa silloin, kun hänellä on täl-
lainen sopimus jonkin työnantajan kanssa.

Nollatuntisopimuksessa työntekijällä on 
kaikki normaalit työsuhteen velvollisuudet, 
mutta vähän oikeuksia. Työnantaja voi hank-
kiutua eroon työntekijästä vähentämällä hänen 
tuntinsa nollaan. Tässä tapauksessa työnteki-
jän ainoa vaihtoehto on itse irtisanoa sopimus, 
mikä säästää työnantajan irtisanomis- 
korvauksilta.

Työsopimuksensa irtisanonut työntekijä ei 
saa työttömyyskorvausta heti vaan vasta 
karenssiajan (90 päivää) jälkeen, koska työn 
vähyys ei ole hyväksytty irtisanomisperuste.

Työntekijällä on oikeus lomarahaan, jos työ-
tunteja on ollut riittävästi. Työnantaja voi kui-
tenkin kiertää lomarahojen maksun tarjoa- 
malla vain vähän työtunteja. Työntekijän voi-
kin olla järkevää vaatia aina työsopimuk-
seensa minimituntimäärä. Toisaalta nollatun-
tisopimus sopii hyvin monelle opiskelijalle, 
koska heillä ei välttämättä ole mahdollisuuk-
sia työskennellä kovin monta tuntia viikossa.

Vuokratyön tekeminen on yleistynyt. 
Vuokratyössä työntekijä tekee sopimuksen 
vuokratyöntekijöitä välittävän yrityksen 

kanssa, joka sitten myy palveluitaan ja välit-
tää työntekijöitä niitä tarvitseville niin sano-
tuille käyttäjäyrityksille. Vuokratyössä nou-
datetaan kyseisen alan normaaleja työehtoso-
pimuksia, mutta vuokratyöntekijän työehdot 
saattavat olla kuitenkin erilaiset kuin muilla 
työntekijöillä, koska hän tekee sopimuksen 
vuokratyötä vuokraavan yrityksen kanssa. 
Käyttäjäyrityksen pitää kuitenkin antaa 
vuokratyöntekijöilleen samat oikeudet kuin 
omalle henkilöstölleen, esimerkiksi oikeuden 
käyttää työpaikan ruokalaa tai kuntosalia. 
Rahaetuuksia, esimerkiksi tuettua ruokailua, 
ei tarvitse antaa vuokratyöntekijöille. Vuok-
ratyötä välittävällä yrityksellä on normaalit 
työnantajan velvollisuudet: sen on esimer-
kiksi järjestettävä työntekijöilleen työtervey-
denhuolto ja suostuttava perhevapaisiin.

Yritykset myös ulkoistavat työtehtäviä eli 
ostavat palvelun toiselta yritykseltä, joka vas-
taa työn toteutuksesta. Yleensä ne ulkoista-
vat tehtäviä, jotka eivät ole yrityksen perus-
toimialaa, kuten siivoustöitä tai palkanlas-
kentaa. Yritykselle ulkoistaminen voi olla 
taloudellisesti kannattavaa, sillä palveluita 
voidaan nyt kilpailuttaa. Lisäksi näin voidaan 
kiertää esimerkiksi irtisanomismenettelyjä. 
Työnantaja voi tarjota tehtäviä myös entisille 
työntekijöilleen. Tällöin työntekijöiden on 
yleensä perustettava oma yritys, jolle myös 
kaikki työnantajan velvoitteet siirtyvät.

Freelance-työssä työntekijä ottaa vastaan 
tarkkaan määriteltyjä työtehtäviä. Monet 
freelancerit ovat yrittäjiä, joten he vastaavat 
itse kaikista sivukuluista, kuten eläke- ja sosi-
aaliturvamaksuista. Freelance-töitä voi myös 
tehdä niin sanotulla freelance-verokortilla, 
jolloin työsuhteet ovat normaaleja palkka-
töitä ja toimeksiantaja maksaa sivukulut. 
Verokortin voi antaa samaan aikaan useam-
malle työnantajalle, ja veroprosentti pysyy 
kaikissa työsuhteissa samana.
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siin sisältyvän kurssiriskin vuoksi niiden 
vakuusarvo voi jäädä 50 prosenttiin.

Kiinteistöpantti on jokin kiinteistö, kuten 
omakotitalo, kesämökki tai tontti. Kun velan 
vakuudeksi aiotaan pantata kiinteistö, siihen 
pitää ensin tehdä kiinnitys. Kiinteistön omis-
taja hakee kiinnitystä Maanmittauslaitok-
selta, joka merkitsee sen lainhuuto- ja kiinni-
tysrekisteriin. Kiinnityksen hakija saa kiinni-
tyksestä todistukseksi kirjallisen tai sähköisen 
panttikirjan, johon merkitään kiinteistö ja 
kiinnityksen rahamäärä. Panttikirjan avulla 
kiinteistöä voidaan käyttää velan vakuutena. 
Tällöin panttikirja annetaan velkojan hal-
tuun. Velkoja harvoin hyväksyy kiinteistöä 
vakuudeksi koko käyvästä arvostaan eli sen 
arvosta myytäessä, vaan esimerkiksi 75 pro-
sentin arvosta.

Kulutusluotot, pikavipit ja  
osamaksukauppa

Kulutusluottojen laina-aika on useimmiten 
muutama vuosi ja lainattava rahasumma 
muutama tuhat euroa. Kulutusluottoihin liit-
tyy koron lisäksi erilaisia maksuja, joten oleel-
lista on tietää luoton todellinen vuosikorko. 

Kulutusluotot, esimerkiksi luotollinen 
pankkitili ja pankista otettu kulutusluotto, 
ovat yleensä vakuudettomia luottoja. Luotol-
lisella tilillä on luottoa sovittuun rajaan asti 
eli tilillä on käytettävissä tietty määrä  
rahaa.

Vakuudettomat pikaluotot eli pikavipit 
ovat lyhytaikaisia, muutaman viikon tai muu-
taman kuukauden pituisia, ja melko pieniä 
lainoja. Pikavippi on helppo ja nopea saada. 
Pienet summat voi saada jopa 15 minuutin 
kuluttua hakemuksen tekemisestä, suurem-
mat 1–2 päivän kuluttua. Kaikkien pikavip-
pien ylin vuosikorko saa lain mukaan olla 
enintään 20 %. Lainan muille kuluille on ase-
tettu 150 euron katto, jotta pikavippiyrityk-
set eivät pysty kiertämään korkokattoa lisää-
mällä kuluja.

Osamaksukaupassa kauppahinta makse-
taan osamaksuerissä ja asiasta tehdään kirjal-
linen sopimus. Ostaja maksaa käsirahan eli 
kauppahinnan ensimmäisen osamaksuerän ja 
saa tavaran haltuunsa. Myyjä voi säilyttää 
omistusoikeutensa tavaraan, kunnes ostaja 
on maksanut viimeisenkin osamaksuerän. 
Vaihtoehtoisesti myyjä pidättää itsellään 
oikeuden ottaa tavaran haltuunsa, mikäli 
ostaja ei suorita osamaksuja. Ostaja on siis 
velkaa myyjälle, kunnes kaikki maksuerät on 
hoidettu. Osamaksukauppa on yksi kulutus-
luoton muoto, minkä vuoksi alle 18-vuotias ei 
saa ostaa osamaksulla. Hän ei voi ylipäänsä 
ottaa velkaa.

Jos et maksa velkaasi...

Velka pitää maksaa riippumatta siitä, miten 
se on syntynyt. Velkakirjassa sovitaan yleensä 
maksuaikataulu. Jos maksaa velkaansa sovi-
tussa ajassa, velasta koituvat vain ne kulut, 
jotka on sovittu alun perin. Jos velan jättää 
maksamatta, seurauksena on monenlaisia 
perintäkuluja, joita velkoja voi laillisesti periä. 
Perintäkulut saattavat nousta pienenkin 
velan osalta suuremmiksi kuin alkuperäinen 
velka.

Eräpäivän jälkeen velkoja lähettää maksu-
muistutuksen ja tarvittaessa kaksi maksuvaa-
timusta. Jos ne eivät tuota tulosta, eli velalli-
nen ei maksa laskua tai ota yhteyttä sopiak-
seen maksujärjestelystä, velkoja voi hakea 
haastehakemuksella käräjäoikeudessa mak-
suvelvollisuuden vahvistavaa tuomiota. Jos 
velallinen ei reagoi haasteeseen, käräjäoikeus 
antaa yksipuolisen tuomion velan maksusta. 
Mikäli velallinen riitauttaa asian, käräjäoi-
keus tutkii velan oikeellisuuden. Jos velkoja 
on oikeassa vaatimuksessaan, oikeus vahvis-
taa maksuvelvollisuuden. Kummassakin 
tapauksessa velallinen saa maksuhäiriö- 
merkinnän luottotietoihinsa. Maksuhäiriö-
merkinnät näkyvät luottotietorekisterissä 
2–4 vuotta.
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Velkaa voidaan periä ulosotolla käräjäoi-
keuden tuomion perusteella. Ulosmittauksen 
sijasta ulosottomies voi myös vahvistaa velal-
liselle kirjallisen maksusuunnitelman, mutta 
jos sitä ei noudata, siirrytään ulosmittauk-
seen. Ulosmittauksen tarkoitus on varmistaa, 
että ulosotossa oleva velka tulee maksetuksi. 
Tavallisimmin ulosmitataan velallisen 
palkka-, eläke- tai yritystuloa. Niistä voidaan 
yleensä ulosmitata kolmasosa. Velalliselle 
jätetään kuitenkin niin sanottu suojaosuus 
hänen ja hänen mahdollisen perheensä elan-
toa varten. Jos palkka jää pienemmäksi kuin 
suojaosuus, ei sitä ulosmitata lainkaan.

Periaatteessa kaikkea velallisen omai-
suutta voidaan ulosmitata, mutta tavan-
omaista koti-irtaimistoa ei. Irtain omaisuus, 

esimerkiksi auto, pörssiosakkeet, asunto- 
osake, veronpalautukset, pankkitalletukset ja 
käteinen raha, pyritään ulosmittaamaan 
ennen kiinteää omaisuutta, kuten omakoti- 
taloa. Velkoja voi myös rajoittaa ulosottotoi-
mia ja pyytää suppeaa ulosottoa, jolloin ulos-
mitataan vain palkkaa, eläkettä tai muita 
tuloja ja saatavia.

Monet julkiset maksut, esimerkiksi verot 
tai kunnallisen päivähoidon tai terveydenhoi-
don maksut, eivät tarvitse oikeuden päätöstä 
vaan ovat suoraan ulosottokelpoisia. Näistä 
julkisista maksuista ei seuraa maksuhäiriö-
merkintää luottotietorekisteriin.

Jos oma talous uhkaa kaatua, kannattaa pyytää apua kunnalliselta talous- ja velkaneuvojalta.
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