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Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on meneillään laajahko tutkimushanke, jonka 
tarkoituksena on selvittää vuodesta 1930 voimassa olleen avioliittolain varallisuus-
säännösten toimivuutta ja ajanmukaisuutta käytännössä. Hanke käynnistyi vuonna 
2005 ja se on määrä saattaa päätökseen vuoden 2006 kuluessa. Tutkimushanke kyt-
keytyy pääministeri Vanhasen hallitusohjelmaan ja oikeusministeriön toiminta- ja ta-
loussuunnitelmaan. Niissä todetaan, että avioliittolain aviovarallisuutta koskeviin 
säännöksiin liittyvät mahdolliset muutostarpeet selvitetään ja tehdään tarvittaessa sitä 
koskevat sääntelyn muutokset.  
 
Tutkimushanke perustuu monipuolisiin asiakirja-aineistoihin sekä ammattitoimijoille 
ja esimerkiksi eronneille pareille suunnattuihin kyselyihin ja haastatteluihin. Hank-
keeseen liittyen on koottu asiakirja-aineistot muun muassa rekisteröidyistä avioehto-
sopimuksista ja osituksen moitetta koskevista oikeudenkäyntiasiakirjoista. Tutkimus-
hankkeen laajuuden vuoksi avioehtoja ja osituksen moitteita koskevat tutkimustulok-
set raportoidaan erillisenä tutkimusosiona nyt ilmestyneessä julkaisussa. 
 
Nyt julkistetussa tutkimuksessa kuvataan ja analysoidaan tilastomateriaalin ja maist-
raateista vuodelta 2005 kootun laajahkon aineiston avulla avioehtojen yleisyyttä ja si-
sältöä. Tutkimus antaa informaatiota myös avioehtosopimuksia solmivista puolisois-
ta. Tutkimuksessa tarkastellaan myös omaisuuden ositustilanteiden riitaisuutta tuo-
mioistuinkäsittelyyn edenneiden osituksen moitetapausten valossa. Näiltä osin tutki-
musaineisto koostuu vuoden 2004 alioikeuskäytännöstä. Tarkastelun kohteina ovat 
muun muassa osituksen moitteen lähtökohdat, jutuissa esitetyt vaatimukset ja riidan 
lopputulos. Lisäksi tutkimus tuottaa informaatiota moiteprosessin osapuolista ja la-
kimiesavun käytöstä ositusriidoissa.  
 
 
Avioehtosopimukset 
Avioehtosopimus ei enää ole poikkeuksellinen sopimusilmiö. Yhä useampi aviopari 
haluaa poiketa avioliittolain pääsääntöisestä omaisuuden puolittamisperiaatteesta 
avioliiton päätyttyä. Nykyisin joka neljäs avioituva pari solmii avioehdon, kun esi-
merkiksi 1970-luvulla näin toimi joka kahdeksas ja 1990-luvulla joka viides pari. 
 
Valtaosa avioehdoista on niin sanottuja totaalisopimuksia eli sellaisia, joissa sulje-
taan avio-oikeus kokonaan pois molemmilta puolisoilta. Avioehtojen monimuotoi-
suus on kuitenkin yleistymässä. Perinteisten totaalisopimusten osuus avioehdoista on 
pienentynyt ja osittaisten avioehtojen osuus on vastaavasti kasvanut noin kuudennek-
sen viimeisen vuosikymmenen kuluessa. Nykyisin enää noin kaksi kolmannesta avio-
ehdoista on totaalisopimuksia. 
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Tiettyyn ositusperusteeseen – eli joko avioeroon tai puolison kuolemaan − sidottu-
jen avioehtojen määrä on lisääntynyt huimasti. Kun ositusperusteisten ehtojen 
osuus sopimuksista oli 1990-luvulla parin prosentin luokkaa, kattoi ositusperuste-
määräys vuoden 2005 tutkimusaineistosta jopa viidenneksen. 
 
Avioehtosopimus on muotonsa puolesta tarkkaan laissa säännelty. Tutkimusaineis-
tossa sopimusten muotovaatimukset täyttyivät lähes poikkeuksetta. Toisaalta tut-
kimusaineisto osoittaa, että vuosittain maassamme rekisteröidään myös useita si-
sällöltään ja näin ollen myös oikeusvaikutuksiltaan erittäin epäselviä avioehtoso-
pimuksia.  
 
Kaiken kaikkiaan avioehtoaineistosta voidaan tehdä joitain kokoavia päätelmiä. 
Avioehdot ovat yleistyneet voimakkaasti viime vuosien aikana. Osittaisten avioeh-
tojen yleistyminen on erityisen merkille pantavaa. Osittaisten sopimusten yleisty-
minen ja toisaalta niiden sisältö osoittavat, että etenkin ennen avioliittoa omistettu 
sekä perintönä, lahjana ja testamentilla saatu omaisuus halutaan aiempaa yleisem-
min rajata täsmällisesti avio-oikeuden ulkopuolelle. Erilaisten avioehtosopimuk-
siin liitettävien ehtojen yleistymisen pohjalta voidaan tehdä päätelmä, että avioliit-
tolain puolittamisperiaatteen nojalla tapahtuvalta omaisuuden jaolta halutaan suo-
jautua aiempaa yleisemmin ja täsmällisemmin etenkin mahdollisen avioeron varal-
ta. Osittaisten avioehtojen ja toisaalta sopimuksiin liitettävien ehtojen yleistymi-
nen, toisin sanoen sopimusten sisällön monimutkaistuminen, saattaa puolestaan 
aiheuttaa ongelmia haluttujen oikeusvaikutusten toteutumisen näkökulmasta.  
 
 
Osituksen moitteet 
Osituksen moitteita koskevat tutkimustulokset kertovat oikeuskäsittelyyn asti pää-
tyneiden ositusten harvinaisuudesta. Tilastojen mukaan ositusten moitekanteista 
johtuvien oikeuskäsittelyjen vuosittainen määrä vastaa ainoastaan noin puolta pro-
senttia vuosittain ajankohtaistuvista avioero-osituksista ja noin kymmentä prosent-
tia annetuista pesänjakajamääräyksistä. Suurin osa osituksista onkin osapuolten 
väliseen sopimukseen perustuvia. Pesänjakajajohtoisia toimitusosituksia osituksis-
ta on ainoastaan murto-osa. Valtaosa moitekanteiden taustalla olevista osituksista 
on avioeroperusteisia. Näin ollen osituksen moitejutuissa osapuolina ovat useim-
miten entiset puolisot. Toisen puolison kuolemaan perustui vuoden 2004 tutki-
musaineiston moitteista ainoastaan kahdeksasosa. 
 
Vaikkakin aineisto kattaa kolmea tapausta lukuun ottamatta kaikki Suomen alioi-
keuksissa vuonna 2004 ratkaistut moitekanteet, aineiston lukumääräisesti pienen 
koon vuoksi tulkintoihin on kuitenkin hyvä suhtautua tietyllä varauksella. Yhden 
vuoden alioikeuskäytännön tarkastelun pohjalta voidaan osituksen moite-asioista 
tehdä joitain tiivistettyjä johtopäätöksiä. Kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä, että tuo-
mioistuinkäsittelyyn edenneet ositukset päättyvät suhteellisen usein sovintoon. 
Toisaalta ositusriita etenee pääkäsittelyyn selvästi useammin kuin riita-asiat kes-
kimäärin. Ositusriidoissa oikeudelliseen asiantuntija-apuun turvaudutaan melkein-
pä poikkeuksetta, siis selvästi yleisemmin kuin riita-asioissa keskimäärin.  
 
Oikeusprosessin aloittamisen taustalla on useimmiten tyytymättömyys avioliitto-
lain pääsäännön eli omaisuuden puolittamisperiaatteen pohjalta määräytyvään ta-



 

 

3

singonmaksuvelvollisuuden laajuuteen. Kantajat vaativat useimmiten tasingon-
maksuvelvoitteen supistamista ja vastaajat sen laajentamista. Oikeusprosessin pa-
nee vireille tyypillisesti noin 50-vuotias, usein yritystoimintaa harjoittava mies. 
Vastapuolena on useimmiten suurin piirtein samanikäinen palkansaajana työsken-
televä nainen. Ositusta koskevaan oikeudenkäyntiin ryhdytään − ja siinä edetään 
usein edelleen myös seuraavaan oikeusasteeseen − vaikka intressin rahallinen arvo 
saattaa olla suhteellisen pieni. Näin toimitaan huolimatta siitä, että esimerkiksi oi-
keusturvavakuutus ei pääsääntöisesti korvaa tämän tyyppisestä asiasta johtuvia oi-
keudenkäyntikuluja.  
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