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Defensor Legis N:o 6/2000

MUOTOVIRHEINEN TESTAMENTTI JA KIINTEISTÖSAANNON
LAINHUUDATUS

(Der Formmangel eines Testaments und das Aufgebot eines Grundstückerwerbs)

1 Johdannoksi

Testamenttia voidaan pitää tiukasti määrämuo-
toisena oikeustoimena. Se on tehtävä – ellei edel-
lytyksiä ns. hätätilamuodon käyttämiselle ole –
kirjallisesti kahden esteettömän todistajan yhtä-
aikaisesti läsnä ollessa. Todistajien on, sitten kun
testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin
tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa,
todistettava testamentti nimikirjoituksillaan (PK
10:1). Jos näitä määräyksiä ei ole noudatettu, tes-
tamentti voidaan kanteen johdosta julistaa päte-
mättömäksi. Oikeuskäytännössä muotosäännös-
tä on sovellettu varsin ankarasti. Pienikin poik-
keama laissa säädetystä muodosta on johtanut
siihen, että jälkisäädös on käynyt tehottomaksi.1

Muotovaatimusten merkitystä korostaa testamen-
tinsaajan kannalta epäedullinen todistussääntö:
jos testamentin pätevyys riitautetaan, saajan on
osoitettava, että testamentti on tehty laissa sää-
detyin muodoin.2

Määrämuodon noudattamatta jättämisestä ei
kuitenkaan aina seuraa testamentin pätemättö-
myyttä. Muotovirhe saattaa korjaantua. Perilliset
menettävät mahdollisuuden vedota siihen, jos ei-
vät nosta moitekannetta laissa säädetyssä kuuden
kuukauden määräajassa (PK 14:5). Moitevalta
voi katketa jo tätä aikaisemminkin, jos perillinen
on hyväksynyt testamentin tai muulla todistetta-
valla tavalla luopunut moiteoikeudestaan. Myös

muut jäämistöintresentit kuin perilliset menettä-
vät mahdollisuutensa vedota muotovirheeseen,
jos eivät reagoi kohtuullisessa ajassa; heitä var-
ten ei ole laissa osoitettua nimenomaista kanne-
aikaa.3

Vuoden 1997 alusta voimaan tullut maakaari
näyttäisi tuoneen testamenttioikeuteemme koko-
naan uudentyyppisen muotovirheen korjaantu-
mistavan. Maakaaren 13:1:ssä säädetään, että
kiinteistösaannolle myönnetty lainhuuto estää
vetoamasta saantokirjassa olleeseen muotovir-
heeseen. Sama vaikutus on sillä, että kirjaamis-
viranomainen on jättänyt lainhuutohakemuksen
lepäämään. Testamenttia ei lainkohdassa nimen-
omaisesti mainita. Sekä säännöksen sanamuoto
(”saantokirjan muotovirhe”) että sen taustalla ole-
vat lainvalmistelutyöt antavat kuitenkin vahvaa
tukea käsitykselle, jonka mukaan uusi säännös
ulottaa vaikutuksensa myös testamenttisaantoi-
hin: se näyttäisi koskevan kaikkia saantotapoja.
Voidaankin väittää, että jos testamentit olisi tar-
koitettu jättää MK 13:1:n soveltamisalan ulko-
puolelle, asiasta olisi otettu lainkohtaan nimen-
omainen maininta.

MK 13:1:tä koskevien lainvalmistelutöiden
osalta ks. lähemmin KM 1989:53 s. 160 ja HE 120/
1994 s. 88, joista käy ilmi, että lainkohdan on aja-
teltu koskevan periaatteessa kaikenlaisia saantota-
poja.4 Kiinteistökaupan lisäksi valmistelutöissä
tuodaan esille perinnönjako ja ositus. Testament-
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tia ei nimenomaisesti mainita, mutta mikään ei viit-
taa siihen, että se olisi tarkoitettu jättää säännök-
sen soveltamisalan ulkopuolelle. Tätä käsitystä vas-
taan puhuu jo se seikka, että maakaaren III osan
(luvut 10–14) säännökset näyttäisivät yleensäkin
koskevan – toisin kuin esimerkiksi MK 2–4 luvun
normit – kaikkia saantotapoja. Testamentti on
lisäksi MK 13 luvussa muutenkin asetettu monilta
osin hyvin samanlaiseen asemaan kuin ositus ja
perinnönjako. Näin on tehty esimerkiksi MK
13:3.3:ssa ja 13:9:ssä. Kiistatonta myös on, että
testamentinsaajalle voidaan antaa ns. nautintasuo-
jaa (MK 13:10) aivan samoin edellytyksin kuin
muillekin oikeudenhaltijoille (ks. HE 120/1994
s. 93).

MK 13:1:n edeltäjä, LainhuudatusL (86/1930)
20 § koski ainoastaan kiinteän omaisuuden luovu-
tusta. Näin MK 13:1 on selvästi laajentanut kor-
jaantumiskelpoisten saantotapojen alaa. Uutta täs-
sä säännöksessä on myös se, että muotovirhe kor-
jaantuu suoraan lainhuudon tai lainhuutohakemuk-
sen lepäämäänjättämispäätöksen nojalla. Lainhuu-
datusL 20 §:ssä luovutuksen pätevöityminen edel-
lytti lainhuudon lisäksi yhden vuoden määräajan
kulumista.

MK 13:1 ulottaa näin tulkittuna merkittävällä
tavalla vaikutuksen testamenttioikeuteemme.
Perilliset ja muut jäämistöintresentit saattavat sen
nojalla menettää mahdollisuutensa vedota testa-
mentin muotovirheen tilanteessa, jossa heidän
kannevaltansa olisi muuten avoinna. Kun kyse on
näin olennaisesta muutoksesta, voisi odottaa, että
säännöksen jäämistöoikeudellisia vaikutuksia oli-
si pohdittu lainvalmistelun yhteydessä. Tätä ei
kuitenkaan ole tehty. MK 13:1:n muutenkin niu-
koissa perusteluissa sivuutetaan kokonaan nämä
kysymykset. Lainvalmistelijat eivät näytä ajatel-
leen, että uusi säännös voisi aiheuttaa erityisiä
ongelmia jäämistöoikeudellisten seuraantojen
kannalta.

Testamentti on kuitenkin monilla tavoin erilai-
nen saantotapa kuin esimerkiksi kiinteistön kaup-
pa, jota silmällä pitäen MK 13:1 on ensisijaisesti
säädetty. Ei siis olisi yllättävää, jos uusi säännös
aiheuttaisi testamenttien osalta sellaisia ongelmia,
joita ei synny luovutuksissa. Pulmalliseksi tämän
korjaantumisnormin tekee myös se, että muoto-
säännöksillä on testamenttioikeudessa annettu pe-
rinteisesti hyvin olennainen merkitys, suurempi

kuin esimerkiksi luovutusoikeustoimissa.5 Kuten
seuraavasta havaitaan, monet lainkohdan aikaan-
saamat seuraukset ovatkin jäämistöoikeuden näkö-
kulmasta varsin epätyydyttäviä.

Saatetaankin kysyä, miltä osin nämä muutok-
set on pakko hyväksyä de lege lata. Kun MK
13:1:tä valmisteltaessa ei ole selvästikään pidet-
ty silmällä testamentteja ja niihin liittyviä erityis-
ongelmia, tuntuisi ehkä houkuttelevalta tulkita
sitä supistavasti: lainkohtaa ei siis lainkaan so-
vellettaisi testamentteihin. Näin voitaisiin vält-
tää ne monet epäkohdat, joita säännös voisi muu-
ten aiheuttaa.

Tällainen ratkaisu herättää kuitenkin epäilyk-
siä. MK 13:1:n sanamuoto viittaa niin selvästi
kaikkiin saantokirjaan perustuviin omistajanvaih-
doksiin, että testamenttien jättäminen säännök-
sen sovellusalan ulkopuolelle merkitsisi tietyn-
asteista lainsäätäjän vallan ottamista. Tulkinta
myös loukkaisi sellaisen testamentinsaajan oi-
keusturvaodotuksia, joka on saanut kiinteistöl-
leen lainhuudon. Selvää onkin, että esitetyn kal-
taisen contra legem -ratkaisun omaksuminen
edellyttää hyvin painavia syitä. Siihen ei voida
päätyä yleisluonteisten arvioiden pohjalta, vaan
kysymys, miten onnettomiin lopputuloksiin sään-
nöksen sanamuodon mukainen noudattaminen
todella johtaisi, on ensin selvitettävä yksityiskoh-
taisesti. Vasta tämän jälkeen on mahdollista to-
deta, onko sen sovellusalan supistamiselle riittä-
viä perusteita.

Seuraavassa lähdenkin aluksi siitä, että MK
13:1 koskee sellaisenaan myös testamentteja.
Tarkoitukseni on tuoda esille niitä vaikutuksia,
joita tämä lainkohta sanamuodon mukaisesti so-
vellettuna saisi aikaan jäämistöoikeudessamme.
Aluksi selvitän säännöksen sisältöä nimenomaan
testamenttisaantojen kannalta. Tämän jälkeen
pohdin, millaisia oikeudenmenetyksen uhkia kan-
nevallan katkeaminen synnyttää perillisille ja
muille jäämistöintresenteille. Samalla selvitän,
millä tavoin näiltä riskeiltä on mahdollista suo-
jautua: millaiset ovat esimerkiksi kirjaamisviran-
omaisen mahdollisuudet kontrolloida, ettei kan-
neoikeuden menetyksiin johtuvia lainhuutoja tai
lepäämäänjättämispäätöksiä anneta.
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Näiden tarkastelujen pohjalta otan sitten kir-
joituksen lopussa (jakso 6) kantaa edellä esiin
nostamaani kysymykseen: olisiko MK 13:1:tä
mahdollista tulkita niin, ettei säännöstä sovellet-
taisi lainkaan testamenttisaantoihin. Koetan täl-
löin lisäksi arvioida muotovirheiden korjaantu-
mista de lege ferenda. Tulisiko siis testamentit
jättää kokonaan MK 13:1:n sovellusalan ulko-
puolelle, vai voisiko tällä säännöksellä olla – sii-
hen liittyvien epäkohtien ohella – jotakin annet-
tavaa myös testamenttioikeudelle?

2 MK 13:1:n sisällöstä

2.1 MK 13:1:ssä säädetään seuraava:

”Saantokirjan muotovirheeseen ei saa vedota
sen jälkeen, kun saantokirjan perusteella on myön-
netty lainhuuto tai lainhuutohakemus on jätetty le-
päämään.”

Tarkasteltavan lainkohdan pääsisältö on yksin-
kertainen. Kiinteistön saannolle myönnetty lain-
huuto tai kirjaamisviranomaisen tekemä päätös,
jonka mukaan lainhuutohakemus on jätetty lepää-
mään, korjaavat kyseiseen saantokirjaan mahdol-
lisesti liittyvän muotovirheen. Testamenttien
osalta tämä merkitsee sitä, että kukaan ei voi enää
tehokkaasti riitauttaa testamenttiin perustuvaa
kiinteistösaantoa pelkän muotovirheen perusteel-
la. Jos tällainen kanne oikeudessa nostetaan, se
on hylättävä.

Epätietoisuutta saattaa kuitenkin aiheuttaa se,
että MK 13:1 sääntelee sanamuotonsa mukaan ni-
menomaan saantokirjan eikä esimerkiksi oikeus-
toimen muotovirhettä. Laissa käytetty ilmaisuta-
pa viittaa asiakirjassa (testamentti, kauppakirja,
perinnönjakokirja) olevaan puutteellisuuteen.
Kauppakirjasta tai testamenttiasiakirjasta siis esi-
merkiksi puuttuvat todistajien allekirjoitukset,
vaikka sellaiset olisi oikeustoimella ollut. Lain-
kohta soveltuukin kiistatta tällaisiin tilanteisiin.

Ongelmallisempana saatetaan sen sijaan pitää
itse oikeustoimen päättämiseen liittyviä virhei-
tä, esimerkiksi laissa säädetyn yhtäaikaisuus-
vaatimuksen noudattamatta jättämistä. Oikeuskir-

jallisuudessa on yleensä katsottu, että myös täl-
laiset seikat kuuluvat oikeustoimen muotoon. Sa-
notun käsitteen alaan kuuluvat periaatteessa kaik-
ki ne oikeustoimen päättämiseen liittyvät ulko-
naiset seikat, joita vaaditaan sitoutumisaktien
ohella.6 Kiinteistön kaupan muotovirheestä on
siis kysymys esimerkiksi silloin, kun ostaja ja
myyjä eivät ole olleet paikalla yhtäaikaisesti, ja
testamentin (oikeustoimen) muotovirheestä sil-
loin, kun tämä vaatimus ei täyty testamentin to-
distajien osalta. Joudutaankin kysymään, koskee-
ko MK 13:1 lainkaan tällaisia puutteita. Nythän
vikaa ei ole vain asiakirjan sisällössä, vaan on-
gelmana on se, että itse tahdonilmaisua ei ole
annettu laissa säädetyissä olosuhteissa.

Kysymykseen on vastattava myöntävästi.
Maakaaren esityöt viittaavat selvästi siihen, että
MK 13:1 on tarkoitettu yleiseksi saannon muo-
tovirheet korjaavaksi normiksi. Ilmauksella saan-
tokirjan muotovirhe ei ole tarkoitettu vain asia-
kirjassa olevaa virhettä vaan yleisemminkin saan-
toperusteena olevan oikeustoimen (kauppa, vaih-
to, lahja, testamentti) muotovirhettä.7 Asia käy
ilmi myös kiinteistön kaupan muotoa sääntele-
vän MK 2:1:n kirjoittamistavasta. Tämä kaupan-
tekotapahtumaa ja kauppakirjan vähimmäissisäl-
töä sääntelevä normi on otsikoitu: ”Kauppakir-
jan muoto”. Jos siis esimerkiksi ostaja ja myyjä
eivät ole kauppaa tehtäessä olleet paikalla yhtä-
aikaisesti, kauppaa rasittaa MK 13:1:ssä tarkoi-
tettu saantokirjan muotovirhe. Samalla tavoin on
asia silloin, kun yhtäaikaisuuden vaatimus jää
toteutumatta testamentin todistajien osalta tai kun
testamentti(oikeustoime)a rasittaa muu muoto-
virhe.

Maakaaren kirjoittajien kielenkäyttö antaa aihet-
ta kritiikkiin. Tietty oikeustoimi (kauppa, testa-
mentti) ja sitä koskeva asiakirja (kauppakirja, tes-
tamenttiasiakirja) ovat selvästi eri tason ilmiöitä ja
ne olisi myös pidettävä erossa toisistaan. Käytän-
nössä tätä ei aina havaita, vaan oikeustoimi ja sii-
tä laadittu dokumentti samastetaan (ei esimerkiksi
huomata, että sanalla ”testamentti” saatetaan tar-
koittaa yhtäältä testamenttiasiakirjaa ja toisaalta
testamenttausoikeustoimea). Olisikin tärkeää, että
virallisteksteissä varottaisiin käyttämästä kieltä ta-
valla, joka voi johtaa sekaannuksiin. MK 2:1 tar-
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joaa tässä suhteessa huonon esikuvan: Ilmaisu
”Kauppakirjan muoto” sopii huonosti otsikoksi sel-
laiselle lainkohdalle, joka sääntelee kiinteistön luo-
vutuksen muotoa.

Korjaantumismahdollisuus koskee MK 13:1:n
mukaan kaikenlaisia muotovirheitä, niin piileviä
kuin näkyviäkin. Riittävää on, että kiinteistösaan-
non perusteena on perittävän antama tahdon-
ilmaisu, jolla hän on tarkoittanut määrätä jää-
mistöstään. Kilpailevien etutahojen kannevalta
voi siis teoriassa katketa silloinkin, kun testamen-
tista puuttuvat kokonaan esimerkiksi todistajat tai
testaattorin omakätinen allekirjoitus. Voineepa
MK 13:1:n nojalla pätevöityä jopa suullinen tes-
tamentti, jos sen nojalla on saatu lainhuuto. Se,
että nyt ei ole tarkkaan ottaen olemassa mitään
saantokirjaa, tuskin estää säännöksen sovelta-
mista.

Muotovirheen korjaantuminen ei MK 13:1:n
nojalla edellytä vilpitöntä mieltä. Lainkohtaan
voi siis vedota sellainenkin testamentinsaaja, joka
on lainhuutoa hakiessaan tiennyt muotovirhees-
tä ja siitä, että hänen oikeutensa tullaan riitaut-
tamaan.8 Myös se, millaiset mahdollisuudet kil-
pailevilla jäämistöintresenteillä on ollut estää
lainhuudon antaminen, on merkityksetöntä. Kan-
nevaltansa voi menettää sellainenkin perillinen
tai testamentinsaaja, joka ei ole edes tiennyt hä-
nen oikeuttaan kaventavan testamentin olemas-
saolosta eikä ole siten voinut valvoa oikeuksiaan.
MK 13:1 ei ole passiviteetin oikeusvaikutuksia
sääntelevä normi.

2.2 Testamentin perusteella annettu lainhuuto
ulottaa vaikutuksensa vain kiinteän omaisuuden
saantoihin; kiinteistöihin rinnastuvat nyt määrä-
alat, määräosat ja kiinteistöjen yhteiset alueet
(MK 1:2). Mikäli muotovirheisessä jälkisää-
döksessä on muuta omaisuutta koskevia määrä-
yksiä, se voidaan niiden osalta julistaa pätemät-
tömäksi aivan normaaliin tapaan. Esimerkiksi
voidaan ottaa koko jäämistöstä tehty muotovir-
heen rasittama testamentti. Jos sitä moititaan,
MK 13:1:n soveltaminen saa aikaan sen, että
tämä yleisjälkisäädös tavallaan kutistuu kiinteis-
töä koskevaksi legaatiksi.

Testamentin osittaispätemättömyys on sinänsä
jo vanhastaan tuttu ilmiö jäämistöoikeudessamme.
Jos testamentin todistajan esteellisyyden perusteena
on se, että testamentti sisältää hänen itsensä taik-
ka hänen lähisukulaisensa hyväksi tehdyn määräyk-
sen, jälkisäädös käy pätemättömäksi vain sanotun
määräyksen osalta (ks. PK 10:4.2 ja 13:2). Osit-
taiseen pätemättömyyteen saattaa johtaa myös se,
että vain osa perillisistä moittii testamenttia (ns.
yksilöllisen moiteoikeuden periaate).

Se, että testamentin muotovirhe jää osittain
korjaantumatta, saattaa poikkeustapauksissa vai-
kuttaa myös kiinteistöä koskevan määräyksen
tehokkuuteen. Kiinteää ja irtainta omaisuutta kos-
kevat määräykset ovat joskus sellaisessa yhtey-
dessä toisiinsa, että irtaimesta annettujen mää-
räysten kumoutuminen vie perustan koko testa-
mentilta.9 Tällöin testamentti käy tehottomaksi
myös kiinteistöä koskevilta osiltaan eikä muoto-
virheen korjaantuminen auta kiinteistön saajaa.

Kysymystä voidaan valaista esimerkillä: P,
jolla on kaksi kasvattilasta (A ja B), on testamen-
tissaan määrännyt kesämökkikiinteistönsä puo-
liksi heille; muu omaisuus tulee antaa lakimää-
räisille perillisille. Myöhemmin P tekee uuden
testamentin (T2), jonka mukaan mainittu kiinteis-
tö tulee yksin A:lle ja B saa vastaavasti yhtä ar-
vokkaan asunto-osakkeen. A:lle annetaan testa-
mentin nojalla lainhuuto. – Oletetaan, että myö-
hempi testamentti (T2) julistetaan sitten muoto-
virheen takia pätemättömäksi. Kuvatussa tilan-
teessa on mielestäni mahdollista katsoa, että tämä
pätemättömyys vie – MK 13:1:ssä säädetystä
huolimatta – pohjan myös T2:een perustavalta
A:n kiinteistösaannolta. Kesämökkikiinteistö tu-
lee siten antaa ensimmäisen testamentin mukai-
sesti A:lle ja B:lle puoliksi. P:n tarkoituksena on
selvästikin ollut saattaa kasvattilapsensa keske-
nään yhdenvertaiseen asemaan. Tämä tarkoitus
ei toteutuisi jos A saisi T2:n nojalla koko kiin-
teistön ja B jätettäisiin tyystin ilman.

2.3 On syytä havaita, että MK 13:1:n nojalla
korjaantuvat vain muotovirheet. Testamentti voi-
daan lainhuudosta huolimatta julistaa pätemättö-
mäksi materiaalisella perusteella, siis esimerkiksi
sen johdosta, että testamentti on syntynyt pakon
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tai painostuksen johdosta tai että perittävältä on
puuttunut sen tekemiseen vaadittava oikeustoi-
mikyky. Myös mahdollisuus peruutus- ja inek-
sistenssikanteiden nostamiseen pysyy avoimena.
Testamentinsaaja saattaakin MK 13:1:ssä sääde-
tystä huolimatta menettää oikeutensa sen johdos-
ta, että lainhuudon antamisen jälkeen ilmaantuu
joku myöhempi testamentinsaaja, jolle perittävä
oli vanhemman testamenttinsa peruuttaen
määrännyt kiinteistönsä. Allekirjoittamaton tai
todistajia vailla oleva testamentti saatetaan puo-
lestaan julistaa kokonaan mitättömäksi sillä pe-
rusteella, että perittävän joko ei katsota lainkaan
antaneen asiakirjasta ilmenevää tahdonilmaisua
tai ainakaan tarkoittaneen sitä kuolemanvarais-
määräykseksi. Tällainen kanne ei ole edes sidot-
tu PK 14:5:ssä asetettuun määräaikaan.10

Kysymys, milloin muotovirheinen testamentti
on vain moitteenvaraisesti pätemätön ja milloin
suorastaan mitätön, voi käytännössä aiheuttaa vai-
keita rajankäyntiongelmia. Esimerkiksi allekirjoi-
tuksen tai todistajien puuttuminen saattaa viitata
siihen, että perittävän tahdonmuodostus on jäänyt
kesken, testamentinteko on edennyt vasta valmis-
telun asteelle. Tätä painottavat esimerkiksi Lilius,
Testamentin muodosta (1903) s. 199–200 ja Rau-
tiala, Perintö ja testamentti (1967) s. 344–345. Kir-
joittajat lähtevät siitä, että todistajia vailla oleva
testamentti on normaalisti mitätön.

Kyse voi toisaalta olla myös vain muotovirhees-
tä. Olosuhteista on ehkä pääteltävissä, että perittä-
vä on tarkoittanut antaa tehokkaan kuolemanva-
raismääräyksen. Tällöin voi allekirjoitusten puut-
tumisesta johtuva pätemättömyys korjaantua MK
13:1:n nojalla. – Ks. tältä osin Muukkonen, Muo-
tosäännökset (1958) s. 112–113 av. 19 sekä Hern-
berg JFT 1963 s. 220 ss. Kumpikin kirjoittajista
korostaa, ettei allekirjoitusten puute sellaisenaan
konstituoi mitättömyyttä.

Ongelmasta muotovirhe vai ineksistenssi ks.
myös Aarnio, Suomen jäämistöoikeus II (2p. 1991)
s. 162 ja 356–358. Aarnio havainnollistaa esitys-
tään esimerkillä, jossa testamentin on testaattorin
pyynnöstä allekirjoittanut joku toinen henkilö. Tul-
kinnallisena lähtökohtana kirjoittaja pitää sitä, että
kyseistä testamenttia rasittaa muotovirhe.

Perillinen saattaa muotovirheen korjaantumi-
sen estämättä ajaa myös testamentin tulkintakan-
netta – esimerkiksi sen vahvistamiseksi, että lain-

huudon perustana ollut jälkisäädös olikin tarkoi-
tettu vain käyttöoikeustestamentiksi. Kirjaamis-
viranomaisen tulkinta, jonka mukaan testament-
ti antoi saajalleen omistusoikeuden, ei siis saa
tältä osin aikaan sitovia oikeusvaikutuksia.

Testamentinsaajan oikeusasema voi lainhuu-
datuksesta huolimatta jäädä epävarmaksi monissa
muissakin suhteissa. Seuraavassa annan vielä
muutamia esimerkkejä sellaisista kilpailevien
jäämistöintresenttien oikeussuojavaateista, joihin
testamentinsaajan on muotovirheen korjaantumi-
sesta huolimatta varauduttava:

a) Lainhuudatus ei estä perillisiä vetoamasta sii-
hen, että testamentti on käynyt tehottomaksi
edellytysten raukeamisen johdosta.

b) Testamentinsaaja ei saa suojaa sitä vastaan,
että hänen väitetään menettäneen testament-
tiin perustuva oikeutensa PK 15 tai 16 luvus-
sa tai PK 17:2a:ssa säädetyillä perusteilla.

c) Kannevallan katkeaminen ei myöskään ulotu
niihin vaateisiin, joita muut jäämistöintresentit
esittävät PK 3 luvun säännösten, lakiosanor-
mien tai PK 8 luvun avustussäännösten perus-
teella.

d) Yhtä suojaton testamentinsaaja on sellaisia
vaateita vastaan, joiden perusteena on se, että
perittävän väitetään ylittäneen testamenttaus-
kompetenssinsa. Esimerkkeinä voidaan mai-
nita lesken tasinkovaade ja oikean omistajan
vindikaatiovaatimus.

e) Muotovirheen korjaantuminen ei myöskään
vaikuta perittävän velkojien asemaan. Se ei
siis estä pesänselvittäjää vaatimasta kiinteis-
töä takaisin pesään esimerkiksi PK 21:7:n no-
jalla.

2.4 Olen edellä pitänyt silmällä vain lainhuudon
ja lainhuudatushakemuksen lepäämäänjättämis-
päätöksen aiheuttamaa muotovirheen korjaantu-
mista. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että sa-
maan lopputulokseen voi johtaa MK 14 luvussa
tarkoitetun erityisen oikeuden kirjaaminen (MK
14:7.1). MK 13:1:ssä tarkoitetusta pätevöitymi-
sestä voi siis hyötyä myös esimerkiksi se, jolle
perittävä on testamentannut siirtokelpoisen maan-
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vuokraoikeutensa. Kun tämä oikeus on kirjattu
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, ei testamentis-
sa mahdollisesti olleeseen muotovirheeseen voi-
da enää vedota.

MK 14:7.1:ssä säädetään ”Erityisen oikeuden
kirjaamisella on 13 luvun 1–3 §:ssä lainhuudolle
säädetyt oikeusvaikutukset”. Tällaisen kirjaamis-
hakemuksen lepäämään jättämisen (MK 14:11)
oikeusvaikutuksista ei lainkohdassa mainita mi-
tään. Syntyykin periaatteessa varsin merkittävä tul-
kintaongelma: mikä merkitys lepäämään jättämi-
selle on nyt annettava? Riittääkö jo se – samalla
tavoin kuin MK 13:1:ssä – katkaisemaan muoto-
virheeseen perustuvan kannevallan?

Varmaa vastausta on vaikeaa antaa. Saatetaan
ensinnäkin väittää, että MK 13:1:ssä tarkoitettu
pätevöitymisvaikutus voidaan liittää vain laissa
selvästi osoitettuun tosiseikastoon. MK 14:7.1:tä
olisi siten sovellettava sanamuotonsa mukaisesti.
Erityisen oikeuden saanto pätevöityisi vain kirjaa-
misen johdosta, eikä pelkällä kirjaamishakemuksen
lepäämään jättämisellä olisi tässä suhteessa oikeus-
vaikutuksia.

Asia voidaan kuitenkin ymmärtää myös toisin.
MK 14:7.1:tä saatetaan tulkita siten, että ilmaisu
erityisen oikeuden kirjaaminen viittaa myös kirjaa-
mishakemuksen lepäämäänjättämispäätökseen.
Tämän käsityksen puolesta puhuvat ennen muuta
systemaattiset näkökohdat. Lainhuudon antaminen
ja erityisen oikeuden kirjaaminen on MK 14:7:ssä
tarkoitettu varsin laajasti rinnastaa toisiinsa: mitä
laissa on säädetty lainhuudon oikeusvaikutuksista,
pätee suurelta osin myös erityisen oikeuden kirjaa-
miseen. Näillä kirjaamistavoilla onkin hyvin sa-
mankaltaiset oikeusvaikutukset. Lepäämäänjättä-
mispäätöksen antamisen funktiot ja edellytykset
ovat myös hyvin samanlaiset, olipa sitten kysymys
lainhuudatuksesta (eli kiinteistön omistusoikeuden
kirjaamisesta) tai erityisen oikeuden kirjaamises-
ta. Näiden kahden kirjaamislajin keskenään erilai-
seen kohteluun ei näyttäisi siten olevan myöskään
asiaperusteita.

Maakaaren esityötkään (ks. HE 120/1994 s. 99
ja 101) eivät anna viitteitä siitä, että lainhuuto ja
erityisen oikeuden kirjaaminen olisi tarkoitettu
asettaa MK 13:1:n soveltamisen kannalta eri ase-
maan. Vaikuttaisi siten jo johdonmukaisuussyistä
aiheelliselta tulkita MK 14:7.1:tä laajasti: muoto-
virheeseen vetoaminen estyy jo kirjaamishakemuk-
sen lepäämään jättämisen nojalla. Tällä tavoin on-
kin asiaa arvioitu teoksessa Jokela – Kartio – Oja-
nen, Maakaari (1997) s. 325. Kirjoittavat toteavat
– väitettään enemmälti problematisoimatta – että

erityisen oikeuden kirjaamista koskeva lepäämään-
jättämispäätös saa MK 13:1:n kannalta aikaan sa-
mat oikeusvaikutukset kuin itse kirjaaminenkin.

3 MK 13:1:n aiheuttamista oikeuden-
menetyksistä

Kiinteistösaannolle annettu lainhuuto saattaa
siis katkaista perillisen tai muun jäämistöintre-
sentin mahdollisuuden vedota testamentin muo-
tovirheeseen. Jotta osattaisiin arvioida tämän uu-
den säännöksen todellista merkitystä, on tiedettä-
vä, missä eri tilanteissa kannevallan katkeaminen
voi käytännössä tulla kyseeseen: miten on siis
yleensä mahdollista, että joku saisi lainhuudon
muotovirheen rasittaman testamentin perusteel-
la. Tältä pohjalta voidaan sitten pohtia, millaisia
oikeudenmenetyksen uhkia MK 13:1 aiheuttaa ja
miten niiltä voitaisiin suojautua.

Seuraavassa tarkastelenkin tätä kysymystä.
Aluksi (jaksot 3.1 ja 3.2) selvitän, missä tilan-
teissa lainhuuto saattaisi johtaa toisaalta perillis-
ten moiteoikeuden ja toisaalta kilpailevan testa-
mentinsaajan kannevallan katkeamiseen. Tämän
jälkeen (3.3) pohdin, millaisia oikeudenmenetyk-
sen vaaroja aiheuttaa se, että muotovirhe voi kor-
jaantua jo lainhuutohakemuksen lepäämään jät-
tämisen nojalla. Lopuksi (3.4) otan esille kysy-
myksen, voisivatko perilliset ja kilpailevat tes-
tamentinsaajat määrätilanteissa turvata oikeuten-
sa siten, että he vaatisivat kiinteistösaannolle an-
netun lainhuudon jälkikäteistä kumoamista.
Tämä kysymys tuntuu aiheelliselta etenkin tilan-
teessa, jossa lainhuudatuspäätöstä rasittaa jokin
raskas menettelyvirhe tai sen taustalla on testa-
mentinsaajan törkeä väärinkäytös (lainhuutoa
haettaessa on esimerkiksi käytetty väärennettyjä
asiakirjoja).

3.1 Kiinteistösaannolle annettu lainhuuto ja
perillisten moiteoikeus

Jotta testamentin perusteella voitaisiin antaa
lainhuuto, edellytetään, että testamentti on tullut
lainvoimaiseksi.11 Perilliset ovat siis hyväksyneet
testamentin taikka jättäneet sitä moittimatta laissa
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säädetyssä määräajassa. Tällöin jokainen peril-
linen on jo PK 14:5:n nojalla menettänyt moite-
oikeutensa. MK 13:1:stä johtuva kannevallan
katkeaminen jääkin nyt yleensä merkityksettö-
mäksi – eihän perillisellä muutenkaan olisi enää
mahdollisuutta vedota muotovirheeseen.

Oikeudenmenetykset ovat kuitenkin mahdol-
lisia. Kirjaamisviranomainen saattaa nimittäin
antaa lainhuudon sellaisen testamentin nojalla,
joka ei todellisuudessa ole lainvoimainen aina-
kaan kaikkiin perillisiin nähden. Asiaa käsittele-
vä virkailija saattaa ensinnäkin erehtyä – joko
huolimattomuuttaan tai syyttään – perillispiirin
laajuudesta. Testamentinsaaja X:n tekemää lain-
huutohakemusta ratkaiseva notaari on esimerkik-
si siinä käsityksessä, että testaattori P:n perilli-
siä ovat A, B ja C. Oletetaan nyt, että P:n teke-
mä muotovirheinen testamentti on annettu tiedok-
si näille kaikille eikä kukaan ole nostanut moi-
tekannetta määräajassa. Siten X:lle annetaan lain-
huuto. – Myöhemmin sitten ilmaantuukin sellai-
nen P:n perillispiiriin todellisuudessa kuuluva D,
jonka osalta laissa säädetty moiteaika on vielä
avoinna ja joka myös nostaa muotovirheen pe-
rusteella moitekanteen. X:lle myönnetty lainhuu-
to johtaa nyt siihen, että D:n kannevalta on la-
kannut kiinteistösaannon osalta.

On myös mahdollista, että lainhuudatusviran-
omainen arvioi testamentin tulleen lainvoimai-
seksi tiettyihin perillisiin nähden, vaikka asia ei
todellisuudessa olekaan näin. Lainhuutoa hake-
va X on esimerkiksi pystynyt antamaan uskotta-
vaa selvitystä siitä, että testamentti on annettu tie-
doksi kaikille perillisille tai että nämä ovat
hyväksyneet sen – myöhemmin tämä tieto osoit-
tautuu kuitenkin paikkansa pitämättömäksi. Tie-
doksiantoa koskeva todistus tai hyväksymis-
ilmoitus on ehkä ollut väärennetty. Perillisen an-
tamaa hyväksymistahdonilmaisua saattaa myös
rasittaa joku OikTL:ssa tarkoitettu virhe (pakot-
taminen, petollinen viettely, kiskominen). Edel-
leen on mahdollista, että testamentin hyväksynyt
perillinen on ollut oikeustoimikelpoisuutta vailla.

Edellä kuvatut tapaukset vaikuttavat MK
13:1:n soveltamisen kannalta selviltä. Kun X on
saanut lainhuudon, testamentin muotovirhe on

korjaantunut. Kukaan P:n perillisistä ei siis näyt-
täisi voivan saattaa testamenttia tehottomaksi
yksin muotomääräysten noudattamatta jättämisen
vuoksi. Jos muitakaan moiteperusteita ei pysty-
tä esittämään, testamentti jää voimaan, olipa se
muotonsa puolesta kuinka puutteellinen tahansa.
Loukatun jäämistöintresentin ainoaksi mahdolli-
suudeksi näyttäisikin jäävän vahingonkorvaus-
vaateen esittäminen – tilanteen mukaan joko val-
tiota tai oikeudenloukkaukseen syyllistynyttä tes-
tamentinsaajaa kohtaan.

Saatetaan kuitenkin epäillä, onko MK 13:1
ymmärrettävä tältä osin täysin ehdottomaksi.
Ajateltakoon nyt tilanteita, joissa testamentinsaa-
ja on saanut lainhuudon hyvin moitittavaan me-
nettelyyn turvautumalla. Hän on osoittanut kir-
jaamisviranomaiselle testamentin lainvoimaisuu-
den esimerkiksi väärennettyjen tai törkeää pak-
koa käyttäen saatujen hyväksymismerkintöjen
avulla. MK 13 luvussa ei sinänsä ole minkään-
laista poikkeussäännöstä tällaisten tapausten va-
ralta – MK 13:5:ssä oleva ns. vahvojen väittei-
den sääntö ei koske nyt tarkasteltavaa tilannetta.
Vaikuttaa silti selvältä, ettei saajan tule voida
hyötyä vilpistään. Olisi paitsi yleistä oikeustajua
loukkaavaa myös varallisuusoikeudessamme val-
litsevien periaatteiden vastaista antaa oikeussuo-
jaa sille, joka on syyllistynyt väärennykseen tai
pakottamiseen. Mielestäni täytyykin lähteä siitä,
että edellä kuvatuissa ja niihin verrattavissa ta-
pauksissa MK 13:1 ei poikkeuksellisesti estä
muotovirheeseen vetoamista: perillisen on siis
annettava lainhuudosta huolimatta riitauttaa tes-
tamentin pätevyys muotovirheen perusteella.

3.2 Lainhuuto ja kilpailevien testamentin-
saajien pätemättömyyskanteet

3.2.1 Kysymys, jääkö testamentti muotovirhees-
tä huolimatta päteväksi, saattaa kiinnostaa myös
muita jäämistöintresenttejä kuin perillisiä. Kiis-
tanalainen testamentti on ehkä sisällöltään sellai-
nen, että se heikentää esimerkiksi toisen testa-
mentinsaajan tai perittävältä jääneen lesken ase-
maa. MK 13:1 voikin synnyttää oikeudenmene-
tyksiä myös heille.
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Testamentin moitetta sääntelevät PK 14 luvun
normit koskevat vain perillisten nostamia kantei-
ta; oikeus moittia testamenttia PK 13:1:ssä sää-
detyillä perusteilla kuuluu yksin perillisille. Mui-
den etutahojen testamenttikanteista ei perintökaa-
ressa ole säännöksiä. Tämän vuoksi on jossain
määrin epäselvää, keillä kaikilla on yleensä val-
ta vedota testamentin muotovirheeseen. Korkein
oikeus on antanut muutamia ratkaisuja (esimer-
kiksi KKO 1968 II 77 ja 1991:19), joiden poh-
jalta syntyy helposti se käsitys, että kanneoikeus
olisi tältä osin ainoastaan perillisillä. Muut
jäämistöintresentit voisivat riitauttaa testamentin
pätevyyden vain aineellisilla perusteilla.

Vallitseva kanta lienee kuitenkin toinen. Oi-
keuskirjallisuudessa on lähdetty siitä, että myös
kilpailevalla testamentinsaajalla on oikeus vaa-
tia muotovirheisen testamentin pätemättömäksi
julistamista, mikäli hänellä on tähän oikeudelli-
nen intressi, siis mikäli testamentin kumoutumi-
nen parantaisi hänen asemaansa.12 Tätä käsitys-
tä onkin mielestäni pidettävä perusteltuna. Muo-
tovirheeseen vetoamista ei ole syytä jättää yksin
lakimääräisten perillisten harkittavaksi. Ei olisi
asianmukaista, että esimerkiksi sellainen perilli-
nen, jolla ei olisi omakohtaista moiteintressiä,
voisi toiminnallaan (moittiiko vai ei) ratkaista
kahden muun henkilön välisen eturistiriidan.13

Saman säännön täytynee koskea muitakin
jäämistöintresenttejä. Seuraavassa lähdenkin sii-
tä, että muotovirheeseen voi vedota periaattees-
sa kuka tahansa etutaho, jolla vain on tähän riit-
tävä oikeudellinen intressi. Rajaan kuitenkin tar-
kasteluni käytännössä tärkeimpään ongelmaan,
kilpailevien testamentinsaajien pätemättömyys-
kanteisiin. Sivuutan siis kysymyksen, keillä muil-
la olisi aihetta vedota testamentin muotovirhee-
seen.

3.2.2 Milloin sitten kiinteää omaisuutta koske-
va testamenttimääräys voisi sillä tavoin vaikut-
taa kilpailevan testamentinsaajan asemaan, että
hänelle tulisi antaa oikeus riitauttaa testamentti
muotovirheen perusteella? Näin on asia ensinnä-
kin silloin, kun perittävä on antanut useita testa-
menttimääräyksiä, joita kaikkia ei voida panna

täytäntöön.14 Kiinteistöä koskevan testamentin
toteuttaminen saattaa PK 11:3:ssa omaksutun
väistymisjärjestyksen vuoksi uhata kariuttaa esi-
merkiksi rahalegataarin toiveet saada jäämistöstä
mitään, kun rahavarat jouduttaisiin ehkä käyttä-
mään perittävän velkojen maksamiseen. Rahale-
gataarilla olisikin tällöin perusteltu intressi vaa-
tia muotovirheen rasittaman kiinteistölegaatin
julistamista pätemättömäksi.

Hieman toisenlainen tilanne syntyy sellaisten
kilpailevien (uusien) testamenttien johdosta, jot-
ka merkitsevät aikaisemmin tehdyn testamentin
totaalista tai osittaista peruuttamista. Nyt ei ole
selvää, että aikaisemman testamentin saajalla on
todellista intressiä vedota myöhemmän jälkisää-
döksen muotovirheeseen. Kun testamentti saa-
daan oikeutemme mukaan peruuttaa vapaamuo-
toisestikin, uuteen testamenttiin sisältyvä peruu-
tusmääräys voi hyvin jäädä voimaan siitä huoli-
matta, että tämä testamentti julistettaisiin muo-
tovirheen vuoksi pätemättömäksi. Tällaisessa ta-
pauksessa ei kilpailevalle testamentinsaajalle ole-
kaan syytä antaa kanneoikeutta.15

Ajateltakoon seuraavaa tilannetta: Perittävä,
joka on ensin testamentissaan T1 määrännyt kai-
ken omaisuutensa serkulleen A:lle, myöhemmin
tekeekin uuden testamentin (T2), jossa hän A:n oi-
keutta supistaen määrää jäämistöön kuuluvan kiin-
teän omaisuuden lakimääräisille perillisilleen. P:n
kuoltua ilmenee, että T2 on muotovirheinen. –
Vaikka T2 julistettaisiinkin pätemättömäksi, A:n
osalta tehty T1:tä koskeva peruutus jäisi todennä-
köisesti voimaan ja kiinteä omaisuus menisi laki-
määräisille perillisille. A:lle olisikin nyt aiheeton-
ta antaa kannevaltaa.

Täysin ehdotonta sääntöä, jonka mukaan tes-
tamentinsaaja ei voisi vedota hänen oikeuttaan
supistavaa uutta testamenttia (T2) rasittavaan
muotovirheeseen, ei liene kuitenkaan syytä omak-
sua. Pelkästään se seikka, että uusi jälkisäädös
voidaan osaltaan ymmärtää vanhan testamentin
(T1) peruutukseksi, ei asiaa lopullisesti ratkaise.
On nimittäin mahdollista, että T2:n mitätöi-
tyminen vie perustan myös siihen sisältyvältä
”peruutusosalta”. Sellainen lopputulos, että jää-
mistö jaettaisiin lakimääräisen perimysjärjestyk-
sen mukaan, ei ehkä lainkaan vastaisi perittävän
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tahtoa. Perittävän saatetaan ehkä katsoa tarkoit-
taneen peruuttaa T1:n määräykset vain sillä edel-
lytyksellä, että T2 tulee sellaisenaan noudatetta-
vaksi.16 Toisaalta myöskään sellainen lopputulos,
että T2:ssa nimetty uusi saaja voisi ilman muuta
toteuttaa oikeutensa muotovirheen estämättä, ei
vaikuta täysin tyydyttävältä. Saatetaankin ajatel-
la, että aikaisemman testamentin saajalle tulisi
kuvatussa tilanteessa antaa mahdollisuus riitaut-
taa myöhemmän jälkisäädöksen pätevyys muo-
tovirheen perusteella ja saattaa näin T1 sellaise-
naan noudatettavaksi. – Tämä ensisaajan riitaut-
tamisvaltaan liittyvä kysymys on kuitenkin de
lege lata epäselvä, eikä siihen voida tässä yhtey-
dessä ottaa ehdotonta kantaa.

Esimerkki: P on ensin määrännyt (T1) koko
jäämistönsä kasvattilapselleen A:lle. Vähän ennen
kuolemaansa P sitten tekee uuden testamentin (T2),
jossa hän määrää jäämistön jaettavaksi puoliksi A:n
ja toisen kasvattilapsensa B:n kesken. Jälkimmäistä
testamenttia rasittaa kuitenkin muotovirhe. – P:llä
on myös yksi lakimääräinen perillinen, X, jolle hän
ei ole tarkoittanut jättää mitään.

Jos T2 julistetaan muotovirheen johdosta päte-
mättömäksi, tulee lopputulokseksi todennäköisim-
min se, että A saa koko jäämistön. B:lle määrättyä
”jäämistönpuolikasta” ei siis tule antaa X:lle. Sel-
lainen tulkinta, että testamentista T2 noudatettai-
siin nyt vain sen ”peruutusosaa” – jolloin puolet
jäämistöstä lankeaisi X:lle – johtaisi niin selvästi
P:n tarkoitusten vastaisiin tuloksiin, että se on syytä
torjua.17 Ongelmaton ei ole toisaalta sekään lop-
putulos, että B voisi toteuttaa T2:een perustuvan
oikeutensa muotovirheen estämättä. – Kuvatussa
tilanteessa A:lle saatettaisiinkin nähdäkseni antaa
oikeus T2:ta koskevan pätemättömyyskanteen aja-
miseen.

Tarkasteltavaan ongelmaan liittyy läheisesti
KKO 1963 II 53: Testamenttia vaadittiin julistet-
tavaksi mitättömäksi sillä perusteella, että se oli
peruutettu testamentintekijän uudella testamentil-
la, joka oli muotovirheen takia pätemätön. Kanne
hylättiin. – Tapauksessa kannetta ajoivat perittä-
vän lakimääräiset perilliset, jotka vaativat itselleen
lain mukaista perintöosaansa. Kun nämä perilliset
oli jätetty perinnöttä sekä uudessa että vanhassa
(peruutetuksi väitetyssä testamentissa), vanhan tes-
tamentin mitätöinti olisi johtanut selvästi perittä-
vän tarkoitusten vastaiseen lopputulokseen. Siksi
jäämistö tuli jakaa vanhan testamentin osoittamal-
la tavalla.

Samantapainen kysymys oli esillä ratkaisussa
KKO 1985 II 113. Siinäkin perinnönjättäjän teke-
mä myöhempi testamentti (T2) oli ymmärrettävissä
aikaisemman testamentin (T1) peruutukseksi. T2
kävi kuitenkin tehottomaksi, kun sen saajat eivät
valvoneet sitä laissa säädetyssä määräajassa. Kaik-
ki oikeusasteet lähtivät siitä, että testamenttia T2
ei tämän vuoksi tullut noudattaa edes T1:n peruu-
tuksena. T1:n katsottiin näin jääneen voimaan.

3.2.3 Missä määrin MK 13:1 synnyttää oikeu-
denmenetyksen uhkia kilpaileville testamentin-
saajille (tai muille perillisasemaa vailla oleville
jäämistöintresenteille), määräytyy paljolti kirjaa-
misviranomaisen toimien mukaan. Ratkaisevaa
on, millä edellytyksin testamentinsaajalle anne-
taan kiinteistöön lainhuuto, keiden kaikkien etu-
ja ratkaisua tehtäessä valvotaan.

Nykyisessä kirjaamiskäytännössä lainhuudon
saanee normaalisti heti, kun testamentti on tul-
lut lainvoimaiseksi.18 Lainhuudon antaminen lyk-
kääntyy lähinnä vain siinä tapauksessa, että tes-
tamentin toteuttaminen edellyttää osituksen tai
perinnönjaon toimittamista (ks. lähemmin MK
11:2.2). Pelkästään se seikka, että on olemassa
kilpailevia testamentinsaajia, joilla saattaa olla
aihetta testamenttikanteen nostamiseen, ei siis
yleensä estä lainhuudon myöntämistä.

Uuden maakaaren voimaan tulon myötä asiaa
on kuitenkin syytä arvioida toisin. Kun lainhuu-
to saattaa nykyisin synnyttää todellisia oikeuden-
menetyksiä, kirjaamisratkaisua tehtäessä tulee
noudattaa aikaisempaa suurempaa varovaisuutta.
Huomioon täytyy ottaa myös perillispiirin ulko-
puolisten jäämistöintresenttien oikeudet. On
muistettava, ettei heidän kannevaltaansa ole si-
dottu PK 14:5:ssä säädettyyn moiteaikaan. Aivan
selvää onkin, että lainvoimaiseksikaan tulleen
testamentin nojalla ei tule antaa lainhuutoa, jos
tiedossa on, että joku toinen testamentinsaaja on
nostanut (tai aikeissa nostaa) hakijan testamen-
tin muotovirheeseen perustuvan pätemättömyys-
kanteen: nythän hakijan oikeus on käynyt MK
6:6.2:ssa tarkoitetulla tavalla riitaiseksi.

Kirjaamisviranomaisen kontrolloimisvelvolli-
suus ei kuitenkaan rajoittune ilmeisten riidanalai-
suuksien huomioimiseen. Viranomaisen tulisi
nähdäkseni aina ottaa huomioon myös se, että
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tällaisia kanteita saatetaan ylipäänsä nostaa. Kil-
pailevien testamentinsaajien oikeutta vedota
muotovirheeseen – piileväänkään – ei pidä teh-
dä tyhjäksi hätiköidyin lainhuudatuspäätöksin.
Oikeudenmenetysten estämiseksi saatetaankin
puoltaa varsin tiukkaa kontrollivelvollisuutta:
ennen kuin lainhuuto voidaan antaa, kaikille tie-
dossa oleville kilpaileville testamentinsaajille
tulisi varata tilaisuus tulla kuulluksi (ks. MK
6:6.1).19 Vain näin taataan, että heillä on tosi-
asialliset mahdollisuudet estää lainhuudon myön-
täminen ja tällä tavoin ehkäistä MK 13:1:n
synnyttämä oikeudenmenetys.

Mikäli joku mainituista testamentinsaajista esit-
tää muotovirheväitteen, kirjaamisviranomainen
joutuu arvioimaan, onko lainhuudon hakijan oike-
us käynyt sen johdosta riitaiseksi. Jos vastaus on
myöntävä, viranomaisen on nähdäkseni menetel-
tävä MK 6:6.2:ssa säädetyllä tavalla. Sen on siis
osoitettava se taho, jolla asiassa on näyttövelvolli-
suus (yleensä tämä on testamentin riitauttaja) nos-
tamaan pätemättömyyskanne määräajassa. Testa-
mentin riitauttajalle tämä kehoitus annetaan uhal-
la, että lainhuuto voidaan muuten myöntää, ja lain-
huudon hakijalle uhalla, että hakemus jätetään tut-
kimatta.

Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että kil-
pailevien testamentinsaajien oikeuksien valvomi-
nen lainhuudatuksen yhteydessä ei ole tärkeää vain
MK 13:1:n synnyttämien seurausten torjumiseksi.
Tätäkin olennaisempi merkitys on sillä, että lain-
huutoon on uudessa maakaaressa liitetty huomat-
tavia sivullissuhteisiin ulottuvia vaikutuksia. Kun
”rekisteriomistajan” kanssa oikeustoimiin ryhtynyt
voi saada vilpittömän mielen suojaa, väärälle hen-
kilölle annettu lainhuuto saattaa helposti johtaa oi-
keudenmenetyksiin, vaikka loukatun intresentin
kannevalta sinänsä pysyisi avoimena. Jos kiinteis-
tö tällaisen lainhuudon antamisen jälkeen esimer-
kiksi luovutetaan bona fide -sivulliselle, kilpaile-
van testamentinsaajan voi olla vaikea toteuttaa oi-
keuttaan: ”väärä” testamentinsaaja, joka tietysti
olisi nyt korvausvelvollinen, saattaa olla varaton,
ja jäämistökin voi olla jo täysin tyhjä.

Samanlainen oikeudenmenetysten riski koskee
monia muitakin etutahoja, esimerkiksi lakiosaperil-
listä tai PK 3 luvussa tarkoitettua toissijaista peril-
listä. Heilläkin voi olla oikeus saattaa testamentti
tehottomaksi, vaikka PK 14:5:ssä säädetty moiteai-
ka olisi jo kulunut umpeen. Kirjaamisviranomaisen
onkin syytä pitää mielessään myös viimeksi maini-

tut vaateet. Vaikka siis kiinteää omaisuutta koske-
va testamentti olisi tullut PK 14 luvussa tarkoitetul-
la tavalla lainvoimaiseksi, saannolle ei tule myön-
tää lainhuutoa, jos olosuhteista on pääteltävissä, että
kiinteistö (tai osa siitä) joudutaan ehkä antamaan
jonkun edellä mainitun vaateen esittäjälle.20

3.3 Lainhuudon lepäämäänjättämispäätös
kannevallan katkaisijana

3.3.1 Testamentin muotovirhe voi MK 13:1:n
mukaan korjaantua jo ennen kuin saannolle on
annettu lainhuutoa. Kuten edellä olen todennut,
muotovirheeseen perustuvan kannevallan katkai-
see jo se, että testamentin perusteella tehty lain-
huutohakemus on jätetty lepäämään. Kirjaamis-
viranomaisen tekemä lepäämäänjättämispäätös
saattaa siis johtaa paitsi perillisten moiteoikeu-
den myös muiden jäämistöintresenttien kanneoi-
keuden lakkaamiseen.

Lainhuutohakemuksen lepäämään jättämisen
edellytyksistä säädetään MK 12:2.1:ssä. Tarkas-
teltavan aiheen kannalta on erityistä merkitystä
säännöksen 2 kohdassa mainitulla perusteella.
Hakemus on sen mukaan jätettävä lepäämään, jos
saannolle voitaisiin muuten antaa lainhuuto, mut-
ta sen perusteena oleva oikeustoimi ei ole vielä
tullut lainvoimaiseksi. Lainvalmistelutöistä käy
ilmi, että tämän säännön on tarkoitettu koskevan
normaaliin tapaan myös testamenttisaantoja.21

Näyttäisikin siltä, että testamentinsaaja voi lain-
huutoa hakemalla lyhentää perillisen käytettävis-
sä olevaa moiteaikaa muotovirheen osalta. Ky-
symys on periaatteellisesti merkittävästä uutuu-
desta. Testamenttioikeutemme lähtökohtiahan on
vanhastaan ollut, että perillisellä on käytettä-
vissään koko moiteaika: häntä ei siis voida sen
kuluessa pakottaa reagoimaan testamentissa mah-
dollisesti oleviin virheisiin.22

3.3.2 Jotta tuomioistuin voisi jättää lainhuutoha-
kemuksen lepäämään, hakemuksen perusteena
olevan saannon on oltava muotonsa puolesta lain-
huudatuskelpoinen. Jos lainvoimaa vailla olevas-
sa testamentissa on näkyvä muotovirhe, siihen
perustuva lainhuutohakemus on hylättävä (MK
12:4:n 2 kohta). Saatetaankin ajatella, ettei MK



Tapani Lohi946

13:1:een otettu lepäämäänjättämispäätöstä kos-
keva määräys voisi juuri aiheuttaa oikeudenme-
netyksiä. Kirjaamisviranomaisen voidaan toki
edellyttää havaitsevan muotovirheet.

Asia on kuitenkaan toisin; testamentin muo-
tovirheet ovat usein vaikeasti havaittavia. Erityi-
siä ongelmia voivat aiheuttaa testamentin todis-
tamiseen liittyvät kysymykset. Lainhuudatusvi-
ranomaiselta voi jäädä huomaamatta jo se, että
todistajat ovat olleet esteellisiä tai muusta syys-
tä – vaikkapa psyykkisen sairauden tai päihtymis-
tilan vuoksi – todistajaksi kelpaamattomia. Vie-
lä suurempi virheriski liittyy PK 10:1:ssä omak-
suttuun todistajien yhtäaikaisuuden vaatimuk-
seen. Lainhuutohakemusta käsittelevä ei voi yk-
sin testamenttiin perehtymisen perusteella miten-
kään varmistua siitä, ovatko todistajat todella ol-
leet yhtäaikaisesti läsnä. Edelleen on mahdollis-
ta, että testamentilla ei tosiasiassa edes ole ollut
kahta todistajaa vaan toisen nimikirjoitus (tai
ehkä kummatkin nimikirjoitukset) on esimerkiksi
lisätty testamenttiin vasta perittävän kuoleman
jälkeen.

Muunkinlaisia piileviä muotovirheitä voi
esiintyä. Perittävä on saattanut allekirjoittaa tes-
tamentin vasta jälkikäteen. Mahdollista on jopa
se, että allekirjoituksen on tehnyt joku muu kuin
perittävä itse.

3.3.3 Esitetyn kaltaisia virheriskejä voidaan vä-
hentää siten, että asetetaan lainhuudatusviran-
omaiselle ankara tutkimisvelvollisuus. Pelkkä
testamenttiasiakirjaan tutustuminen ei siis kos-
kaan riittäisi, vaan kirjaamisviranomaisen olisi
erityisin selvityksin varmistettava, että testament-
ti on todella tehty muotosäännösten mukaisesti.
Tämä merkitsisi käytännössä sitä, että viranomai-
sen tulisi ennen lepäämäänjättämispäätöksen te-
kemistä kuulla paitsi testamentin todistajia myös
kaikkia niitä, joilla saattaisi olla intressiä vedota
muotovirheeseen. Joissakin tapauksissa tämä
ehkä onnistuisikin. Varsin usein kävisi selvitys-
velvollisuuden täyttäminen kuitenkin ylivoimai-
seksi.

Oikeudenmenetysten estäminen vaatiikin
mielestäni järeämpää keinoa: testamenttiin perus-

tuvissa kiinteistösaannoissa on lepäämisjättämis-
päätösten käyttöala rajattava hyvin suppeaksi.
Lainhuutohakemus on syytä jättää lepäämään
ainoastaan siinä tapauksessa, että testamentti on
tullut lainvoimaiseksi. Vain näin saadaan edes
kohtalainen varmuus siitä, ettei lepäämäänjättä-
mispäätöstä anneta – MK 12:4:n 2 kohdassa sää-
detyn vastaisesti – muotovirheisen testamentin
perusteella. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että
testamenttiin perustuvia lainhuutohakemuksia on
varsin harvoin aihetta jättää lepäämään. Näin saa-
tettaisiin tehdä lähinnä vain silloin, kun lainvoi-
maiseksi tulleeseen testamenttiin perustuva kiin-
teistön saanto on joiltakin osin ehdollinen tai kun
oikeudessa on vireillä riitä paremmasta oikeudes-
ta kiinteistöön.

Suositettu sääntö merkitsisi selvää muutosta
nykytilaan. Kirjaamiskäytännössä on lähdetty sii-
tä, ettei testamentin moiteajan avoimena oleminen
estä lepäämäänjättämispäätöksen tekemistä. Ks.
tältä osin esim. Oikeusministeriö, Lainhuudatus,
kiinnitys ja erityisen oikeuden kirjaaminen. Osa I.
Helsinki 1998 s. 52 sekä Wainio, Kirjaamismenet-
telystä uuden maakaaren järjestelmässä. I osa. Hel-
sinki 1997 s. 8.

Saatetaan tosin kysyä, tuleeko perillisten
käytettäväksi aina antaa koko PK 14:5:ssä sää-
detty moiteaika, kuusi kuukautta testamentin tie-
doksiannosta. Ajateltavissa onkin, että kirjaamis-
viranomainen voisi MK 6:6.2:n nojalla osoittaa
perillisen nostamaan moitekanteen määräajassa,
joka olisi normaalia lyhyempi, esimerkiksi yksi
kuukausi. Kehotus annettaisiin uhalla, että tes-
tamentinsaajan hakemus voidaan muuten jättää
lepäämään. Näin estettäisiin testamentinsaajan
hankkeiden kohtuuton viivästyminen.

Kuvatunlaista menettelyä ei sinänsä voida pi-
tää lainvastaisena. Itse kuitenkin suhtaudun täl-
laiseen moiteajan lyhentämiseen torjuvasti. Se
heikentäisi perillisen oikeusturvaa eikä myöskään
merkittävästi parantaisi testamentinsaajan ase-
maa. Jäämistölainsäädännössämme on lähdetty
siitä, että perillinen tarvitsee moitekanteen nos-
tamista varten pitkähkön ajan, eikä tästä järjes-
telystä tule poiketa yksin MK 13:1:n aiheutta-
mien ongelmien vuoksi. – Jos PK 14:5:ssä mää-
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rätty kuuden kuukauden aika katsotaan liian pit-
käksi, ongelma on parhaiten ratkaistavissa muut-
tamalla tätä lainkohtaa.

3.3.4 Lainhuutohakemuksen lepäämään jättämi-
sestä on määrätilanteissa syytä pidättäytyä, vaik-
ka testamentti olisikin tullut lainvoimaiseksi.
Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi kilpailevien
testamentinsaajien etujen suojaamiseksi. Jos kir-
jaamisviranomaisen tiedossa on tällaisia intre-
senttejä, on nähdäkseni perusteltua noudattaa sa-
maa sääntöä kuin edellä puolsin lainhuudon osal-
ta (ks. 3.3.3): edes lepäämäänjättämispäätöstä ei
pidä antaa, ennen kuin kilpaileville testamentin-
saajille on varattu tilaisuus esittää muistutuksia
hakijan saantoa kohtaan. Siinä tapauksessa, että
testamentin laillisuus käy tämän kuulemisen joh-
dosta kiistanalaiseksi, riitauttaja on MK 6:6.2:ssa
säädetyn mukaisesti osoitettava nostamaan asias-
sa kanne.

Maakaaren esitöissä todetaan, että mikäli kirjaa-
mista hakeneen oikeus on käynyt jostain syystä rii-
taiseksi, hakemus tulee jättää lepäämään, kunnes
riita on lainvoimaisesti ratkaistu (HE 120/1994 s.
73). Tällaiseen menettelyyn viittaa myös MK
12:2.1:n 6 kohta. – On selvää, ettei tätä sääntöä
voida soveltaa saantokirjan muodosta johtuviin rii-
taisuuksiin. Lepäämäänjättämispäätöksen tekemi-
nen nimittäin merkitsisi jo sellaisenaan riidan rat-
kaisemista hakijan eduksi, kun oikeus vedota muo-
tovirheeseen sen myötä lakkaisi.

3.4 Lainhuutopäätöksen kumoaminen
jäämistöintresentin suojakeinona

3.4.1 Kirjaamisviranomaisen päätös antaa testa-
menttisaannolle lainhuuto saattaa siis johtaa kil-
pailevan etutahon kannalta huomattavaan oikeu-
denmenetykseen. Muotovirheen korjaannuttua
hän ei ehkä voi enää toteuttaa sitä oikeuttaan
kiinteistöön, joka hänellä olisi muuten ollut. Saa-
tetaan kuitenkin kysyä, onko lainhuudon vaiku-
tus aina tällä tavoin lopullinen. Ajateltavissa on,
että kirjaamisviranomaisen päätös voitaisiin mää-
räedellytyksin kumota takautuvin vaikutuksin.
Testamentinsaajan ja kilpailevan jäämistöintre-

sentin oikeussuhteet määräytyisivät tällöin ikään
kuin lainhuutoa ei olisi koskaan annettukaan.

Tällaiseen ajatukseen on lähtökohtaisesti suh-
tauduttava torjuvasti. MK 13:1 on – samalla ta-
valla kuin saantosuojaa sääntelevä MK 13:4 –
suunnattu juuri tilanteisiin, joissa kirjaamisviran-
omainen on tehnyt virheellisen ratkaisun: lain-
huuto on annettu sellaisen saannon perustella,
jollaisen nojalla sitä ei olisi pitänyt antaa. Lain-
kohdan pääajatus on, että tällainen väärä kirjaa-
misratkaisu korjaa saannon muotovirheen. Koko
säännöltä menisi pohja pois, jos aikanaan myön-
netty lainhuuto voitaisiin poistaa takautuvin vai-
kutuksin yksin sillä perusteella, että se on annettu
väärälle henkilölle.

Lainhuudon jälkikäteinen poistaminen saattai-
sikin nähdäkseni tulla kyseeseen vain silloin, kun
virheelliseksi osoittautuneen kirjaamisratkaisun
taustalla on lainhuudatusviranomaisen räikeä
menettelyvirhe tai kiinteistön saajan törkeän epä-
rehellinen toiminta. Kirjaamisratkaisua siis rasit-
taa jokin sellainen OK 31 luvussa tarkoitettu vir-
he, joka antaisi aiheen turvautua ylimääräiseen
muutoksenhakuun. Lainhuudon myöntänyt virka-
mies on esimerkiksi syyllistynyt törkeän huoli-
mattomaan tai suorastaan rikolliseen menettelyyn
(vaikkapa antanut lainhuudon vaatimatta mitään
selvitystä testamentin lainvoimaisuudesta) tai
lainhuutoa haettaessa on käytetty väärennettyjä
asiakirjoja. Ajateltavissa onkin, että kilpaileva
jäämistöintresentti voisi tällöin toteuttaa oikeu-
tensa vaatimalla joko lainhuutopäätöksen purkua
taikka sen kumoamista tuomiovirheen perusteel-
la. Jos muutoksenhaku johtaisi kirjaamisratkai-
sun kumoamiseen, ”väärä” lainhuuto menettäisi
merkityksensä eikä estäisi muotovirheeseen ve-
toamista.

Samaan päämäärään testamentin riitauttaja voisi
tähdätä MK 9:1:ssä tarkoitetun hovioikeudelle teh-
tävän valituksen avulla. Tämän keinon käytettä-
vyyttä rajoittaa kuitenkin käytännössä valitusajan
lyhyys. Kuten MK 9:3:sta selviää, valitus on teh-
tävä 30 päivässä kirjaamisratkaisun tekemisestä
(eikä siis esimerkiksi vasta siitä, kun valittaja sai
ratkaisusta tiedon). – Seuraavassa pidänkin silmällä
vain ylimääräistä muutoksenhakua.
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3.4.2 Saatetaan kuitenkin kysyä, onko edellä ku-
vattu ratkaisumalli sopusoinnussa MK 13 luvun
säännösten kanssa. On sinänsä kiistatonta, että
lainhuutopäätöksen kumoamiseksi voidaan mää-
rätilanteissa turvautua myös ylimääräisiin muu-
toksenhakukeinoihin.23 Yhtä selvää ei sen sijaan
ole, että tällä tavoin pystytään takautuvasti puut-
tumaan niihin oikeusvaikutuksiin, joita lainhuu-
to on jo saanut aikaan MK 13 luvun säännösten
nojalla. Kysymys, elvyttääkö lainhuudon jälki-
käteinen kumoaminen saantoperusteen muotovir-
heen, on ratkaistava ensisijaisesti MK 13:1:n tul-
kinnan avulla. Mahdollista onkin, että tehtyä kir-
jausta ei kerta kaikkiaan voida saada sanotun
lainkohdan soveltamisen kannalta tekemättömäk-
si. Lainhuudon virheellinenkin antaminen voi siis
olla sellainen oikeustosiseikka, joka saa peruut-
tamattomasti aikaan MK 13:1:ssä määrätyn oi-
keusseuraamuksen, muotovirheen korjaantumi-
sen.

Kysymystä arvioitaessa on syytä ottaa vertai-
lukohdaksi kiinteän omaisuuden saantosuojaa
koskeva sääntely. Kuten MK 13:4:stä käy ilmi,
oikeudessamme suojataan vilpittömässä mieles-
sä toimineen luovutuksensaajan luottamusta
omistajana esiintyneellä olleeseen lainhuutoon.
Jos lainkohdan soveltamisen edellytykset täytty-
vät, luovutuksensaajalle annetaan suojaa periaat-
teessa täysin siitä riippumatta, miten luovuttaja
oli onnistunut saamaan itselleen lainhuudon.
Sääntö ei ole kuitenkaan poikkeukseton; luovu-
tuksensaajan suoja saatetaan määrätilanteissa
evätä edeltäjän saantoon liittyvien karkeiden vir-
heiden vuoksi. MK 13:5 sisältää tyhjentäväksi
tarkoitetun luettelon niistä ns. vahvoista väitteis-
tä, joihin vedoten oikea omistaja voi vaatia saan-
toa kumottavaksi. Vilpittömän mielen suoja es-
tyy esimerkiksi silloin, kun edeltäjä oli saanut
lainhuudon väärennetyn asiakirjan (esimerkiksi
luovutuskirja tai valtakirja) taikka törkeää pak-
koa hyväksi käyttäen aikaan saadun luovutuskir-
jaan perusteella.

Selvää onkin, ettei kiinteistön oikea omistaja
voi estää kollisiohäviötään siten, että hän jälki-
käteen vaatii luovuttajalla olleen lainhuudon ku-
moamista. Kysymys, jääkö kiinteistön luovutus

päteväksi vai ei, on ratkaistava nimenomaan MK
13:4:n ja 13:5:n nojalla. Jos saantosuojaan ylei-
set edellytykset (luovuttajan nimissä ollut lain-
huuto, saajan vilpitön mieli ym.) täyttyvät, oikean
omistajan ainoaksi mahdollisuudeksi jää osoittaa
jonkin MK 13:5:stä ilmenevän tosiseikan olemas-
saolo. Muut luovuttajan saantoon ja sitä koske-
vaan lainhuutopäätökseen liittyvät virheet ovat
tässä suhteessa merkityksettömiä. Oikeaa omis-
tajaa ei siis auta, että hän mahdollisesti voisi
osoittaa jonkun OK 31 säädetyn muutoksenha-
kuperusteen täyttyvän.24

3.4.3 Onko asia ymmärrettävä samalla tavalla
MK 13:1:tä sovellettaessa? Merkitsisikö siis se,
ettei laissa ole muotovirheen korjaantumisen
osalta MK 13:5:n kaltaista poikkeussäännöstä,
sitä, että lainhuudon korjaava vaikutus olisi nyt
ehdoton ja peruuttamaton? Ensinäkemältä tuntui-
si ehkä perustellulta vastata kysymykseen
myöntävästi. Tällainen johtopäätös saattaa kui-
tenkin olla hätiköity. Kun tarkastellaan lähemmin
MK 13:1:n ja 13:4:n sääntelemiä ongelmatilan-
teita, havaitaan, että lainhuudon vaikutus ei ole
niissä aivan samanlainen.

Saantosuojan kannalta on lainhuudolla aino-
astaan välillinen merkitys. Väärä kirjaamisratkai-
su ei koskaan sellaisenaan katkaise oikean omis-
tajan kannevaltaa eikä aiheuta hänelle kollisio-
häviötä, vaan se on ainoastaan yksi välitekijä sii-
nä tapahtumasarjassa, joka voi lopulta johtaa hä-
nen kannaltaan oikeudenmenetyksiin. Ratkaise-
vaa on lopulta se, millaiset ovat olosuhteet hä-
nen oikeuttaan uhkaavan luovutuksen tapahtues-
sa: onko omistajana esiintyvällä vielä tällöinkin
lainhuuto ja onko luovutuksensaaja vilpittömäs-
sä mielessä. Oikealla omistajalla siis säilyy vir-
heellisesti myönnetystä lainhuudosta huolimatta
hyvät mahdollisuudet välttyä menetyksiltä.

Toisin on asia MK 13:1:tä sovellettaessa. Lain-
huudatuspäätös on nyt välittömästi vaikuttavan
oikeustosiseikan asemassa; se katkaisee välittö-
mästi muotovirheeseen vetoamisen mahdollisuu-
den. Jo tämä seikka puhuu osaltaan ylimääräisen
muutoksenhaun sallimisen puolesta. Tuntuu on-
gelmalliselta omaksua kantaa, jonka mukaan
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myös törkeän virheellisessä menettelyssä annet-
tu lainhuuto saisi aikaan lopullisia oikeusvaiku-
tuksia. Se, ettei MK 13:1:n osalta ole säädetty
MK 13:5:n kaltaista vahvojen väitteiden normia,
ei mielestäni oikeuta e contrario päättelemään,
että olennaiset virheet oli jätettävä merkitystä
vaille. Johtopäätös voisi pikemminkin olla päin-
vastainen: tällaisen erityissäännöksen puuttues-
sa on noudatettava yleisiä prosessioikeudellisia
periaatteita ja hyväksyttävä ylimääräisten muu-
toksenhakukeinojen käyttäminen.

On lisäksi syytä havaita, että hakijalle myön-
teinen kirjaamisratkaisu rinnastuu MK 13:1:tä
sovellettaessa oikeusvaikutuksiltaan tuomioistui-
men muotovirheasiassa antamaan tuomioon.
Saannolle annettu lainhuuto lakkauttaa muotovir-
heeseen vetoavalta kannevallan aivan samalla
tavalla kuin muotovirheeseen perustavan kanteen
hylkäävä tuomio. Myös tämä havainto antaa ai-
heen epäillä kerran annetun lainhuudon peruut-
tamattomuutta. On selvää, ettei testamentin moi-
tejutussa annettu tuomio ole lainvoiman saatu-
aankaan ehdottoman lopullinen vaan se voidaan
OK 31 luvussa säädetyin perustein kumota yli-
määräisen muutoksenhaun johdosta. Voidaankin
kysyä, miksi lainhuudatusratkaisun pitäisi olla
sanotussa suhteessa pysyvämpi. Vaikuttaisi ou-
dolta, jos tällainen verraten summaariseen me-
nettelyyn ja hakijan yksipuolisesti esittämiin tie-
toihin perustuva ratkaisu saisi aikaan lopullisem-
pia oikeusvaikutuksia kuin täysimittaisessa oi-
keudenkäynnissä annettu tuomio.

Esitetyn perusteella päädynkin katsomaan, että
lainhuudon oikeusvaikutukset voidaan MK
13:1:tä sovellettaessa eliminoida ylimääräisen
muutoksenhaun avulla. Jäämistöintresentti voi
siis kirjaamisratkaisua rasittaviin OK 31 luvus-
sa tarkoitettuihin virheisiin vetoamalla saada lain-
huudon kumotuksi sellaisin vaikutuksin, että
muotovirhe jää korjaantumatta. Tämä ei tietysti
yksinään ratkaise asiaa moittijan eduksi. Jos hän
myöhästyy moitekanteen nostamisessa tai ei pys-
ty näyttämään muotovirheväitettään toteen, jää
testamentinsaajan oikeus voimaan lainhuudon
kumoamisesta huolimatta.

Silloin kun väärän lainhuutopäätöksen taustalla
on hakijan törkeän moitittava menettely (hän on
esimerkiksi vedonnut väärennettyihin asiakirjoi-
hin), loukatun intresentin ei nähdäkseni ole välttä-
mätöntä edes turvautua ylimääräiseen muutoksen-
hakuun. Kuten edellä jaksossa 3.1 esitin, hänen on
tällaisissa tapauksissa saatava lainhuudosta huoli-
matta vedota testamentin muotovirheeseen: MK
13:1:n korjaava vaikutus ei mielestäni koidu tör-
keisiin väärinkäytöksiin syyllistyneen hyväksi

4 Moitevallan katkeamiseen liittyviä
epäkohtia

4.1 MK 13:1:ssa omaksuttu järjestely johtaa
monessa mielessä testamenttioikeuden pääpe-
riaatteiden vastaisiin lopputuloksiin. Ongelmal-
lisena saatetaan pitää jo sitä, että perillinen tai
muu etutaho yleensä menettää mahdollisuutensa
vedota muotovirheeseen. Jäämistöoikeutemme
hyväksyy lähtökohtaisesti vain laissa säädetyssä
muodossa tehdyt testamentit. Mortis causa -tah-
donilmauksen ei pitäisi johtaa kenenkään oike-
uksien kaventumiseen, ellei tahdonilmaisua ole
annettu laissa säädetyllä tavalla. Jokaisella, jon-
ka asemaan muotovirheinen testamentti vaikut-
taa, tulisi näin olla mahdollisuus riitauttaa sen
pätevyys. Järjestelmäämme sopii huonosti sään-
tö, jossa katkaistaan sellaisenkin jäämistöintre-
sentin kannevalta, joka ei ole syyllistynyt min-
käänlaiseen passiivisuuteen.

Ylöstalo toteaa sattuvasti: ”Testamentti on oi-
keuselämässä suojattu ja suosittu ilmiö vain sikäli
kuin tekijän tahto on muodostunut ja ilmaistu vir-
heettömällä tavalla. Viallisia jälkisäädöksiä ei ole
aihetta suosia.” (Testamentinmoitteesta [1953] s.
224).

Epäkohtiin on luettava myös se, että uusi sään-
nös antaa testamentinsaajalle mahdollisuuden
aktiivisin toimin lakkauttaa kilpailevien jää-
mistöintresenttien kannemahdollisuus. MK 13:1
houkuttelee hakemaan lainhuutoa sellaisellekin
saannolle, jonka testamentinsaaja tietää perustu-
van muotovirheiseen testamenttiin. Erityisen ar-
veluttavalta tämä tuntuu tilanteissa, joissa testa-
mentinsaajalla on hyvät syyt olettaa, että perilli-
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set tai muut etutahot tulevat todella vetoamaan
muotovirheeseen. Kun jo pelkkä lainhuutohake-
muksen lepäämään jättäminen saa aikaan moite-
vallan katkeamisen, hakemus kannattaa tehdä
pikaisesti – jo ennen kuin testamenttia on annet-
tu tiedoksi perillisille tai ennen kuin muut mah-
dolliset riitauttajat edes tietävät sen olemassa-
olosta.

Jos lainhuutoa hakeva on tietoisesti jättänyt ker-
tomatta kilpaileville jäämistöintresenteille hänen
hyväkseen tehdystä jälkisäädöksestä, saatetaan ky-
syä, eikö hän syyllisty sellaiseen testamentin sa-
laamiseen, joka PK 15:2:n nojalla voi aiheuttaa tes-
tamenttiin perustuvan oikeuden menettämisen.

Kysymykseen on vastattava kieltävästi: testamen-
tin salaamisella ei PK 15:2:ssa tarkoiteta tällaista
toimintaa. Lainkohta on sen sijaan suunnattu tilan-
teisiin, jossa perillinen tai testamentinsaaja salaa jon-
kun toisen hyväksi tehdyn testamentin estääkseen
saajaa vetoamasta siihen. Salaajan päämääränä siis
on, ettei kyseistä testamenttia saatettaisi voimaan.25

– Mitään velvollisuutta antaa tietoa omaksi hy-
väkseen tehdystä testamentista ei saajalla oikeutem-
me mukaan ole. Kun testamentin valvontaa koske-
vat säännöksetkin on 1990 kumottu, ainoan rajan
asettavat perintö- ja testamenttisaannon vanhentu-
mista koskevat PK 16 luvun normit.

Esitetyt näkökohdat eivät ehkä vielä sellaise-
naan tunnu kovin painavilta. Saatetaan väittää,
että pelkkään muotovirheeseen perustuva kanne-
mahdollisuus tuleekin voida katkaista varsin hel-
posti. Juuri tällä tavoinhan päästään materiaali-
sesti oikeaan lopputulokseen: perittävän viimei-
sen tahdon toteutuminen ei kariudu muotoseik-
koihin.

Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen.
Testamentin muotosäännökset eivät ole tyhjää
formalismia, joita pidetään yllä muodon itsensä
takia, vaan niiden avulla on pyritty turvaamaan
tiettyjä jäämistöoikeuden kannalta keskeisiä
päämääriä. Arvioitaessa MK 13:1:n merkitystä
onkin syytä kiinnittää huomiota testamentin muo-
don funktioihin ja pohtia, mitä epäkohtia sään-
nös tältä kannalta aiheuttaa. Johtaako siis kan-
nevallan katkeaminen siihen, että osa muotosään-
nösten päämääristä jää saavuttamatta?

Testamentin muotovaatimusten taustalta on
mahdollista hahmottaa useita erilaisia tarkoitus-

periä.26 Tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huo-
miota niiden merkitykseen perittävän viimeisen
tahdon toteutumisen kannalta. Muotosäännösten
hyvin tärkeäksi tehtäväksi on vanhastaan ym-
märretty sen varmistaminen, että testamentti on
syntynyt asianmukaisella tavalla. Joudutaankin
kysymään, onko MK 13:1:n aikaan saama kor-
jaantuminen omiaan pätevöittämään myös
sellaisia testamentteja, joiden ei voida katsoa vas-
taavan perittävän tahtoa – ei ainakaan sillä tavoin
kuin testamenttioikeudessa perinteisesti edellyte-
tään.

Tämä vaara uuteen säännökseen nähdäkseni
liittyy. Tuonkin seuraavassa esille muutamia sel-
laisia testamentin syntyyn ja sisältöön liittyviä
seikkoja, joiden kontrolloimisen kannalta muo-
tosäännöksillä on merkitystä. Tämän jälkeen sel-
vitän, millä tavoin muotovirheen korjaantuminen
vaikeuttaa testamentin aineellisen pätevyyden
varmistamista.

4.2 Muotovaatimusten tärkeimpinä tehtävinä on
yleensä pidetty seuraavia:

a) Olennainen merkitys on ensinnäkin tah-
donilmaisun oikeaperäisyyden varmistamisella.
Se, että testamenttimääräys on saanut ilmauksen-
sa kahden esteettömän henkilön todistamassa
asiakirjassa, antaa tietyt takeet siitä, että testa-
mentti on perinnönjättäjän itsensä tekemä. Muo-
tovaatimuksen avulla vaikeutetaan paitsi testa-
mentin väärentämistä myös sen sisällön vääris-
telyä. Oikeaperäisyyden ja oikean sisällön erityi-
sen varmistamisen tekee nyt tärkeäksi se, ettei
tahdonilmaisun antaja – henkilö, jolla asiasta olisi
parhaat tiedot – ole enää itse torjumassa tekais-
tuun testamenttiin perustuvia vaatimuksia.27

b) Laissa säädettyjen muotovaatimusten täyt-
tyminen antaa myös aiheen olettaa, että kyse on
kypsään ja vakaaseen harkintaan perustuvasta,
tosimielessä annetusta kuolemanvaraismääräyk-
sestä. Määrämuotoisuus karsii ainakin osan pi-
kaistuksissa ja hetken mielijohteesta annetuista
tahdonilmauksista. ”Formgravene virker som en
bremse på lite gjennomtenkte eller impulsive dis-
posisjoner”, kirjoittaa Peter Lødrup (Arverett
[3p. 1995] s. 77). – Myös epäilykset, että kyse
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olisi vasta testamenttia valmistelevasta asiakir-
jasta, vähenevät.

Arnholm toteaa viimeksi mainitusta: ”Som re-
gel vil bruken av testamentsformen markera at man
er kommet til den endelige disposisjon; efter mitt
skjønn er dette en av formkravenes vigtigste funks-
joner.” (Privatrett V [1971] s. 155).

Edellä mainittuihin näkökohtiin kiinnitettiin
huomiota myös perintökaaren valmistelutöissä, eri-
tyisesti testamentin todistajien tarpeellisuutta puol-
tavissa lausumissa (ks. lähemmin Ehdotus [1935]
s. 83, HE 94/1952 s. 2 ja SOU 1929:22 s. 155).
Ruotsalaisissa esitöissä korostettiin, että harkitse-
mattomien määräysten torjuminen on erityisen ai-
heellista juuri testamentin kaltaisissa, vasta tahdon-
ilmaisun antamishetkeä myöhemmin realisoituvissa
oikeustoimissa.28

Todistajien merkitystä korostava näkemys tulee
esille myös KKO:n ratkaisun 1985 II 103 peruste-
luissa. Tapauksessa oli ongelmana se, että testa-
mentin todistajat eivät olleet olleet paikalla yhtä-
aikaisesti. Hovioikeus oli lähtenyt siitä, että kun
testamentin oli kuitenkin näytetty vastaavan perit-
tävän tahtoa, sitä ei pitänyt näin vähäisen muoto-
virheen vuoksi julistaa pätemättömäksi. KKO
päätyi toiselle kannalle: ”..säännös testamentin to-
distajien samanaikaisesta läsnäolosta on tarkoitet-
tu ehdottomaksi muotomääräykseksi, jolla erityi-
sesti on pyritty painottamaan testamentin teon va-
kavuutta ja tärkeyttä estämään testamentin tekijää
määräämästä harkitsemattomasti jäämistöstään. P
ei siis ole tehnyt testamenttia PK 10:1:ssä sääde-
tyssä muodossa.”

c) Määrämuodon vaatimus turvaa jossain
määrin myös sitä, että noudatettavaksi käyvät
vain perittävän vapaasta tahdosta annetut
kuolemanvaraismääräykset. Testamentin aikaan
saaminen pakolla tai perittävää painostamalla
vaikeutuu, kun testamentiin on saatava kahden
esteettömän todistajan allekirjoitukset.

Myös tällaisten virheiden eliminointi on erityi-
sen tärkeää juuri testamentin kaltaisissa oikeustoi-
missa. Kun testamentti ei synnytä antajansa kan-
nalta välittömiä oikeusvaikutuksia, testaattori on
normaalia alttiimpi painostukselle: hän saattaa an-
taa mortis causa sellaisen tahdonilmauksen, jollais-
ta hän ei edes taivuteltuna antaisi inter vivos. Näin
esim. SOU 1929:22 s. 163 ja Arnholm, Betingel-
sene for testamenters gyldighet (1929) s. 26–27. –
Taivutteluvaaraa lisää myös se, että testamentin
tekijänä on usein huonokuntoinen ja lähimmäisis-

tään riippuvaisessa asemassa oleva vanhus (ks. täs-
tä esim. Ylöstalo, Testamentinmoitteesta s. 144 ja
Arnholm, Privatrett V s. 49).

d) Lisäksi muotovaatimusten noudattaminen
antaa ainakin tietynasteiset takeet perinnönjättä-
jän testamentintekokelpoisuudesta. Tässäkin suh-
teessa on olennainen merkitys kahden esteettö-
män todistajan vaatimuksella. Sääntö ehkäisee
sellaisten testamenttien syntymistä, joiden sisäl-
töä ja merkitystä tekijä ei itse ymmärrä.

4.3 Testamentin muotoa koskevien säännökset
ovat siis tärkeitä nimenomaan materiaalisten vir-
heiden eliminoimiseksi. Kun jälkisäädös voidaan
saattaa tehottomaksi jo pelkän muotovirheen pe-
rusteella, käy pätemättömyyden voimaan saatta-
misen helpommaksi. Muotomääräykset antavat
oikeustoimen pätevyysarviointia varten objektii-
visen mittarin, eräänlaisen legaalisen olettaman.
Jos testamenttia ei ole tehty laissa säädetyin muo-
doin, moitejuttua ratkaiseva voi ikään kuin läh-
teä siitä, ettei oikeustoimi ole syntynyt asianmu-
kaisella tavalla. Mitään eri näyttöä esimerkiksi
perittävään kohdistetusta painostuksesta tai tes-
tamenttaustahdon puuttumisesta ei tarvitse esit-
tää.

Mikäli muotovirhe korjaantuu MK 13:1:n no-
jalla, tämä säännöstö menettää tehonsa. Testa-
mentin aineellisen pätevyyden riitauttamista ei
sanottu korjaantuminen sinänsä estä, perilliset
voivat edelleen vedota materiaalisiin virheisiin.
Nämä kanteet kariutuvat kuitenkin helposti näyt-
tövaikeuksiin. Vakiintunut käsityshän on, että se
joka pyrkii riitauttamaan testamentin pätevyyden
aineellisin perustein, joutuu näyttämään väitteen-
sä toteen.29 Sen osoittaminen, että perittävää on
taivuteltu tai että perittävä ei ole tarkoittanut asia-
kirjasta ilmenevää tahdonilmaisuaan lopullisek-
si kuolemanvaraismääräykseksi, voi käytännössä
osoittautua ylivoimaiseksi, vaikka perilliset tie-
täisivätkin asian oikean tilan.

Muotovirheen korjaantuminen voi siis helposti
pätevöittää epäilyttävissä oloissa syntyneitä tes-
tamentteja. Erityisen vaikeaa perillisten on vedo-
ta siihen, että jälkisäädös ei perustu vakaaseen
ja kypsään harkintaan. On kyseenalaista, voitai-
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siinko testamenttia edes julistaa pätemättömäksi
tällä perusteella, vaikka asiasta saataisiin varma
näyttö. Harkinnan puute ei ole sellaisenaan pä-
temättömyysperuste, vaan vaaditaan jotain enem-
män: esimerkiksi että testaattorin tahtoon on vai-
kutettu epäasiallisesti tai että hän ei todellisuu-
dessa tarkoittanut tehdä sen sisältöistä oikeustoi-
mea kuin mihin jäämistöstä löytyvä asiakirja viit-
taa (kyse on ollut esimerkiksi vain perillisiin
suunnatusta uhkauksesta). Jos mitään tämän kal-
taista perustetta ei kyetä esittämään, testamentti
jää päteväksi. MK 13:1 on siis omiaan alenta-
maan pätevän testamentin syntymiskynnystä.

4.4 Edellä olen tuonut esille uuden korjaantumis-
normin aiheuttamia epäkohtia. Kysymystä on
kuitenkin syytä tarkastella myös päinvastaisesta
näkökulmasta. Huomiota saatetaan kiinnittää tes-
tamentin muotosäännösten haittavaikutuksiin ja
siihen, millä tavoin MK 13:1 voisi niitä lieven-
tää.

PK 10 luvun muotomääräysten ehdoton nou-
dattaminen voi tunnetusti johtaa siihen, että asi-
allisesti ottaen moitteettomasti syntynyt testa-
mentti julistetaan pätemättömäksi. Ajateltakoon
tilannetta, jossa testamentin ainoana virheenä on
se, että toinen todistajista on ollut perittävälle lii-
an läheistä sukua. Muotosäännökset, joiden pitäi-
si varmistaa perinnönjättäjän tahdon toteutumi-
nen, uhkaavatkin nyt synnyttää tyystin päinvas-
taisen lopputuloksen: vakaaseen ja kypsään har-
kintaan perustuva tahdonilmaisu menettää mer-
kityksensä.

Esimerkkitestamentin pelastukseksi voi kui-
tenkin koitua MK 13:1:n soveltaminen. Jos sii-
hen perustuvalle kiinteistösaannolle annettu lain-
huuto eliminoi muotovirhekanteet, ei saajan oi-
keuden toteutumista enää estäkään se, ettei tes-
tamenttia ollut tehty kaikissa suhteissa oikein.
Tämä muotovirheen korjaava säännös saakin tar-
kasteltavassa tilanteessa testamenttioikeuden tar-
peita turvaavan funktion: se edistää perittävän
viimeisen tahdon toteutumista.

Aikaisemmin totesin, että MK 13:1:een perus-
tuva korjaantuminen ulottuu helposti liian laajalle
– myös sellaisiin testamentteihin, joiden synty-

olosuhteet eivät ole moitteettomia. Tätä vaaraa
on kuitenkin mahdollista pienentää. Testamentin
aineellista pätevyyttä koskevia sääntöjä voidaan
koettaa soveltaa niin, että uuden korjaantumis-
normin haittavaikutukset vähentyvät. Tämä käy
päinsä todistustaakan jakosääntöjä tarkistamalla.
Sen todistustaakkaa, joka vetoaa materiaalisiin
moiteperusteisiin, saatetaan keventää. – Selven-
nän ajatustani seuraavassa (4.5).

4.5 Vallitseva kanta, jonka mukaan materiaali-
siin moiteperusteisiin vetoava joutuu näyttämään
pätemättömyysväitteensä toteen, saa osan oikeu-
tustaan testamentin muotoa koskevista säännök-
sistä. Lähtökohtanahan on, että testamentinsaaja
joutuu aina osoittamaan sen, että jälkisäädös on
tehty laissa säädetyin muodoin. Jos hän ei tässä
onnistu, aineellista pätevyyttä koskevaa ongel-
maa ei edes synny, kun testamentti voidaan ju-
listaa pätemättömäksi jo muotovirheen perusteel-
la. Mikäli hän taas onnistuu, on aineellista päte-
vyyttä koskeva todistustaakka perusteltua siirtää
moittijalle, luohan muotosäännösten noudattami-
nen jo sellaisenaan tietynlaisen (vaikkakin hei-
kohkon) olettaman siitä, että testamentti on syn-
tynyt virheettömästi.

MK 13:1 on saanut aikaan kokonaan uuden-
laisen ongelman. Testamentin aineellisen päte-
vyyden arviointi saatetaan joutua aloittamaan ti-
lanteesta, jossa tiedetään, että tätä oikeustoimea
ei ole tehty laissa edellytetyllä tavalla. Perintei-
seltä todistustaakan jakosäännöltä putoaakin osit-
tain pohja. Testamentinsaaja ei voi enää vedota
– ainakaan entisessä määrin – siihen pätevyyso-
lettamaan, jonka muotovaatimusten täyttyminen
aikaisemmin loi.

Tarkasteltavassa tilanteessa saatetaan lähteä
siitä, että materiaalisiin moiteperusteisiin vetoa-
valta ei vaadita yhtä paljon näyttöä kuin aikai-
semmin. Jos testamentti on muotonsa puolesta
selvästi puutteellinen – siitä esimerkiksi puuttu-
vat todistajat – jo varsin vähäisen näytön vaik-
kapa taivuttelusta pitäisi riittää kääntämään to-
distustaakka. Testamentinsaaja joutuu nyt vasta-
todisteluin osoittamaan, että oikeustoimi on asial-
listen edellytysten puolesta pätevä. Mikäli taas
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muotovirhe olisi vähäisempi, pätemättömyys-
näyttöä olisi vastaavasti annettava enemmän.

Mistään radikaalista muutoksesta ei nyt olisi
kysymys, onhan jo vanhastaan katsottu, että tes-
tamentin pätemättömyyskanne saattaa menestyä
vähäisimmin näytöin kuin muuta oikeustoimea
vastaan nostettu kanne.30 Todistustaakan vähäi-
nenkin uusjako voi kuitenkin monesti auttaa
moittijaa. Testamentin syntyolosuhteet saattavat
hyvin olla sellaiset, että saajan on mahdotonta
täyttää vastanäyttövelvollisuuttaan: hän ei pysty
tuomaan esille mitään sellaista, joka puhuisi tes-
tamentin pätevyyden puolesta.

Edellä luonnosteltu todistustaakan jakosääntö
avaa mielenkiintoisia näköaloja. Tilanteessa, jos-
sa testamentin muotovirhe näyttäisi MK 13:1:n
valossa korjaantuvan saannolle myönnetyn lain-
huudon vuoksi, PK 10 luvun muotosäännökset
saavat samantapaisen funktion kuin Osvi Lahti-
nen ja Aulis Aarnio ovat niille jo aikanaan hah-
mottaneet. Muodon noudattamatta jättäminen ei
ole nyt pätemättömyyteen johtava oikeustosiseik-
ka, vaan ainoastaan todistustosiseikka, jonka no-
jalla voidaan tehdä päätelmiä jälkisäädöksen ai-
neellisesta pätevyydestä.31 Testamentinsaaja,
joka ei voi vedota muotonsa puolesta pätevään
saantoon, saattaa siis muotovirheen korjaannut-
tuakin joutua osoittamaan, että muodon funktiot
(= ne päämäärät, joita muotosäännöksillä on ta-
voiteltu) ovat toteutuneet, vaikka testamentti ei
olekaan syntynyt laissa säädetyllä tavalla.

Muotovirheen merkitys olisi siis samankaltainen
kuin Lahtisen hahmottelemassa muoto-funktio -
konstruktiossa. Lahtinen katsoi, että muodon nou-
dattaminen on ensikäden aihetodiste oikeustoimen
materiaalisesta pätevyydestä. Jos taas oikeustoimea
rasittaa jokin muotovirhe, siihen vetoavan on
esitettävä lisänäyttöä siitä, että oikeustoimi on ko-
konaisuudessaan syntynyt asianmukaisella tavalla.
Mitä olennaisemmasta muotovirheestä on kysy-
mys, sitä raskaampi näyttövelvollisuus hänelle on
asetettava. – Esitetyn johdosta ks. Lahtinen LM
1957 s. 138–144 ja Aarnio, Suomen jäämistöoikeus
II s. 154.

4.6 Olisiko siis MK 13:1 sittenkin testamentti-
oikeutemme kannalta tervetullut uutuus, joka

auttaa oikeudenalaa vapautumaan muotosäännös-
ten rituaalinomaisen noudattamisen painolastis-
ta? Mielestäni ei. Vaikka säännös yksittäistapa-
uksissa voikin johtaa tyydyttäviin lopputuloksiin,
se ei kokonaisuudessaan paranna järjestelmääm-
me. Suurelta osin asia on päinvastoin.

MK 13:1:n korjaava vaikutus ensinnäkin koh-
dentuu testamentteihin hyvin sattumanvaraises-
ti. Lainkohta soveltuu vain kiinteistösaantoihin,
joten muuta omaisuutta koskevat määräykset jää-
vät edelleen kumoutumisuhan alaisiksi. Toisaal-
ta muotovirheen korjaantuminen määräytyy yk-
sinomaan sen mukaan, onko kiinteistösaannolle
onnistettu saamaan lainhuuto vai ei. Nämä rat-
kaisukriteerit vaikuttavat testamenttioikeuden
näkökulmasta perusteettomilta. MK 13:1:tä so-
vellettaessa saattaa myös jäädä täysin merkityk-
settömäksi se, onko jälkisäädös syntynyt asian-
mukaisella tavalla. Pätevöityä voi hyvinkin ar-
veluttavissa olosuhteista syntynyt testamentti ja
korjaantumatta taas jäädä testamentti, jonka osal-
ta kaikki muotomääräysten taustalla olevat
päämäärät näyttäisivät toteutuneen.

Korjaantumissäännös saattaa myös synnyttää
perusteetonta eriarvoisuutta testamentinsaajien
kesken. Jos samalla muotovirheisellä testamen-
tilla on määrätty kiinteistö X perittävän veljen-
pojalle A ja kiinteistö Y sisarentyttärelle B, voi
hyvin käydä niin – täysin saajista riippumatto-
mista syistä – että A onnistuu saamaan lainhuu-
don mutta B ei. Tällöin on lähtökohtana se, että
A:n kiinteistösaanto jää voimaan ja B:n kumou-
tuu.

On lisäksi ilmeistä, ettei edes pätemättömyys-
kanteisiin liittyviä näyttövaatimuksia keventä-
mällä pystytä poistamaan kaikkia niitä ongelmia,
joita muotosäännösten voimattomaksi tuleminen
saattaa aiheuttaa. MK 13:1 johtanee sittenkin tes-
tamentin riitauttajan aseman huonontumiseen.
Lähtökohdaksi täytynee vastaisuudessakin ottaa
se, että testamenttikannetta ajavalta vaaditaan ai-
nakin jotakin konkreettista näyttöä pätemättö-
myysväitteensä tueksi. Todistustaakkaa testa-
mentin ainellisesta pätevyydestä ei siis voida ko-
konaan sälyttää saajalle, olipa jälkisäädös muo-
tonsa puolesta kuinka vaillinainen tahansa.
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5 Testamenttisaannon pysyvyyden
turvaamisesta

5.1 Testamentinsaajan edut

Olen edellä tarkastellut MK 13:1:n aiheutta-
mia ongelmia lähinnä perillisten ja kilpailevien
testamentinsaajien oikeuksien kannalta. Kysy-
mystä arvioitaessa joudutaan kuitenkin ottamaan
huomioon myös muotovirheisen testamentin saa-
jan intressit. Hänen etujensa mukaista olisi, että
hän voisi jossakin vaiheessa saada ainakin tietyn-
laiset takeet kiinteistösaantonsa pysyvyydestä.
Sääntö, jonka mukaan lainhuudon antaminen eli-
minoi muotovirheeseen perustuvat kanteet, vai-
kuttaakin hänen kannaltaan varsin perustellulta.

Vertailukohdaksi voidaan ottaa ostajan asema
kiinteistönkaupassa. Ostaja epäilyksittä tarvitsee
tietynasteista suojaa myyjän esittämiä muotovir-
heeseen perustuvia vaatimuksia vastaan. Hänen
oikeusasemansa olisi turvaton, jos hänen olisi
määräämättömän ajan varauduttava siihen, että
kaupan pätevyys riitautetaan tällä perusteella. Tä-
män johdosta ostaja ei ehkä pystyisi hyödyntä-
mään kiinteistöään parhaalla mahdollisella taval-
la. Oikeusvarmuuden turvaamiseksi vaikuttaakin
täysin puolustettavalta se MK 13:1:ssä omaksuttu
järjestely, jossa muotovirheeseen perustuvan kan-
nevallan katkaisemiseksi riittää saannolle myön-
netty lainhuuto – kriteeri, joka toteutuu varsin
helposti ja on tunnusmerkistönä selvä.32

Mainituilla näkökohdilla on varmasti jotain
merkitystä myös testamenttiin perustuvissa saan-
noissa. Tähän omistajanvaihdostapaan liittyy kui-
tenkin sellaisia erityispiirteitä, jotka tekevät ver-
tailun kauppaan ongelmalliseksi. Testamentin-
saaja ei voi yleensäkään saada samanlaista var-
muutta saantonsa pysyvyydestä kuin ostaja. Hä-
nen on muotovirheen korjaannuttuakin varaudut-
tava siihen, että hänen oikeutensa väistyy esimer-
kiksi oikean omistajan tai perittävän velkojan
vaateiden vuoksi. Myös esimerkiksi yllättäen il-
maantuva perillinen tai testamentinsaaja saattaa
tehdä hänen saantonsa tyhjäksi lainhuudosta huo-
limatta. Voidaan täten epäillä, onko muotovirhe-
suojankaan antaminen perusteltua. Ainakaan täl-
laista suojaa ei tulisi saada pelkän lainhuudon

nojalla; eihän se vielä yksin luo testamentinsaa-
jalle erityisen perusteltuja odotuksia.

Käsitys, jonka mukaan testamentinsaajan luot-
tamuksen suojaamiselle ei tule antaa juuri merki-
tystä, on oikeuskirjallisuudessa varsin vakiintunut.
Pääpaino on, toisin kuin varallisuusoikeudessa
yleensä, nimenomaan tahdonilmaisun antajan to-
dellisten tarkoitusten kunnioittamisessa. Luotta-
muksensuojaa tärkeämpänä on pidetty sitä, että to-
teutettavaksi käyvät vain täydessä ymmärryksessä
ja vapaasta tahdosta tehdyt testamentit: se, mitä
joku on ehkä perustellustikin uskonut saavansa tes-
tamentin nojalla, on toisarvoista. Ks. esim. SOU
1929:22 s. 73, Ylöstalo, Testamentimoitteesta s.
297 ja Testamentin tulkinnasta (1954) s. 41, Arn-
holm, Privatrett V s. 174 sekä Nørgaard – Nør-
gaard – Vestedorf, Arveret (3p. 1998) s. 143. –
Tämä oppi on ollut esillä lähinnä testamentin tul-
kintaa ja testaattorin tahtovirheitä koskevien sään-
nösten tarkastelussa, mutta sillä lienee argument-
tiarvoa myös esillä olevaa kysymystä pohdittaessa.

Toisaalta on syytä huomata, että tarkastelta-
van intressikonfliktin henkilösuhteet ovat varsin
erilaiset kuin esimerkiksi kaupassa. Muotovirhe
ei ole nyt millään tavoin eturistiriidan toisen osa-
puolen (perillisen tai testamentinsaajan) aiheut-
tama, vaan kyse on perinnönjättäjän aikaan saa-
masta ongelmatilanteesta. Kiinteistönkaupassa
saatetaan myyjän kanneoikeuden katkaisemista
perustella sillä, että hän on yleensä osaltaan syy-
pää muotomääräyksen noudattamatta jättämi-
seen. Kannevallan pitkäaikainen avoimeksi jät-
täminen voisi tällöin johtaa hylättävään keinot-
teluun. Pätemättömyysväite esitettäisiin ehkä
vasta sen jälkeen, kun kauppa olisi esimerkiksi
hintakehityksen johdosta osoittautunut epäonnis-
tuneeksi. Muotovirhe saatettaisiin jopa järjestää
tahallisesti – purkumahdollisuuksien avoimeksi
jättämistä varten.33 – Testamenttisaantojen osal-
ta näillä näkökohdilla ei sen sijaan ole merkitys-
tä. Kilpaileva jäämistöintresentti ei voi järjestää
muotovirhettä eikä keinotella muotovirheeseen
vetoamisella.

Erityisen ongelmalliselta vaikuttaa se, että
muotovirhe korjaantuu MK 13:1:n mukaan jo
lainhuutohakemuksen lepään jättämisen johdos-
ta. Näin perillisen moiteoikeus voi lakata ennen
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kuin testamentti on edes tullut lainvoimaiseksi.
Testamentinsaaja ei tarvitse tällaista ylimääräistä
suojaa ainakaan tiedossa olevia perillisiä vastaan.
Heidän moitekanteittensa varalta on hänen ase-
mansa tyydyttävästi järjestetty jo nykyisissä tes-
tamentin selvitysmenettelyä koskevissa säännök-
sissä. Antamalla testamentin tiedoksi kaikille tun-
netuille perillisille hän saa moiteajan kulumaan
ja pääsee täten kohtuullisessa ajassa varmuuteen
siitä, ettei testamenttia moitita. Näyttäisikin sel-
vältä, että etenkään lainhuudon lepäämään jättä-
mistä koskevaan päätökseen ei ole syytä liittää
muotovirhettä korjaavaa vaikutusta.

5.2 Saannon pysyvyys ja sivullisten edut

Saatetaan kuitenkin kysyä, eikö muotovirheen
korjaantuminen ole määrätilanteissa tarpeen si-
vullisten etujen vuoksi. Ajateltakoon nyt erityi-
sesti testamentinsaajan oikeustoimikumppaneita:
esimerkiksi kiinteistön luovutuksensaajaa, kiin-
nitysvelkojaa tai sitä, jonka hyväksi kyseiseen
kiinteistöön on perustettu käyttöoikeus. Heidän
oikeutensa ei saisi järkkyä sen johdosta, että tes-
tamentti käy muotovirheen vuoksi pätemättö-
mäksi.

Näihin näkökohtiin kiinnitettiin oikeuskirjalli-
suudessa huomiota jo ennen nykyistä maakaarta,
LainhuudatusL 20 §:ää tarkasteltaessa. Kiinteistö-
kaupan muotovirheen korjaantumista pidettiin tär-
keänä juuri sivullisten intressien turvaamiseksi. Ks.
tältä osin Zitting, Omistajanvaihdoksesta (1951)
s. 305.

Tämä huoli on nykyisin suurelta osin aihee-
ton. Testamentinsaajan seuraajan oikeuksien py-
syvyys ei ole testamentin voimassa pysymisen
varassa, vaan hänelle voidaan uuden maakaaren
säännösten nojalla antaa vilpittömän mielen suo-
jaa kiinteistön ”oikeaa saajaa” (perillistä tai kil-
pailevaa testamentinsaajaa) kohtaan. Kiinteistön
ostaja saa tällaista suojaa MK 13:4:n nojalla: jos
luovuttajana toimineella testamentinsaajalla oli
kiinteistöön lainhuuto eikä ostaja tiennyt eikä
hänen pitänytkään tietää luovuttajan saantoa ra-
sittaneesta virheestä, ostajan oikeus jää pysyväk-
si, vaikka myyjän oma saanto kumoutuisikin.

Vastaavanlaista suojaa annetaan maakaaren sään-
nösten mukaan myös erityisen oikeuden saajalle
(MK 14:7.3) ja pantinsaajalle (MK 17:11).

Se, että testamentinsaaja menettää yllättäen
kiinteistönsä, saattaa tietysti yksittäistapauksis-
sa aiheuttaa sivullisille menetyksiä. Esimerkiksi
testamentinsaajalle luottoa antanut velkoja saat-
taa kärsiä tappioita, kun hänen velallisensa osoit-
tautuu paljon luultua vähävaraisemmaksi. Tälle-
kään näkökohdalle ei kuitenkaan voida antaa juu-
ri merkitystä. Ns. tavallisen velkojan luottamus-
ta siihen, että velallinen todella omistaa hänen
hallinnassaan tai nimissään olevan omaisuuden,
ei meillä yleensäkään suojata. Velkoja joutuisi
sitä paitsi muutenkin ottamaan huomioon koko
joukon epävarmuustekijöitä: se että joku on saa-
nut testamentin perusteella kiinteistöönsä lain-
huudon, ei anna kovin vahvoja takeita hänen
saantonsa pysyvyydestä. Testamentinsaajahan
saattaa nytkin menettää kiinteistön esimerkiksi
rintaperillisen lakiosavaateen tai toissijaisten pe-
rillisten esittämän vaatimuksen johdosta. – Voi-
dakseen perustaa odotuksensa velallisellaan ole-
van kiinteän omaisuuden varaan velkojan onkin
vaadittava sitä luoton vakuudeksi.

6 Johtopäätöksiä

6.1 MK 13:1 tarjoaa hyvän esimerkin säännök-
sestä, jonka sanamuodon mukaiset vaikutukset
ulottuvat selvästi laajemmalle kuin lakia sää-
dettäessä on ajateltu. Tämä inter vivos -oikeus-
toimien kannalta yksinkertaiselta tuntuva lain-
kohta saa aikaan huomattavia muutoksia jäämis-
töoikeudessamme, jos sitä sovelletaan myös tes-
tamentteihin. Jäämistöintresentin mahdollisuus
vedota hänen oikeuksiaan kaventavan testamen-
tin muotovirheeseen voi katketa tavalla, joka
poikkeaa olennaisesti totutusta. Kannevallan lak-
kaaminen ei enää edellytä testamentin hyväk-
symistä eikä passiivisuutta, vaan se seuraa suo-
raan kiinteistösaannolle annetusta lainhuudosta.
Voipa kanneoikeus lakata jo lainhuutohakemuk-
sen lepäämään jättämistä koskevan päätöksen no-
jalla.
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Olen edellä pyrkinyt osoittamaan, että tämä
korjaantumisnormi on jäämistöoikeutemme kan-
nalta ongelmallinen. Mahdollisuus vedota testa-
mentin muotovirheeseen on hyvin tärkeä osa
jäämistöintresentin oikeusasemaa; se auttaa häntä
puolustautumaan aineellisen virheen rasittamaa
testamenttia vastaan. Tuntuukin selvältä, ettei
lainhuudon pitäisi yksinään voida lakkauttaa kan-
nevaltaa. Pätevöitymisperuste, joka vaikuttaa
kiinteistönkaupassa täysin asianmukaiselta, so-
veltuu huonosti testamenttien synnyttämiin etu-
ristiriitoihin.

Olisivatko nämä epäkohdat jopa niin painavia,
että testamenttisaannot tulisi jo de lege lata jät-
tää MK 13:1:n soveltamisalan ulkopuolelle? Eh-
dottoman vastauksen antaminen on vaikeaa, niin
vahvasti arvostuksenvarainen kysymys on.
Asiaperusteet puoltaisivat mielestäni myöntävää
vastausta. Silti suhtaudun tällaisen contra legem
-tulkintaan epäillen. Näkemykseni on, että tarkas-
teltavaa lainkohtaa tulee soveltaa myös testa-
mentteihin.

Kuten jo kirjoituksen alkupuolella esitin, kä-
sitys, jonka mukaan MK 13:1 koskee myös tes-
tamenttisaantoja, saa varsin vahvaa tukea sekä
lainkohdan sanamuodosta että lainvalmistelutöis-
tä. Testamenttien sulkeminen säännöksen sovel-
tamisalan ulkopuolelle vaatisi näin erittäin pai-
navia syitä. Tämä kynnys ei mielestäni ylity. Niin
epätyydyttäviä kuin monet säännöksen seurauk-
set ovatkin, täysin voittamattomista tai kestämät-
tömistä ongelmista ei ole kysymys.

Uuden korjaantumisnormin aiheuttamia epä-
kohtia voidaan jossain määrin lieventää muutta-
malla testamenttisaantojen kirjaamiskäytäntöä
sellaiseksi, että kilpailevien jäämistöintresenttien
oikeussuojavaateet otetaan nykyistä paremmin
huomioon. Samaan päämäärään voidaan tähdätä
keventämällä aineellisiin moiteperusteisiin vetoa-
van todistustaakkaa. Räikeimpien väärinkäytös-
ten torjumiseksi saatetaan lisäksi puoltaa tulkin-
taa, jonka mukaan MK 13:1 ei tietyissä poikkeus-
tapauksissa katkaisekaan muotovirheeseen vetoa-
van kannevaltaa. Vaille lainkohdan tarjoamaa
suojaa olisi jätettävä esimerkiksi sellainen testa-
mentinsaaja, joka on saanut lainhuudon väären-

netyn tai pakolla aikaan saadun asiakirjan avul-
la. Kirjaamisviranomaisen törkeimpien virheiden
varalta voinee loukattu jäämistöintresentti lisäk-
si saada turvaa ylimääräistä muutoksenhakua
koskevien OK 31 luvun säännösten avulla.

6.2 Olen tässä kirjoituksessa painottanut niitä
epäkohtia, joita testamentin muotovirheen kor-
jaantuminen voi aiheuttaa. Myös testamenttioi-
keudessa saattaa kuitenkin olla sekä sijaa että tar-
vetta sääntelylle, jolla rajoitetaan perillisten ja
muiden jäämistöintresenttien oikeutta vedota
muotovirheeseen. Muotomääräysten ehdoton
noudattaminen voi määrätilanteissa johtaa testa-
menttioikeuden pääperiaatteiden vastaisiin tulok-
siin, kun perittävän viimeinen tahto jää toteutu-
matta. Lopputulos saattaa olla joskus kohtuuton
myös testamentinsaajan itsensä kannalta. Näin on
asia etenkin silloin, kun pätemättömyys ilmenee
vasta testamentin toteuttamisen jälkeen ja kun
saaja on jo voinut perustellusti olettaa saantonsa
pysyväksi.

Näiden ongelmien vähentämiseksi saatetaan-
kin ajatella lainsäädännön muuttamista. Ainakin
kaksi korjauskeinoa voidaan esittää. Tuomiois-
tuimelle saatettaisiin ensinnäkin antaa valta jät-
tää muotoon liittyvä puutteellisuus vaikutukset-
tomaksi silloin, kun se kaikki asianhaarat huo-
mioon ottaen katsoisi testamentin vastaavan pe-
rittävän tahtoa. Sama lopputulos voitaisiin sallia
sellaisen testamentinsaajan perusteltujen odotus-
ten suojaamiseksi, joka on jo saanut jälkisää-
döksessä hänelle määrätyn omaisuuden hallin-
taansa. Muotovirheen korjaantumisen edellytyk-
senä voisi tällöin olla saajan vilpitön mieli: hä-
nellä olisi siis ollut pätevä syy olettaa, että testa-
mentti on muodon puolesta pätevä tai että muo-
tovirheeseen perustuvia vaatimuksia ei tulla enää
esittämään.

Pidettiinpä korjaantumismahdollisuuksien li-
säämistä yleensä suotavana tai ei, lienee kiista-
tonta, ettei MK 13:1:n kaltainen sääntely ole oi-
kea tapa testamentin muotoon liittyvien ongelmi-
en ratkaisemiseksi. Jos testamentin muotovirhei-
seen vetoamista halutaan rajoittaa, asia tulee jär-
jestää nimenomaan tätä tarkoitusta varten suun-
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nattujen normien avulla. Tällainen lainuudistus
edellyttää pohjakseen perusteellista harkintaa ja
laajaa keskustelua testamentin muotomääräysten
ja niiden noudattamatta jättämisen merkitykses-
tä. Kysymys tulee myös järjestää kaikenlaisia tes-
tamenttimääräyksiä yhtäläisesti koskevin nor-

mein: kiinteistösaantoja ei pidä tältä osin asettaa
erityisasemaan.

De lege ferenda onkin selvää, että MK 13:1
kaipaa muuttamista. Lainkohta tulee kirjoittaa
niin, että testamenttisaannot jäävät sen sovellus-
alan ulkopuolelle.

Tapani Lohi

Viitteet:

1 Havainnollisen esimerkin siitä, kuinka ankarasti korkein
oikeus on suhtautunut testamentin muotosäännöksiin, tarjoaa
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väksi jää asia myös Suomen jäämistöoikeus II -teoksen toi-
sessa painoksessa (1991, s. 369). Aarnio näyttää toisaalta lu-
kevan KKO:n ratkaisuista 1968 II 77 ja 1991:19 sen kannan-
oton, että testamentinsaaja ei voisi vedota kilpailevan testa-
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mentin muotovirheeseen – toisaalta hän pitää tätä kantaa on-
gelmallisena.

Ruotsissa on Walin (Kommentar till ärvdabalken I s. 228
av. 1) katsonut, että muotovirheisiin voidaan vedota myös
testamentinsaajien välisessä oikeudenkäynnissä. Walinin
mielestä samat asiasyyt, jotka ovat muotosäännöksen taus-
talla, puhuvat sen puolesta, että säännöstä sovelletaan myös
testamentinsaajien välisessä suhteessa. Eron tekeminen pe-
rillisen ja kilpailevan testamentinsaajan välisen kanteen kes-
ken olisi hänen mielestään perusteetonta.

13 Tästä näkökohdasta ks. Ylöstalo, Testamentinmoittees-
ta s. 63.

14 Ks. tästä Helin LM 1991 s. 813.
15 Näin myös Helin LM 1991 s. 812–813.
16 Tämä käsitys on tuotu varsin usein esille pohjoismai-

sessa oikeuskirjallisuudessa. Ks. esim. Tauvon SvJT 1943
s. 55 ss; Rautiala, Perintö ja testamentti s. 252; Aarnio, Suo-
men jäämistöoikeus II (1991) s. 91–93; Agell, Testamentsrätt
(1996) s. 48–49 sekä Nørgaard – Nørgaard – Vestedorf, Ar-
veret (3p. 1998) s. 241–242.

17 Esimerkkitapaus muistuttaa läheisesti tilannetta, jossa
B:n oikeuden toteuttaminen estyy jostakin muusta syystä kuin
testamentin muotovirheen johdosta (siis esimerkiksi sen
vuoksi, että B onkin kuollut ennen perinnönjättäjää). Tällöin
on PK 11:8:n nojalla lähtökohtana, että ainoaksi yleistesta-
mentinsaajaksi jäävä A saa koko jäämistön – B:n osuus ei
siis mene P:n lakimääräisille perillisille. Valittua ratkaisua
perusteltiin lain esitöissä sillä, että tällaisen lopputuloksen
katsottiin todennäköisimmin vastaavan perittävän tahtoa. Ks.
Ehdotus (1935) s. 91.

18 Tällainen johtopäätös voidaan tehdä kirjaamista kos-
kevien, tuomioistuinkäyttöön tarkoitettujen käsikirjojen poh-
jalta. Ks. esim. Oikeusministeriö, Lainhuudatus, kiinnitys ja
erityisen oikeuden kirjaaminen. Osa I. Helsinki 1998 s. 52
sekä Wainio, Kirjaamismenettelystä uuden maakaaren järjes-
telmässä I osa. Helsinki 1997 s. 8.

19 Kuvatunlaista menettelyä suosittaa Välimäki noudatet-
tavaksi tilanteessa, jossa on epäselvää, onko lainhuutohake-
muksen perusteena oleva – sinänsä lainvoimaiseksi tullut –
testamentti tehokas lakiosaan oikeutettua rintaperillistä koh-
taan. Tilaisuus tulla kuulluksi varataan tällöin tietysti rinta-
perilliselle. Ks. lähemmin Välimäki, Testamentti, lakiosa ja
lainhuuto s. 388–391 ss. [teoksessa: Juhlajulkaisu Jukka Pel-
tonen (1999)].

20 Lakiosaperillisten oikeuden huomioon ottamisesta lain-
huutoa annettaessa ks. Välimäki, em. kirjoitus s. 375 ss. Vä-
limäki pitää selvänä, ettei testamentin lainvoimaisuus yksi-
nään riitä lainhuudon myöntämisen perusteeksi vaan että rat-
kaisua tehtäessä on valvottava myös lakiosaperillisten oike-
uksien toteutumista. Lainhuutoa ei siis tule antaa, jos on mah-
dollista, että testamentattu kiinteistö tarvitaan lakiosan suo-
rittamiseen.

21 Ks. HE 120/1994 s. 85.
22 Tästä periaatteesta ks. Ylöstalo, Testamentinmoittees-

ta s. 182–183.

23 Ks. lähemmin Koulu – Tepora, Lainhuuto- ja kiinni-
tysmenettely (1989) s. 137 ss. sekä Jokela – Kartio – Oja-
nen s. 220.

24 Ks. tästä HE 120/1994 s. 90 sekä Jokela – Kartio –
Ojanen s. 268, jossa todetaan: ”Oikea omistaja ei voi vedota
siihen, että lainhuutoratkaisu perustuu väärään lain sovelta-
miseen tai että lainhuutoa ei olisi esitetyillä selvityksillä saa-
nut myöntää.”

25 Tähän ajatukseen viittaa jo PK 15:2:n kirjoittamista-
pa: lainkohdassa mainitaan testamentin salaamisen rinnalla
testamentin hävittäminen. Säännöksen taustalla olevista
näkökohdista ks. myös SOU 1929:22 s. 327 sekä Aarnio –
Kangas, Suomen jäämistöoikeus I (1999) s. 81–82.

26 Muotomääräysten funktioista yleensä ks. esim. seuraa-
via lähteitä: Lahtinen LM 1957 s. 135, Muukkonen, Muoto-
säännökset s. 203–204 (erit. av. 132) sekä Aarnio, Suomen
jäämistöoikeus II s. 27–28 ja 152–153.

27 Viimeksi mainittu näkökohta tuli näkyvästi esille pe-
rintökaaren esitöissä, ja siihen on kiinnitetty runsaasti huo-
miota myös pohjoismaisessa oikeuskirjallisuudessa. Ks. esim.
SOU 1929:22 s. 146; Ehdotus (1935) s. 83; HE 94/1952 s. 1;
Arnholm, Betingelsene for testamenters gyldighet [1929] s.
28; Ylöstalo, Testamentinmoitteesta s. 174; Walin, Kommen-
tar till ärvdabalken I s. 227; Lødrup, Arverett (3p. 1995) s. 77
sekä Nørgaard – Nørgaard – Vestedorf s. 122.

28 Ks. SOU 1929:22 s. 146–147: ”Den omständigheten
att testator ej själv får någon känning av testamentets tillämp-
ning och ofta har svårt att överblicka de framtida förhållan-
den, som åro i fråga, medför onekligen en viss fara för ett
förhastat åsidosittande av arvingarnas intressen, en fara som
bäst förebygges genom en till eftertanke manande formföre-
skrift.”

29 Tämä todistustaakan jakosääntö tuotiin esille perintö-
kaaren lainvalmistelutöissä; nimenomaista määräystä asias-
ta ei lakiin otettu (ks. SOU 1929:22 s. 163–164, Ehdotus
[1935] s. 84–85 ja HE 94/1952 s. 3). Se on hyväksytty myös
oikeuskirjallisuudessa (ks. esim. Halila, Todistustaakan ja-
osta [1959] s. 153, Rautiala, Perintö ja testamentti s. 226–
227 sekä Aarnio, Suomen jäämistöoikeus II s. 343).

30 Ks. tästä viitteessä 29 mainittuja lähteitä.
31 Ks. lähemmin Lahtinen LM 1957 s. 138 sekä Aarnio

Oikeustiede – Jurisprudentia 1972:1 s. 210–211.
32 MK 13:1:ssa omaksutun järjestelyn puolesta esitetyis-

tä näkökohdista ks. Jokela – Kartio – Ojanen s. 260. – En-
nen uutta maakaarta voimassa olleen LainhuudatusL 20 §:n
mukaan kiinteistökaupan muotovirheen korjaantuminen edel-
lytti lainhuudon lisäksi yhden vuoden määräajan kulumista.
Oikeuskirjallisuudessa tätä lisäedellytystä pidettiin tarpeet-
tomana. Esimerkiksi Zitting (Omistajanvaihdoksesta [1951]
s. 304) ja af Hälström (JFT 1932 s. 403) katsoivat, että jo
pelkän lainhuudatuksen tulisi de lege ferenda estää muoto-
virheeseen vetoaminen.

33 Näistä näkökohdista ks. esim. Lagberedningens pub-
likationer 1927:1 s. 31 [Förslag till lag om lagfart och tiden
för klander av fastighetsfång] sekä Zitting, Omistajanvaih-
doksesta s. 305.




