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Defensor Legis N:o 3/2001

PÄTEMÄTÖN VALLINTASUOSTUMUS JA PUOLISON KANNEVALTA
– Avioliittolain vallinnanrajoitussäännösten synnyttämiä tulkintaongelmia

(Unwirksame Verfügungseinwilligung und Prozeßstandhaft des Ehegatten)

1 Tarkasteltavasta ongelmasta

Avioliitto-oikeutemme rakentuu erillisomis-
tuksen periaatteelle. Lähtökohtana on, että kum-
pikin puolisoista saa määrätä omasta omaisuudes-
taan itsenäisesti, pyytämättä toimiinsa aviopuo-
lisonsa suostumusta. Tästä erillisvallinnan pää-
säännöstä on kuitenkin tehty muutamia perheen
asumisen ja elämisen kannalta tärkeää omaisuutta
koskevia poikkeuksia. Niinpä omistaja tarvitsee
puolisonsa nimenomaisen suostumuksen, mikäli
hän haluaa luovuttaa esimerkiksi yhteisenä koti-
na käytettävän kiinteistön, tällaisen asuinhuoneis-
ton hallintaan oikeuttavat osakkeet tai puolisoi-
den yhteisessä käytössä olevaa asuinirtaimistoa.
Yksityiskohtaiset määräykset näiden ns. vallin-
nanrajoitusten sisällöstä on annettu avioliittolain
38 ja 39 §:ssä.

Jos omistajapuoliso on ryhtynyt vallinnanra-
joitusten alaiseen määräämistoimeen ilman asi-
anmukaista lupaa, sivuutetulla puolisolla on läh-
tökohtaisesti mahdollisuus saattaa disponointi pä-
temättömäksi. Suostumuksetta tehty oikeustoimi
voi kuitenkin tietyin edellytyksin pätevöityä. Ku-
ten AL 38 ja 39 §:stä ilmenee, loukatun puoli-
son on oikeudenmenetyksen uhalla pantava pä-
temättömyyskanne vireille lyhyehkössä määrä-
ajassa, kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän

sai oikeustoimesta tiedon. Määrätilanteissa voi
vallintasuostumuksen puuttumisesta johtuva vir-
he korjaantua jo tätä aikaisemmin; omistajan so-
pimuskumppani saattaa lainkohdista ilmenevin
kriteerein saada vilpittömän mielen suojaa. Li-
säksi on mahdollista, että oikeustoimi tulee pä-
teväksi tuomioistuimen annettua sille luvan (AL
40 §). Tällainen lupa voidaan hankkia joko en-
nen oikeustoimeen ryhtymistä tai sen tekemisen
jälkeen.

Korjaantumiseen liittyvistä kysymyksistä ks. lä-
hemmin Gottberg-Talve LM 1987 s. 956–959, Aar-
nio – Helin, Suomen avioliitto-oikeus (1992) s. 253
ja 257–260, Saarenpää, Avioliittolain muutokset
(1992) s. 96-98 sekä Jokela – Kartio – Ojanen,
Maakaari (1997) s. 274–275.

Juha Halijoki on tämän aikakauskirjan nume-
rossa 6/2000 ottanut esille mielenkiintoisen val-
linrajoitussäännöksiin liittyvän ongelman. Hän
on tarkastellut tilannetta, jossa AL 38 §:ssä tar-
koitettua kiinteää omaisuutta sivulliselle luovut-
tanut A on sinänsä saanut oikeustoimeen puoli-
soltaan luvan mutta puoliso B:n antamaa suos-
tumustahdonilmaisua rasittaa oikeustoimilain
säännöksistä tai oikeustoimikelpoisuuden puut-
teesta johtuva pätemättömyys. A on esimerkiksi
saanut B:n allekirjoittamaan suostumusasiakirjan



Pätemätön vallintasuostumus ja puolison kannevalta 397

OikTL 28 tai 29 §:ssä tarkoitettua pakkoa käyt-
tämällä, tai B on ollut tahdonilmaisua antaessaan
psyykkisen häiriön vuoksi oikeustoimikelpoi-
suutta vailla. Joudutaan kysymään, noudatetaan-
ko myös tällaisissa tilanteissa AL 38.2 §:ssä sää-
dettyä kolmen kuukauden määräaikaa. Pätevöi-
tyykö siis kiinteistön luovutus, jos loukattu puo-
liso ei nosta kannetta kolmen kuukauden kulu-
essa siitä, kun hän sai määräämistoimesta tiedon?

Halijoki vastaa kysymykseen kieltävästi: AL
38.2 §:n moitesäännös ei hänen mielestään kos-
ke pätemättömyystapauksia. Sivuutettu B saattai-
si siis esimerkkitilanteessa nostaa luovutuksen-
saajaa kohtaan kanteen siitä huolimatta, että lais-
sa säädetty määräaika olisi jo kulunut umpeen.
– Kuinka kauan kannevalta pysyy avoimena, jää
kirjoituksen pohjalta epäselväksi.

Tässä kirjoituksessa tarkastelen Halijoen esil-
le nostamaa tulkintakysymystä ja arvioin, voi-
daanko hänen kantaansa pitää perusteltuna. Tar-
kastelun pohjana on edellä hahmoteltu tilanne,
jossa puoliso A on B:n antamaan – pätemättö-
mäksi osoittautuvaan – vallintasuostumukseen
tukeutuen myynyt vallinnanrajoitusten alaisen
kiinteistönsä sivulliselle, X:lle. Ongelmana on,
määräytyykö B:n kanneoikeus X:ää kohtaan nyt
38.2 §:ssä säädetyn mukaisesti vai säilyykö hä-
nellä mahdollisuus kanteen nostamiseen moite-
ajan umpeutumisesta huolimatta. Kiinteää omai-
suutta koskevien määräämistoimien ohella pidän
silmällä AL 39 §:ssä tarkoitettua irtainta omai-
suutta koskevia disponointeja. Esillä olevan kan-
neaikaprobleeman kannalta näiden omaisuusla-
jien kesken ei olekaan eroa, AL 39.3 §:n moite-
säännös on tältä osin samansisältöinen kuin AL
38.2 §.

AL 38 ja 39 § eivät sääntele ainoastaan määrä-
omaisuuden luovutusta (esimerkiksi kauppaa tai
lahjoitusta), vaan rajoitukset koskevat yleensä kaik-
kia sellaisia oikeustoimia, joissa lainkohdissa tar-
koitettu omaisuus siirtyy pois omistajansa hallin-
nasta (ks. lähemmin Aarnio – Helin, em. teos s.
250–251 sekä 256–257). Tässä kirjoituksessa esi-
tetyt kannanotot soveltuvat näin myös esimerkiksi
luvattoman vuokralleannon tai panttauksen synnyt-
tämiin ongelmiin: A on esimerkiksi solminut asuin-
kiinteistöään koskevan vuokrasopimuksen tai an-

tanut pantiksi AL 39 §:ssä tarkoitettua koti-ir-
taimistoa (selvyyden vuoksi mainittakoon, että
asunto-osakkeiden tai kiinteistön panttausta eivät
avioliittolain vallinnanrajoitussäännökset koske).

Vallintasuostumuksen pätemättömyys voi ai-
heuttaa ongelmia myös tilanteissa, joissa joudu-
taan pohtimaan, tulisiko omistajapuolison oike-
ustoimikumppanille antaa AL 38.2 ja 39.3 §:ssä
tarkoitettua vilpittömän mielen suojaa sivuutetun
puolison vaateita vastaan. Kiinteän omaisuuden
osalta joudutaan lisäksi harkitsemaan maakaaren
saantosuojanormien soveltamista. Näitä puolia ei
Halijoki edellä mainitussa artikkelissaan käsitte-
le. Koska kysymys on kuitenkin periaatteellisesti
tärkeistä ongelmista, tarkastelen niitä kirjoituk-
sen loppupuolella (jakso 3).

2 Vallintasuostumuksen pätemättömyys
ja kanneaika

2.1 Käsitystään, jonka mukaan AL 38.2 §:ssä
asetettu kolmen kuukauden määräaika ei koske
suostumuksen pätemättömyyden tilanteita, Hali-
joki perustelee seuraavalla systemaattisella argu-
mentilla: Puolison antaman vallintasuostumuksen
pätevyyttä koskeva kysymys on oikeustoimiopil-
linen, joten sitä on arvioitava sopimusoikeudel-
listen sääntöjen mukaan. AL 38.2 §:ää ei ole tar-
koitettu sovellettavaksi tällaisiin ongelmiin. Ha-
lijoki kirjoittaa (DL 2000 s. 928):

”Oikeustoimikelvottomuuteen tai oikeustoimi-
lain mukaiseen pätemättömyyteen vetoamiselle ei
ole laissa asetettu mitään ehdotonta määräaikaa.
Avioliittolain 38 §:n 2 momentin säännös liittyy
avioliittolain mukaiseen omaisuuden vallintajärjes-
telmään eikä siinä omaksutulla sääntelyllä ole ol-
lut tarkoitus puuttua yleiseen oikeustoimen päte-
mättömyyttä koskevaan sääntelyyn.”

Halijoen omaksuma sopimusoikeudellinen lä-
hestymistapa vaikuttaa perusteiltaan asianmukai-
selta. Puoliso B:n antama vallintasuostumus voi-
daan hyvin käsittää varallisuusoikeudelliseksi
tahdonilmaisuksi, joka luo omistajapuolisolle
kelpoisuuden tietyn AL 38 §:ssä mainitun oikeus-
toimen tekemiseen. Läheisen vertailukohdan tar-
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joaa valtuutus. Tuntuukin selvältä, että suostu-
mustahdonilmaisua koskevat ainakin lähtökohtai-
sesti yleiset oikeustoimen pätevyyttä koskevat
normit, kuten OikTL 3 luvun säännökset. B:n on
siis mahdollista saattaa suostumus vaikutukset-
tomaksi esimerkiksi sillä perusteella, että hän on
antanut sen pakotettuna tai petollisesti vietelty-
nä tai että häneltä on puuttunut sen antamiseen
vaadittava oikeustoimikyky.

Se, että B:n antama vallintasuostumus voidaan
ehkä osoittaa pätemättömäksi, ei kuitenkaan vielä
yksinään ratkaise tarkasteltavaa ongelmaa. Ensi-
sijaisen mielenkiinnon kohteena ei ole nyt suos-
tumuksen pätevyys tai pätemättömyys vaan se,
miten mainittu pätemättömyys vaikuttaa omista-
jan ja sivullisen välisen luovutusoikeustoimen te-
hokkuuteen. On otettava lukuun myös se mahdol-
lisuus, että luovutus jää pysyväksi, vaikka suos-
tumustahdonilmaisua rasittava virhe ei korjaan-
tuisikaan. Onko asia tällä tavoin, tulee ratkaista
ennen muuta AL 38.2 §:n ja sen taustalla olevi-
en näkökohtien perusteella. Vaikka lainkohta on
sanamuotonsa valossa suunnattu vain tilanteisiin,
joissa vallintasuostumusta ei ole lainkaan annet-
tu, siinä omaksutusta sääntelystä saatetaan saa-
da johtoa myös nyt tarkasteltavaan kysymykseen.

2.2 AL 38.2 §:n määräaikanormissa on syytä
kiinnittää erityistä huomiota seuraavaan kahteen
näkökohtaan: kysymys on luovutuksensaajan (X)
kannalta luottamuksen suojaamisesta ja loukatun
puolison (B) kannalta passiviteettiin liitetystä
kanneoikeuden menetyksestä. Ratkaisua, jossa
B:n nostamalle moitekanteelle on asetettu tark-
ka määräaika, on pohjoismaisissa lainvalmiste-
lutöissä perusteltu ennen muuta vaihdannan var-
muuden tärkeydellä ja luovutuksensaajan oikeus-
suojan tarpeella. Etenkin ostajan on kohtuullises-
sa ajassa kaupan tekemisestä voitava varmasti
tietää, tuleeko sivuutettu puoliso vetoamaan lu-
van puuttumiseen. Hänen oikeusasemansa olisi
turvaton, jos hänen täytyisi määräämättömän ajan
varautua siihen, että luovutuksen pätevyys riitau-
tetaan tällä perusteella.

Ks. tältä osin Förslag till giftermålsbalk (Stock-
holm 1918) s. 243 sekä Utkast til lov om egtefæl-
lers formuesforhold (Kristiania 1918) s. 89. – Suo-
malaissa esitöissä ei määräaikasäännöksen tarkoi-
tusperiä lähemmin tarkastella.

Vaikka AL 38.2 §:ssä on pidetty silmällä si-
vullisen luottamuksen suojaamista, kyse ei kui-
tenkaan ole vilpittömän mielen suojanormista.
Lainkohdan soveltamisen kannalta on merkityk-
setöntä, tiesikö X oikeustoimeen ryhtyessään lu-
van puuttumisesta tai sen tarpeellisuudesta vai ei.
X saattaa siten saada suojaa, vaikka hän olisi
kauppa tehdessään suorastaan tiennyt B:n vastus-
tavan kiinteistön myymistä. AL 38.2 § tarjoaa
näin ostajalle mahdollisuuden harkittuun riskin-
ottoon. Hän voi tehdä kaupat ja odottaa kolmen
kuukauden kanneajan kulumista. Sen jälkeen kun
määräaika on kulunut umpeen, ostajan pitäisi
voida olla varma siitä, ettei luovutus peräydy ai-
nakaan vallinnanrajoitussäännösten soveltamisen
vuoksi – oikeustoimi on siis tavallaan tullut lain-
voimaiseksi.

Tärkeää on myös havaita, että kolmen kuukau-
den määräajan kuluminen on sidottu B:n luovu-
tuksesta saamaan tietoon. AL 38.2 § on passivi-
teetin oikeusvaikutuksia sääntelevä normi: sivuu-
tettu puoliso menettää kannevaltansa viivytelty-
ään liian kauan kanteen nostamisessa.

Ruotsalaisista esitöistä käykin ilmi, että mää-
räaikasäännön avulla on pyritty estämään puoli-
soa keinottelemasta luovutuksensaajan kustan-
nuksella (ks. Förslag till giftermålsbalk s. 243).
Jos kannemahdollisuus olisi avoimena vuosia, B
saattaisi harkita kanteen nostamista esimerkiksi
sen mukaan, millä tavoin luovutetun kiinteistön
arvot muuttuvat. Keinotteluun voisi osallistua
myös luovuttajapuoliso A, joka voisi oikeustoi-
mikumppanien yhteistä sopimusta rikkoen olla
hakematta luovutukselle AL 40 §:n mukaista oi-
keuden lupaa. Tällaista menettelyä vastaan X oli-
si suojaton, kun hänellä itsellään ei oikeutemme
mukaan ole valtaa panna lupa-asiaa vireille.

Viimeksi mainitusta kysymyksestä ks. Rautia-
la, Avioliitto-oikeus (1975) s. 206 sekä Aarnio –
Helin, Suomen avioliitto-oikeus s. 260.
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Keinotteluun liittyvä ongelma on konkretisoitu-
nut myös oikeuskäytännössä. Tapauksessa KKO
1950 II 54 (tarkastelen sitä lähemmin jaksossa 2.3)
kiinteistösaantoaan puolustanut luovutuksensaaja
toi oikeudenkäynnin aikana esille keinotteluväit-
teen: koko kanne oli hänen mielestä nostettu suh-
danteiden muuttumisen vuoksi. Luovutuksensaaja
katsoi, että kantajapuoliso oli alun perin tyytynyt
kauppaan ja herännyt riitauttamaan vallintasuostu-
muksensa pätevyyden vasta sen jälkeen, kun kiin-
teistöjen arvot olivat huomattavasti nousseet (kanne
oli nostettu yli kymmenen vuoden kuluttua luovu-
tuksesta). – Väitteellä ei kuitenkaan ollut merki-
tystä jutun ratkaisun kannalta, vaan kanne kilpis-
tyi ostajan saamaan vilpittömän mielen suojaan.

Tarkasteltakoon nyt tilannetta, jossa kiinteis-
tönsä luovuttanut A on voinut kaupantekohetkellä
vedota puolisonsa B:n antamaan suostumukseen
mutta tätä tahdonilmaisua on rasittanut jokin pä-
temättömyysperuste. On syytä kysyä, miksi saa-
ja X:n aseman pitäisi nyt olla huonompi ja B:n
vastaavasti parempi verrattuna siihen tilanteeseen,
ettei mitään suostumusta ole annettukaan. Tällai-
nen sääntö vaikuttaisi epäjohdonmukaiselta. Kun
oikeusjärjestyksemme suojaa sellaista sivullista,
joka on alusta lähtien tiennyt luvan totaalisesta
puuttumisesta, tuntuisi oudolta kohdella luovu-
tuksensaajaa ankarammin sen vuoksi, että oikeus-
toimeen oli annettu pätemättömäksi osoittautuva
suostumus. Määräaikaan sitomattoman moite-
mahdollisuuden avaaminen heikentäisi oikeusvar-
muutta ja veisi osaltaan pohjan AL 38.2 §:n mää-
räaikasäännöksen ratiolta, ajan kulumiseen pe-
rustuvalta X:n luottamuksen suojaamiselta.

Myöskään loukatun B:n kannalta aikamäärä-
yksen noudattamatta jättäminen ei vaikuta perus-
tellulta. Kun hän joutuu AL 38.2 §:n sääntele-
missä tilanteissa oikeutensa säilyttääkseen rea-
goimaan määräajassa, miksi tämän velvollisuu-
den pitäisi lakata sen johdosta, että hän on tullut
antaneeksi oikeustoimeen suostumuksen? Asial-
lisesti perusteltu ratkaisu onkin mielestäni se, että
suostumuksen osoittauduttua pätemättömäksi toi-
mitaan ainakin pääsääntöisesti ikään kuin mitään
lupaa ei olisi annettukaan: puolison kanneaika
määräytyy siis AL 38.2 §:n mukaisesti.

Oma kysymyksensä on, tulisiko pääsäännöstä
poiketa silloin, kun luovutuksesta sinänsä tiedon
saanut B on kanneaikana ollut – esimerkiksi psyyk-
kisen sairautensa vuoksi – kykenemätön nostamaan
moitekannetta, eikä hänellä ole ollut holhoustoimi-
laissa tarkoitettua edunvalvojaa. Vajaavaltaisten
osalta oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että lais-
sa asetetut määräajat eivät välttämättä kulu tällai-
sen suojattoman tilan kestäessä (ks. esim. Rekola,
Saamisoikeuden vanhentuminen II [1938] s. 340
ja Aarnio – Kangas, Suomen jäämistöoikeus I
[1999] s. 104). Samaa sääntöä on mahdollista puol-
taa muodollisesti täysivaltaisten mutta tosiasiasi-
allisesti oikeustoimikelvottomien osalta. – Kyse on
yleisestä holhousoikeudellisesta ongelmasta, joka
ei erityisesti liity juuri pätemättömän vallintasuos-
tumuksen synnyttämiin konflikteihin. Siksi en tar-
kastele sitä lähemmin tässä yhteydessä.

2.3 Halijoki ei ole perustanut kantaansa yksin
edellä tarkasteltuun systemaattiseen argument-
tiin, vaan hän on tukeutunut myös oikeuskäytän-
töön. Kirjoituksessa viitataan korkeimman oikeu-
den ratkaisuun 1950 II 54. Siinä on Halijoen
mukaan omaksuttu se kanta, ettei AL 38.2 §:n
määräaikasäännös koske suostumuksen pätemät-
tömyyteen perustuvia moitekanteita. Kun sanot-
tua tapausta lähestytään Martti Miettisen laatiman
– myös Finlexiin otetun – lyhennelmän pohjal-
ta, syntyykin tällainen vaikutelma.

KKO 1950 II 54. Puolison kanne toisen puoli-
son tekemän kiinteistönkaupan julistamisesta mi-
tättömäksi sillä perusteella, että hän antaessaan
valtakirjan muodossa kauppaan suostumuksensa ei
ollut oikeustoimikelpoinen, ei ollut sidottu AL 38
§:n 2 mom:ssa säädettyyn määräaikaan. Sillä pe-
rusteella ajettuna, että vaimo oli allekirjoittanut
valtakirjan miehensä siihen pakottamana, kanne
hylättiin OikTL 29 §:n nojalla, kun ei ollut väitet-
tykään ostajan olleen pakottamisesta tietoinen. Ään

Tiivistelmän ensimmäisestä virkkeestä ilmene-
vä AL 38.2 §:ää koskeva oikeusohje on siinä
määrin yllättävä, että se antaa aiheen perehtyä ta-
pauksen yksityiskohtiin. Tarkempi tutustuminen
eri oikeusasteiden ratkaisuihin osoittaakin epäi-
lyn aiheelliseksi. Havaitaan, että ennakkopäätök-
sestä laadittu tiivistelmä on sisällöltään harhaan-
johtava: korkein oikeus ei ole todellisuudessa
omaksunut siihen kirjattua kannanottoa.
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Tarkasteltavassa tapauksessa A, joka oli (AL:n
voimaantulon jälkeen solmitussa) avioliitossa B:n
kanssa, oli 30.11.1935 myynyt X:lle omistamansa
kiinteistön. Tähän kiinteistöön oli B:llä avio-oikeus,
joten kyse oli vallinnanrajoitusten alaisesta omai-
suudesta. Myyntioikeutensa A oli osoittanut B:n
allekirjoittaman valtakirjan avulla. Huhtikuun 6.
päivänä 1936 sai X saannolleen lainhuudon.

B nosti 5.12.1945 X:ää kohtaan kanteen ja vaa-
ti kaupan sekä sen nojalla myönnetyn lainhuudon
julistamista mitättömiksi. B väitti, että hänen an-
tamansa suostumusta koskeva valtakirja oli päte-
mätön ja siten vailla merkitystä. Väitettään B pe-
rusteli kahdella seikalla: 1) hän oli valtakirjan an-
taessaan ollut henkisen sairautensa vuoksi oikeus-
toimikelvoton ja 2) hän ei ollut antanut valtakirjaa
vapaasta tahdostaan, vaan A oli hänet siihen pa-
kottanut. – X vastusti kannetta. B oli hänen mie-
lestään menettänyt kanneoikeutensa, kun ei ollut
pannut sitä vireille AL 38 §:ssä säädetyssä määrä-
ajassa. Kannevallan lakkaamista puolsi X:n mie-
lestä myös se, ettei B ollut ilman aiheetonta viivy-
tystä ilmoittanut häneen kohdistetusta pakotuksesta
X:lle.

Alioikeus hylkäsi X:n väitteen kanneoikeuden
vanhentumisesta lakiin perustumattomana. Samalla
se kuitenkin katsoi jääneen näyttämättä, että B olisi
valtakirjaa antaessaan ollut oikeustoimikelpoisuutta
vailla taikka että hänet olisi sen allekirjoittamiseen
lainvastaisella tavalla pakotettu. Sen vuoksi oikeus
hylkäsi B:n moitekanteen.

Hovioikeus jätti alioikeuden päätöksen voimaan.
Korkein oikeus arvioi asiaa toisin. Alempien oi-

keuksien tavoin se katsoi, ettei B ollut voinut näyt-
tää olleensa valtakirjaa antaessaan oikeustoimikel-
poisuutta vailla. Sitä vastoin KKO katsoi näytetyk-
si, että B oli antanut valtakirjan A:n pakottamana.
Pakottamiseen ei kuitenkaan ollut käytetty OikTL
28 §:ssä tarkoitettua väkivaltaista pitelemistä taik-
ka pakottavaa hengen tai terveyden vaaraa käsit-
tävää uhkausta. Tämän vuoksi tapaukseen oli so-
vellettava OikTL 29 §:ssä annettua ns. lievää pak-
koa koskevaa säännöstä. KKO totesi, ettei ollut
väitettykään, että X olisi kauppaa tehdessään tien-
nyt tai että hänen olisi pitänytkään tietää B:hen
kohdistetusta pakosta. Näillä perusteilla korkein
oikeus jätti hovioikeuden tuomion lopputuloksen
pysyväksi ja siis hylkäsi puoliso B:n kanteen.

Kuten selostuksesta käy ilmi, korkein oikeus
ratkaisi puolison ja ostajan välisen eturistiriidan
suoraan oikeustoimilain säännösten pohjalta ja
hylkäsi B:n kanteen OikTL 29 §:n nojalla. Sitä
vastoin KKO ei ottanut – toisin kuin alioikeus ja

hovioikeus – lainkaan kantaa AL 38.2 §:n sovel-
tamiseen. Ratkaisusta ei täten voida tehdä edellä
esitellystä Miettisen tiivistelmästä ilmenevää joh-
topäätöstä. Sen pohjalta ei voida päätellä, että
pätemättömän vallintasuostumuksen olemassaolo
olisi muodostunut AL 38.2 §:n määräaikasään-
nöksen soveltamisen esteeksi.

Ennakkopäätös antaakin aiheen jatkokysymyk-
seen: miksi tässä avioliittolain vallinnanrajoitus-
säännöksiin läheisesti liittyvässä ratkaisussa ei
kiinnitetty lainkaan huomiota AL 38.2 §:n mää-
räaikanormiin. Ensi vaikutelma saattaisi olla, että
korkein oikeus on hahmottanut ongelmatilanteen
väärin. Se on tarkastellut juttua vain B:n antaman
valtakirjan pätevyyttä koskevana ongelmana ja
unohtanut kokonaan avioliittolain säännösten ole-
massaolon. Oma käsitykseni on kuitenkin toinen.
Ratkaisulle voidaan mielestäni antaa tulkinta,
joka tekee siinä omaksutusta kannanotosta paitsi
mielekkään myös asiallisesti perustellun.

Tapauksessa oli kysymys B:n antamaa vallin-
tasuostumusta rasittaneen pätemättömyysperus-
teen oikeusvaikutuksista: voitiinko pätemättö-
myyteen vedota sivullista kohtaan? Ongelmaa
arvioitiin OikTL:n säännösten nojalla. Ratkaise-
va merkitys annettiin sille, että vallintasuostu-
musta rasitti vain ns. heikko pätemättömyyspe-
ruste. Tästä syystä B ei voinut vedota tahtovir-
heeseen siitä tietämätöntä ostajaa, suostumustah-
donilmaisun lopullista adressaattia kohtaan. Pä-
temättömyyden korjaantumisen vuoksi tilannet-
ta oli arvioitava ikään kuin A:lla olisi ollut luo-
vutukseen asianmukainen lupa. AL 38.2 §:n kan-
neaikasäännös ei tullut näin lainkaan sovelletta-
vaksi. Kun suostumusta rasittanut tahtovirhe oli
korjaantunut X:n kaupantekohetkisen vilpittömän
mielen johdosta, B oli jo tällöin menettänyt kan-
nevaltansa.

Ratkaisusta KKO 1950 II 54 onkin luettavissa
täysin toisensisältöinen normi, kuin mihin siitä
laadittu tiivistelmä viittaa. Sen sijaan, että päte-
mättömän vallintasuostumuksen olemassaolo pi-
dentäisi puolison käytettävissä olevaa kanneai-
kaa, se voi johtaa kanneoikeuden välittömään
lakkaamiseen. Puoliso, jonka antamaa suostu-
musta on rasittanut virhe, saattaa menettää kan-
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nevaltansa jo vallintarajoitusten alaista omaisuut-
ta koskevan oikeustoimen tekohetkellä – siis jo
esimerkiksi ennen hallinnan luovutuksen tapah-
tumista tai lainhuudon myöntämistä. Näin käy,
jos pätemättömyysperuste on sen laatuinen, että
se voi oikeustoimilain säännösten tai muiden so-
pimusoikeudellisten normien nojalla korjaantua.

Pätevöityä voisi näin ollen – lievää pakkoa
koskevan virheen lisäksi – esimerkiksi sellainen
suostumus, jonka antamiseen puoliso on petolli-
sesti vietelty (OikTL 30 §) tai jota rasittaa OikTL
32 §:ssä tarkoitettu ilmaisuerehdys (B on esimer-
kiksi merkinnyt suostumusasiakirjaan erehdyk-
sessä liian alhaisen vähimmäiskauppahinnan).
Korjaantumismahdollisuus tulisi kysymykseen
jopa törkeän pakon tilanteissa, jos loukattu puo-
liso olisi syyllistynyt OikTL 29 §:ssä kuvattuun
passiviteettiin. Edellytyksenä olisi kaikissa tilan-
teissa oikeustoimikumppanin vilpitön mieli.

Oikeustoimen pätemättömyysperusteiden kor-
jaantumisesta yleensä ks. Ämmälä, Sopimuksen
pätemättömyyden korjaantumisesta (1993) passim.
sekä Hemmo, Sopimusoikeus I (1997) s. 204–206
kirjallisuusviitteineen.

Hahmoteltu tulkinta on mielestäni asiallisesti
hyväksyttävä. Varallisuusoikeudessamme omak-
suttujen periaatteiden valossa on johdonmukais-
ta ratkaista heikon (=korjaantumiskelpoisen) pä-
temättömyysperusteen aiheuttama kollisio vilpit-
tömässä mielessä toimineen luovutuksensaajan
eduksi. Vertailun vuoksi voidaan ajatella tilan-
netta, jossa omistajaa kohtaan on käytetty esi-
merkiksi ns. lievää pakkoa ja tällä tavoin saatu
hänet luovuttamaan kiinteistönsä sivulliselle.
OikTL 29 §:n nojalla on selvää, että vilpittömässä
mielessä oleva sivullinen saa tällöin suojaa; luo-
vuttaja ei voi vedota häntä kohtaan pakottami-
seen. Onkin syytä kysyä, miksi AL 38 §:ään ve-
toavan puolison tulisi olla tässä suhteessa parem-
massa asemassa – siis nauttia vahvempaa suojaa
kuin kiinteistönsä menettämässä oleva omistaja.

Toisen mielenkiintoisen vertailukohdan tarjo-
aa valtuutus, sehän saa aikaan monissa suhteissa
samanlaiset oikeusvaikutukset kuin vallintasuos-
tumusta koskeva tahdonilmaisu. Oikeuskirjalli-

suudessa on puollettu käsitystä, jonka mukaan
OikTL 3 luvun säännöksiä saatetaan tietyin edel-
lytyksin soveltaa myös valtuutuksen pätemättö-
myyden aiheuttamiin sivullissuojaongelmiin (ks.
lähemmin Zitting, Saantosuoja [1956] s. 121–
122). Mikäli päämiehen antamaa valtuutustah-
donilmaisua – vaikkapa kiinteistön myyntivaltuu-
tusta – rasittaa ns. heikko pätemättömyysperus-
te, sen nojalla tehty oikeustoimi voi jäädä pää-
miestä sitovaksi, mikäli valtuutetun kanssa
oikeustoimiin ryhtynyt kolmas oli oikeustoimen
tekemisen hetkellä vilpittömässä mielessä. – Jos
kuvattu sääntö hyväksytään valtuutuksen osalta,
ei pitäisi olla estettä noudattaa sitä myös vallin-
tasuostumuksen pätemättömyyden aikaan saa-
missa konflikteissa.

2.4 Edellä tarkastellun ratkaisun ohella on syy-
tä kiinnittää huomiota seuraavaan vallintasuos-
tumuksen väärentämistä koskevaan tapaukseen:

KKO 1976 II 56. Mies oli väärentänyt vaimon-
sa nimen haltijavelkakirjaan ja siinä olevaan kiin-
nityssuostumukseen. Tämän perusteella oli velka-
kirjan sisällön maksamisen vakuudeksi vahvistet-
tu kiinnitys miehen omistamaan tilaan. Vaimon
nostama kanne kiinnityksen julistamiseksi pätemät-
tömäksi hylätty, kun sitä ei ollut pantu vireille AL
38 §:n 2 mom:ssa säädetyin tavoin 6 kuukauden
kuluessa siitä, kun vaimo oli saanut tiedon väären-
netyn kiinnityssuostumuksen perusteella tilaan vah-
vistetusta kiinnityksestä.

Vaikka tapauksessa oli kysymys kiinteistön
kiinnittämisestä, joka ei enää nykyisin ole luvan-
varaista, sen ilmentämää oikeusohjetta voidaan
epäilyksittä soveltaa luovutusten ja muiden val-
linnanrajoitusten alaisten disponointien synnyt-
tämiin ongelmiin. Korkeimman oikeuden kan-
nanotto on sisällöltään selvä: vallintasuostumuk-
sen väärennöstapauksissa sivuutetun puolison
käytettävissä oleva kanneaika määräytyy AL 38.2
§:ssä annetun pääsäännön mukaisesti. Toimitaan
ikään kuin oikeustoimi olisi tehty avoimesti lu-
vatta. Se, että omistajapuoliso on esittänyt osta-
jalle väärennetyn suostumusasiakirjan, ei siis pa-
ranna mutta ei myöskään huononna intressiristi-
riidan kummankaan osapuolen (B ja X) asemaa.



Tapani Lohi402

Myös tämä ratkaisu antaa tukea edellä puol-
tamalleni pääsäännölle: pätemättömän vallinta-
suostumuksen olemassaolo ei jatka moitekanteen
nostamisen määräaikaa. Väärennöstä on perintei-
sesti pidetty hyvin raskaana pätemättömyysperus-
teena, johon voidaan yleensä vedota myös vilpit-
tömässä mielessä olevaa kolmatta kohtaan
(poikkeuksena kuitenkin esim. VKL 14 §). Kun
puoliso B joutuu myös väärennöstilanteissa nou-
dattamaan AL 38.2 §:ssä säädettyä kanneaikaa,
vaikuttaisi epäjohdonmukaiselta omaksua hänen
kannaltaan edullisempi sääntö ”heikompien” pä-
temättömyysperusteiden osalta. Väärennöksiä
vastaanhan loukattu taho on normaalisti aivan
turvaton ja näin oikeastaan suuremman suojan
tarpeessa kuin se, joka on saatu antamaan tah-
donilmaisu esimerkiksi pakkoa tai erehdystä hy-
väksi käyttämällä.

Samalla tavoin on ratkaisun KKO 1976 II 56
merkitys ymmärretty oikeuskirjallisuudessa. Ks.
tältä osin Aarnio – Helin, Suomen avioliitto-oike-
us s. 253 av. 208, jossa mainittuun ratkaisuun vii-
taten esitetään seuraava yleistys: ”Puolison kanne
on nostettava AL 38 §:ssä säädetyssä määräajassa
myös silloin, kun suostumus on hankittu rikollisin
keinoin, esimerkiksi väärentämällä toisen puolison
nimi suostumuskirjaan.”

2.5 Tässä jaksossa (2) esitetty pätee sellaise-
naan AL 39 §:ssä tarkoitettua irtainta omaisuut-
ta koskeviin määräämistoimiin. Niidenkin osal-
ta on pääsääntönä, että puolison kanneaika mää-
räytyy normaaliin tapaan myös silloin, kuin hä-
nen antamansa vallintasuostumus paljastuu päte-
mättömäksi. OikTL:ssa säädetyin perustein voi
loukatun puolison kannevalta kuitenkin katketa
jo oikeustoimen tekohetkellä – aivan kuten kiin-
teänkin omaisuuden luovutuksissa.

3 Vallinnanrajoitusten loukkaus ja
vilpittömän mielen suoja

3.1 Olen edellä keskittynyt tilanteisiin, joissa
sivuutetulla puolisolla on avioliittolain säännös-
ten mukaan käytettävissään vallinnanrajoitusten
loukkausta vastaan kolmen kuukauden kanneai-

ka. AL 38.2 tai 39.3 §:ssä tarkemmin säädetyin
edellytyksin voi omistajapuolison sopimuskump-
pani kuitenkin saada tietyissä tilanteissa vilpit-
tömän mielen suojaa.

Kiinteää omaisuutta koskevissa määräämistoi-
missa tällaista suojaa annetaan jokaiselle saan-
non hetkellä hyvässä uskossa olleelle sivullisel-
la, joka on onnistunut saamaan luovutuksen no-
jalla lainhuudon. AL 39 §:ssä tarkoitetun irtai-
men osalta edellytetään puolestaan luovutetun
omaisuuden hallinnan siirtoa; saajan on täytynyt
olla vilpittömässä mielessä vielä hallinnan saan-
nin hetkellä. Jos laissa mainitut suojan edellytyk-
set täyttyvät, sivuutettu puoliso menettää kanne-
valtansa, vaikka pääsäännön mukainen kolmen
kuukauden määräaika ei olisikaan vielä umpeu-
tunut. Oikeudenmenetys voi kohdata jopa luovu-
tuksesta täysin tietämätöntä puolisoa.

Asunto-osakkeiden osalta on syytä havaita, että
luovutuksen pätevöityminen edellyttää itse huo-
neiston hallinnan saamista: pelkkä osakekirjojen
siirtäminen ei riitä (ks. HE 62/1986 s. 59 sekä Saa-
renpää, Avioliittolain muutokset s. 97). Asia jär-
jestyy tältä osin toisin kuin asunto-osakkeiden luo-
vutuksensaajan saantosuojaa sääntelevässä AsOyL
19.1 §:ssä, jonka mukaan ratkaiseva merkitys on
osakekirjojen traditiolla (lainkohdassa viitataan täl-
tä osin suoraan VKL 14 §:ään). AL 39.3 § on näh-
däkseni ymmärrettävä AsOyL 19.1§:n soveltamis-
alaa rajoittavaksi poikkeussäännökseksi. Luovutuk-
sensaaja ei siis voi torjua puolison moitekannetta
viimeksi mainittuun saantosuojanormiin vetoamal-
la, vaan ratkaisevaa on, täyttyvätkö AL 39.3 §:ssä
asetetut kriteerit.

Nämä vilpittömän mielen suojanormit synnyt-
tävät saman kysymyksen, jota olen jo tarkastel-
lut määräaikaan sidotun kanteen osalta: voidaan-
ko säännöksiä soveltaa myös silloin, kun omis-
taja A on tiettyä vallinnanrajoitusten alaista
omaisuutta X:lle luovuttaessaan vedonnut puo-
lisonsa antamaan suostumukseen, joka kuitenkin
myöhemmin osoittautuu pätemättömäksi?

3.2 Helpointa kysymyksen arviointi on silloin,
kun suostumustahdonilmaisua rasittaa heikko
pätemättömyysperuste, esimerkiksi lievä pakko
tai petollinen viettely. Jos lähtökohdaksi otetaan
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se edellä puollettu sääntö, että tällainen virhe
korjaantuu sopimuskumppanin vilpittömän mie-
len johdosta, mitään B:n kanneoikeuteen liitty-
vää ongelmaa ei oikeastaan edes synny. Tilan-
nettahan arvioidaan nyt ikään kuin B:n antama
vallintasuostumus olisi jo alkujaan pätevä. X saa
täten suojatun aseman suoraan sopimuksen pe-
rusteella, eikä AL 38.2 §:n ja 39.3 §:n sovelta-
misen edellytyksiä tarvitse lainkaan pohtia.

Kuinka sitten on meneteltävä, jos vallintasuos-
tumusta rasittaa vahva pätemättömyysperuste:
sitä koskeva tahdonilmaisu on saatu aikaan esi-
merkiksi törkeää pakkoa käyttämällä tai sen on
antaja on ollut oikeustoimikelpoisuutta vailla?
Samalla tavoin voidaan kysyä, miten ongelmaa
olisi arvioitava, jos puolison nimissä tehty suos-
tumusasiakirja osoittautuu väärennökseksi.

Irtainta omaisuutta koskevan AL 39.3 §:n va-
lossa näyttää perustellulta antaa virheestä tietä-
mättömälle luovutuksensaajalle nytkin suojaa.
Lainkohdan mukaan vilpittömän mielen suoja
tulee kyseeseen muun muassa silloin, kun sivul-
lisella on ollut pätevä syy olettaa, että ”toinen
puoliso on antanut suostumuksensa oikeustoi-
meen”. Sanamuoto antaa vahvaa tukea tulkinnal-
le, jonka mukaan pätemättömyyden korjaantumi-
nen on mahdollista myös vahvojen pätemättö-
myysperusteiden osalta. Merkitystä ei siis ole sil-
lä, millaisin toimin omistajapuoliso on onnistu-
nut vakuuttamaan X:n suostumuksen olemassa-
olosta vaan olennaista on vain se, onko X todel-
la ollut bona fide vielä saadessaan omaisuuden
hallintaansa.

Luovutuksensaajalle myönteisen tulkinnan
puolesta puhuu myös se, että hän voi AL 39.3
§:ssä mainittujen edellytysten täyttyessä saada
suojaa, vaikka lupa puuttuisi totaalisesti. Vaikut-
taisikin epäjohdonmukaiselta asettaa saaja huo-
nompaan asemaan esimerkiksi tilanteessa, jossa
A on luovutusta tehdessään voinut vedota puoli-
sonsa nimissä annettuun suostumusasiakirjaan,
joka tosin myöhemmin osoittautuu pätemättö-
mäksi.

3.3 Kiinteän omaisuuden kannalta asia on on-
gelmallisempi. Vuoden 1995 maakaaren säätämi-
sen yhteydessä uudistetun AL 38.2 §:n mukaan
suojan saaminen edellyttää lainhuudon myöntä-
misen lisäksi sitä, ettei ”luovutuksensaaja saan-
non tapahtuessa tiennyt eikä hänen pitänytkään
tietää, ettei luovuttajalla ollut oikeutta luovuttaa
kyseistä omaisuutta.” Lainkohta ei ole sisällöltään
täysin selvä.

Luontevin tulkinta tälle säännökselle on näh-
däkseni se, että vilpittömän mielen suojaa on
mahdollista antaa vain kiinteän omaisuuden
”avioliitto-oikeudellista statusta” koskevaa ereh-
dystä vastaan. Säännös tulisi siis sovellettavaksi
lähinnä tilanteessa, jossa luovutuksensaajalla on
ollut pätevä syy olettaa, ettei myyty kiinteistö ole
ollut puolisoiden asumiskäytössä eikä myöskään
tarkoitettu tällaiseen käyttöön. Perusteltuakaan
luottamusta vallintasuostumuksen olemassaoloon
ei sen sijaan suojattaisi, jos suostumus todellisuu-
dessa puuttuu tai sitä rasittaa jokin vahva päte-
mättömyysperuste.

Asia voidaan kuitenkin ymmärtää myös toisin.
Ilmaisun ”ettei luovuttajalla ollut oikeutta luovut-
taa kyseistä omaisuutta” saatetaan tulkita viittaa-
van myös tapauksiin, joissa luovutuksensaajan
erehdys koskee pätevän vallintasuostumuksen
olemassaoloa. A:n kanssa kiinteistönkaupan sol-
minut X on esimerkiksi voinut puoliso B:n alle-
kirjoittamaan asiakirjaan tutustuttuaan perustel-
lusti olettaa, että tämä on antanut oikeustoimeen
(pätevän) suostumuksensa. On mahdollista väit-
tää, että kyse on nyt AL 38.2 §:ssä tarkoitetusta
tilanteesta: X ei ole tiennyt eikä hänen olisi pitä-
nytkään tietää siitä, ettei A:lla ole oikeutta luo-
vuttaa kyseistä kiinteistöä.

Maakaaren esitöistä käy ilmi, että tarkastelta-
va vilpittömän mielen suojanormi on tarkoitettu
soveltamisalaltaan varsin suppeaksi. Lainkohta
näyttäisi antavan suojaa vain omaisuuden käyt-
tötarkoitusta koskevan erehdyksen varalta. Hal-
lituksen esityksessä asia todetaan näin: ”Edelly-
tyksenä on lisäksi, ettei luovutuksensaaja saan-
non tapahtuessa tiennyt eikä hänen pitänytkään
tietää vallintarajoituksesta.” (HE 120/1994 s.
136, kurs. tässä).
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Tämä tulkinta on hyväksytty myös oikeuskirjal-
lisuudessa. Ks. Jokela – Kartio – Ojanen, Maakaari
s. 274.

Loukatun puolison näkökulmasta kuvatunlai-
nen suppea tulkinta vaikuttaa asianmukaiselta.
Puoliso ei ole nyt välttämättä syyllistynyt min-
käänlaiseen passiviteettiin. Hänen oikeussuojan
tarpeensa on siten suurempi kuin kirjoituksen
alkupuolella tarkastelluissa tilanteissa, joissa oi-
keudenmenetys johtui kanneajan noudattamatta
jättämisestä. Silloin kun suostumusta koskeva
asiakirja on saatu aikaan esimerkiksi OikTL 28
§:ssä tarkoitettua törkeää pakkoa käyttämällä tai
väärentämällä taikka kun asiakirjan on allekirjoit-
tanut oikeustoimikelpoisuutta vailla ollut puoli-
so, välitön kannevallan katkeaminen on asumis-
suojan menettävän kannalta ankara seuraamus.
Näyttäisi siten oikealta tulkita AL 38.2 §:ää val-
mistelutöistä ilmenevällä tavalla: luovutuksen-
saajan bona fides ei korjaa vallintasuostumuksen
pätemättömyydestä johtuvaa puutetta.

Sivullisenkaan kannalta tämä tulkinta ei mie-
lestäni ole kohtuuton. Hän saa joka tapauksessa
suojaa sen jälkeen, kun AL 38.2 §:ssä säädetty
kanneaika on kulunut umpeen. Luovutuksensaa-
ja voi lisäksi aina pyrkiä varmistamaan suostu-
muksen oikeaperäisyyden ottamalla itse yhteyt-
tä sen antaneeseen puolisoon. Pelkän suostumus-
asiakirjan olemassaolo ja luovutuksen nojalla
saatu lainhuuto eivät nähdäkseni synnyttä saajalle
niin perusteltua luottamusta oikeustoimen pysy-
vyyteen, että häntä olisi ehdottomasti suojattava
vahvojen pätemättömyysperusteiden varalta.

Saatetaan tosin kysyä, onko kiinteää omaisuut-
ta koskevat määräämistoimet syytä asettaa sivul-
lissuojan kannalta eri asemaan kuin AL 39 §:ssä
tarkoitettuun irtaimeen kohdistuvat disponoinnit.
Erityisen ongelmalliselta asia vaikuttaa verratta-
essa keskenään asuinkiinteistön ja asunto-osak-
keen luovutusta. Niin loukatun puolison kuin si-
vullisenkin näkökulmasta tuntuisi ehkä perustel-
lummalta arvioida näitä oikeustoimia samalla ta-
voin. Tämä epäjohdonmukaisuus joudutaan kui-
tenkin nähdäkseni hyväksymään de lege lata.
– Vastaavanlaisiin eroihin törmätään muuten
myös oikean omistajan ja luovutuksensaajan vä-

lisiä kollisioita arvioitaessa. Kiinteistön ostaja
saattaa menettää mahdollisuutensa saantosuojaan
sellaisten MK 13:5:ssä tarkoitettujen ns. vahvo-
jen väitteiden johdosta, jotka jäisivät vaikutuk-
settomiksi asunto-osakkeen bona fide -luovutuk-
sensaajaa vastaan.

MK 13:5:n sisällöstä ks. HE 120/1994 s. 91,
Jokela – Kartio – Ojanen, Maakaari s. 271–273
sekä Wainio, Kiinteistökirjaamisjärjestelmistä ja
niiden kehityksestä pohjoismaissa (1997) s. 171–
177. – Vastaavantyyppisten väitteiden merkitykses-
tä asunto-osakkeiden luovutuksensaajan kannalta
ks. esim. Zitting, Arvopaperin luovutuksensaajan
oikeussuojasta (1957) s. 106–120 ja Sivullissuojas-
ta varallisuusoikeudessa (1989) s. 70 ja 74.

3.4 Kiinteän omaisuuden luovutuksia tarkas-
teltaessa on otettava lukuun vielä se mahdolli-
suus, että luovutuksensaaja AL 38.2 §:n asemesta
vetoaakin maakaaren saantosuojasäännöksiin.
MK 13:4:n mukaan luovutuksensaajalle voidaan
määräedellytyksin antaa suojaa luovuttajan kom-
petenssissa olleiden puutteiden varalta. Saannon
pätevöityminen edellyttää, että luovuttajalla on
ollut sen tapahtuessa kiinteistöön lainhuuto ja
luovutuksensaaja on ollut vilpittömässä mieles-
sä. Joudutaankin kysymään, onko maakaaren
saantosuojanormeja mahdollista soveltaa avioliit-
tolain vallinnanrajoitussäännösten aiheuttamiin
ongelmiin. Voisiko siis kiinteistön A:lta ostanut
X saada MK 13:4:n mukaista suojaa tilanteessa,
jossa puolisolta B saatu suostumus on jostain
syystä pätemätön tai B:n nimissä annettu suos-
tumuskirja paljastuu väärennökseksi?

Laissa ei ole ongelmatilanteeseen suoraan so-
veltuvaa säännöstä. On kuitenkin ajateltavissa,
että vilpittömässä mielessä olevalle X:lle annet-
taisiin nyt suojaa MK 13:4.3:n nojalla. Lainval-
mistelutöissä tälle säännökselle on nimittäin an-
nettu tulkinta, jonka pohjalta se näyttäisi sovel-
tuvan tarkasteltavana olevaan kollisioon. Asia
todetaan hallituksen esityksessä (HE 120/1994 s.
90) näin:

”Saantosuojaa koskevia säännöksiä on 3 mo-
mentin mukaan sovellettava myös silloin, kun luo-
vuttaja on ollut kiinteistön oikea omistaja, mutta
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hänellä ei jonkin lainsäännöksen vuoksi ole ollut
oikeutta määrätä kiinteistöstä yksin.”

Säännöksen sisältöä valaisevana konkreettise-
na esimerkkinä käytetään hallituksen esitykses-
sä tilannetta, jossa perinnönsaaja on lesken PK
3:1a:n mukaista käyttöoikeutta (ja PK 12:6:ssa
asetettua disponointikieltoa) loukaten luovuttanut
tai pantannut kiinteistönsä kolmannelle. Lainhuu-
to- ja kiinnitysrekisterin tietoihin luottaneelle si-
vulliselle katsotaan tällöin voitavan antaa suojaa.
Sitä mahdollisuutta, että MK 13:4.3 voisi korja-
ta myös AL 38 §:n mukaisen vallintasuostumuk-
sen puuttumisesta johtuvan virheen, ei esitöissä
nimenomaisesti mainita. Edellä lainattu normin-
kuvaus kattaa silti epäilyksittä myös tällaiset ti-
lanteet.

Lainvalmistelijoiden esittämä normikannanot-
to on kuitenkin lain sanamuodon valossa ongel-
mallinen. MK 13:4.3 sääntelee tilanteita, joissa
”luovuttajan tai oikeuden perustajan saanto on
tehoton muuhun kuin oikeaan omistajaan näh-
den.” Säännös on siis suunnattu esimerkiksi ta-
pauksiin, joissa kiinteistön A:lta ostanut X on
myynyt sen edelleen Y:lle ja joissa A:n aviopuo-
liso B moittii Y:n saantoa sillä perusteella, että
ensimmäinen luovutus (A → X) on vallintasuos-
tumuksen puuttumisen johdosta häntä kohtaan
tehoton. Lainkohdan soveltuminen edellyttää siis
saantoketjua A → X → Y, jossa Y:n saannon py-
syvyys joutuu koetteille hänen edeltäjänsä, X:n
(= ”luovuttaja”) oman saannon pätemättömyyden
vuoksi. Sitä vastoin ensimmäisen luovutuksen
(A → X) johdosta syntyvää B:n ja X:n välistä kol-
lisiota, jollaiseen lainvalmistelutöissä viitataan,
ei säännös näyttäisi lainkaan koskevan: eihän luo-
vuttaja A:n omassa saannossa ole nyt mitään vi-
kaa.

Esitöissä annettu norminkuvaus näyttää siis
kirjoitetun kokonaan toisen säännöksen pohjalta
kuin mikä lakiin on otettu. Kysymys ei oikeas-
taan ole MK 13:4.3:n laajentavasta tulkinnasta
vaan pikemminkin kokonaan uudesta (”peruste-
luissa säädetystä”) saantosuojanormista. Tulkit-
taessa lainkohtaa sen sanamuodon mukaisesti on
selvää, ettei tässä kirjoituksessa tarkasteltava B:n

ja X:n välinen kollisio kuulu sen soveltamisalaan.
Sama koskee kollisiota, jossa loukatun B:n ase-
massa on PK 3:1a:han vetoava leski.

Maakaaren esitöiden pohjalta on vaikea ymmär-
tää, miten tällainen lain sanamuodon ja perustelu-
tekstin välinen ristiriita on päässyt syntymään. To-
dennäköisin selitys lienee se, että lainvalmistelijoil-
le on yksinkertaisesti sattunut ajatuskatko. MK
13:4.3:n perusteluja kirjoitettaessa lienee todella
tarkoitettu, että säännöstä voitaisiin soveltaa myös
esimerkkimme X:n hyväksi; itse lainkohta on kui-
tenkin jostain syystä saanut (jo hallituksen esityk-
sessä) toisenlaisen sisällön.

Voitaisiinko MK 13:4.3:n sovellusalan edellä
kuvatunlaista laajentamista silti puoltaa asialli-
sin perustein? Vilpittömässä mielessä olevan luo-
vutuksensaajan kannalta tällainen ratkaisu vaikut-
taisi hyvältä. Mikäli X:lle annettaisiin suojaa val-
lintasuostumuksen olemassaoloa koskevan ereh-
dyksen varalta, hän pääsisi samanlaiseen ase-
maan kuin missä esimerkiksi asunto-osakkeen
luovutuksensaaja AL 39.3 §:n mukaan on. Tätä
saatetaankin pitää säännöksen analogista sovel-
tamista puoltavana argumenttina. Se perusteet-
tomalta vaikuttava ero, joka AL 38.2 §:n ja 39.3
§:n välillä vallitsee, saataisiin näin poistetuksi.

Monet seikat kuitenkin puhuvat hahmoteltua
tulkintaa vastaan. Vilpittömän mielen suojan an-
taminen X:lle ensinnäkin lisäisi tuntuvasti lou-
katun puolison oikeudenmenetysten riskiä. MK
13:4.3:ssa kuvatun kollisiotilanteen (B – Y) syn-
tyminen ja ratkeaminen luovutuksensaajan eduksi
on puolison näkökulmasta varsin epätodennäköi-
nen uhka: sehän edellyttää kahta hänen oikeut-
taan loukkaavaa luovutusta (A → X ja X → Y)
ja vielä niiden välillä X:lle myönnettyä lainhuu-
toa. Sen sijaan tilanteita, joissa B tarvitsee suo-
jaa oman aviopuolisonsa tekemiä luovutuksia
vastaan, voi syntyä paljon useammin (kovin ta-
vallisia eivät nekään tietysti ole). Maakaaren
saantosuojanormin soveltamisen tekee nyt B:n
kannalta vaaralliseksi myös se, että X:lle anne-
taan sen nojalla suojaa suoraan luovutussopimuk-
sen nojalla – siis jo ennen kuin hän on saanut
kiinteistöä hallintaansa taikka hakenut saannol-
leen lainhuutoa.
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Vielä painavampana vasta-argumenttina pidän
sitä, että luovutuksensaajan suojaamisen tueksi
ei voida nyt esittää sellaisia perusteita, jotka ovat
MK 13:4:ssä omaksutun sääntelyn taustalla. Tä-
män lainkohdan tarkoituksena on suojata sivul-
lisen luottamusta lainhuuto- ja kiinnitysrekiste-
rin tietoihin: siihen, että lainhuudon saaja on to-
della omistaja ja että hän voi määrätä kiinteis-
töstä (HE 1994/120 s. 90). Rekisteritietojen poh-
jalta sivullinen saattaa esimerkiksi voida päätel-
lä, ettei ole ketään sellaista ”oikeaa omistajaa”
tai rajoitetun esineoikeuden haltijaa, jonka
oikeutta aiottu luovutus loukkaisi. Nyt tarkastel-
tavan kollision (B – X) kannalta on A:n nimissä
oleva lainhuuto sen sijaan täysin vailla informaa-
tioarvoa. Se ei kerro X:lle mitään siitä, onko A
myös avioliittolain vallintarajoitussäännösten
valossa kelpoinen määräämään kiinteistöstään.
Ratkaisu, jossa X saa suojaa puolisoa B vastaan
A:n nimissä olleen lainhuudon perusteella, ei si-
ten vaikuta perustellulta.

Tältä osin voidaankin havaita selvä ero MK
13:4.3:n varsinaisesti sääntelemään, saantoketjus-
sa A → X → Y syntyvään Y:n ja puoliso B:n vä-
liseen kollisioon. Siinä on rekisteritietoihin luot-
tavan Y:n suojaamiselle hyvät perusteet. Luovut-
taja X:n nimissä oleva lainhuuto antaa nyt Y:lle
perustellun aiheen olettaa, että X:n oma saanto
on kaikin puolin tehokas. Y:n ei siten tarvitse –
ainakaan lähtökohtaisesti – ottaa lukuun sitä mah-
dollisuutta, että X:n saantoa rasittaisi esimerkik-
si aikaisemman omistajan (A) aviopuolison moi-
teoikeus, vaan hän voi lähteä siitä, että tällaiset
virheet on eliminoitu jo X:n lainhuudatushake-
musta käsiteltäessä.

Tässä kirjoituksessa tarkasteltava X:n ja avio-
puoliso B:n välinen kollisiotilanne eroaa olennai-
sesti myös siitä lainvalmistelutöissä käytetystä esi-
merkkitapauksesta, jossa X:n vastapuolena on PK
3:1a:han oikeutensa perustava leski. Tilanteet erot-
taa toisistaan se, että lesken oikeudesta johtuva
vallintarajoitus voidaan – toisin kuin AL 38.2 §:stä
johtuva kompetenssinrajoitus – kirjata lainhuuto-
ja kiinnitysrekisteriin (MK 12:5). Kun perillinen
hakee lainhuutoa, kirjaamisviranomaisen tulee vi-
ran puolesta kontrolloida, että myös mahdollisesta
lesken käyttöoikeudesta tehdään rekisteriin merkin-

tä (ks. lähemmin HE 120/1994 s. 87–88 sekä Jo-
kela – Kartio – Ojanen, Maakaari s. 238–239). Täl-
lainen kirjaamismahdollisuus luokin edellytykset
arvioida lesken ja sivullisen välistä kollisiota kiin-
teistökirjan ns. negatiivista julkista luotettavuutta
koskevien periaatteiden mukaisesti.

Esitettyä on syytä konkretisoida. Oletetaan, että
perillinen A on saanut kiinteistöönsä lainhuudon
eikä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ole tehty
merkintöjä leski B:n oikeudesta. Tällaisten rekis-
teritietojen pohjalta sivullinen (X) voi perustellus-
ti olettaa, että A:lla on kiinteistöön täysi määrää-
misvalta ja ettei hänen kaavailemansa luovutus siis
loukkaa ainakaan perinnönjättäjän lesken käyttö-
oikeutta: X:n täytyy saada luottaa siihen, että kir-
jaamisviranomainen on toiminut huolellisesti. –
Bona fide toimineelle X:lle onkin nyt aiheellista
antaa suojaa; MK 13:4.3:n analogiselle soveltami-
selle on siten hyvät perusteet. Kysymyksestä ks.
Jokela – Kartio – Ojanen s. 274 sekä Lohi – Väli-
mäki, Pesänselvityksen ongelmakohtia (1999)
s. 104–105.

Nämä vasta-argumentit ovat mielestäni niin
painavia, että ajatus MK 13:4.3:n soveltamises-
ta nyt tarkasteltaviin kollisiotilanteisiin on syytä
hylätä: luovutuksensaaja X ei voi saada suojaa
puoliso B:tä vastaan maakaaren säännösten no-
jalla.

Siinä tapauksessa, että tätä kysymystä arvioi-
taisiin kuitenkin toisin, jouduttaisiin vielä erik-
seen pohtimaan, tulisiko loukatulle B:lle vuoros-
taan suoda oikeus vedota X:ää kohtaan MK
13:5:ssä olevaan ns. vahvojen väitteiden sään-
töön. Myöntävä vastaus merkitsisi sitä, että X:n
mahdollisuus saantosuojaan estyisi useissa tilan-
teissa. Kiinteistön luovutus olisi hänen vilpittö-
mästä mielestään huolimatta julistettava pätemät-
tömäksi, mikäli vallintasuostumusta koskeva
asiakirja olisi saatu aikaan OikTL 28 §:ssä tar-
koitettua törkeää pakkoa käyttämällä tai väären-
nökseen turvautumalla. – Tämä edellyttäisi tie-
tysti sitä, että puoliso nostaa kanteen AL 38.2 §:n
mukaisessa määräajassa.

Sen sijaan esimerkiksi oikeustoimikelpoisuuden
puutteeseen ei B voisi MK 13:5:n nojalla vedota.
Tätä perustettahan ei mainita MK 13:5:een otetus-
sa – tyhjentäväksi tarkoitetussa – vahvojen väittei-
den luettelossa. Kysymyksestä ks. Wainio, Kiin-
teistökirjaamisjärjestelmistä s. 178–179.



Pätemätön vallintasuostumus ja puolison kannevalta 407

Olisin valmis hyväksymään MK 13:5:ään ve-
toamisen. Lainkohdassa tosin puhutaan oikean
omistajan antaman valtakirjan tai tekemän luo-
vutuksen pätemättömyydestä, eikä se siis näyt-
täisi koskevan esimerkiksi vallintasuostumukses-
sa olevia virheitä. Asiasyyt kuitenkin mielestäni
puoltavat säännöksen analogista soveltamista
loukatun puolison hyväksi. Hän on esillä olevassa
tilanteessa samanlaisen suojan tarpeessa kuin

vastaavanlaisten väärinkäytösten kohteeksi jou-
tunut oikea omistaja. On lisäksi muistettava, että
puoliso B:n tarve esittää vahvoja väitteitä on nyt
syntynyt juuri MK 13:4.3:n analogisen sovelta-
misen myötä. Tasapuolisuusnäkökohdat vaativat-
kin nähdäkseni sitä, että vastaavanlainen analo-
giaan turvautuminen hyväksytään myös hänen
edukseen.

Tapani Lohi




