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1. Johdanto 

 

1.1 Aihepiirin esittely 

 
Ihmiselämän päättyminen ei lopeta henkilön omaisuutta koskevia oikeudellisia 

toimenpiteitä, vaan päinvastoin toimii aloittajana oikeusjärjestelmässä jäämistöoikeuden 

alaan hahmotetuille prosesseille.1 Pääsääntöisesti kuolemasta käynnistyvä omistusoikeuden 

siirtymisvaihe päättyy perinnönjakoon, jossa vainajan omaisuus jaetaan hänen testamentilla 

määräämilleen saajille tai testamentin puuttuessa lakimääräisille perillisilleen.  

Aina kuitenkaan perinnönjakokaan ei muodostu ikuiseksi päätepisteeksi, vaan suoritettuun 

jakoon voidaan joutua syystä tai toisesta puuttumaan jälkikäteen korjaavin toimenpitein. 

Yleisin tällaisista syistä on, että jaossa on rikottu jotain prosessuaalista oikeusnormia, jonka 

johdosta joku vainajan oikeudenomistajapiiriin kuuluvista tahoista on käyttänyt oikeuttaan 

jaon moittimiseen.2 Toisaalta vaikka moitekannetta ei nostettaisikaan ja jako siten 

lähtökohtaisesti saisi lainvoiman, voi jako myöhemmin peräytyä jaon jälkeen ilmenevän 

tosiseikan johdosta. 

Käytännössä tällainen tosiseikka voi olla vainajan omaisuuspiirin tai perillispiirin 

muuttuminen jaon hetkellä vallinneisiin olosuhteisiin nähden. Omaisuuspiirin muutoksella 

tarkoitetaan tilannetta, jossa jaon jälkeen vainajan nimistä löytyy uutta omaisuutta tai uusia 

velkoja, joiden olemassaoloa ei ole otettu huomioon jakoa suoritettaessa. Tällöin 

perinnönjako peräytyy käytännössä ongelmitta, sillä on vakiintuneesti katsottu, että 

kuolinpesä voidaan palauttaa pesänselvittäjän hallintoon, vaikka pesä olisi jo aiemmin 

selvitetty.3 

Perillispiiriä koskevat muutokset kytkeytyvät mahdollisiin muutoksiin isyyssuhteissa. 

Koska isyys voidaan vahvistaa tai kumota, vaikka isäksi oletettava mies olisi jo kuollut, 

jättää tämä auki mahdollisuuden, että hänen rintaperillistensä joukko saattaa muuttua hänen 

kuolemansa ja jo suoritetun perinnönjaon jälkeen. Kun miehen isyys vahvistetaan hänen 

jälkeensä suoritetun perinnönjaon jälkeen, tulevat sovellettavaksi vuonna 2016 

perintökaareen lisätty 23a luku ja sen perinnönjaon oikaisua koskevat säännökset. Mikäli 

isyys puolestaan kumotaan perinnönjaon toteuttamisen jälkeen, ei laista löydy suoraa 

 
1 Oikeusjärjestelmästä esim. Kaisto – Lohi 2013 s. 1–3 
2 Aarnio-Kangas 2016 s. 1411 
3 Kts. esim. KKO 1992:176 
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vastausta siitä, mitä perinnönjaolle tapahtuu, sillä PK 23a ei sanamuotonsa nojalla koske 

kaikkia kumoamistilanteita.4  

1.2 Tutkimuskysymys ja tutkimuksen tavoite 

 
Konkreettisen sääntelyn puuttumisen johdosta tutkimuksessa on hedelmällistä keskittyä 

nimenomaan mainittuihin isyyden kumoamisen tilanteisiin. Keskeisenä 

tutkimuskysymyksenä toimii kysymys siitä, mitä tapahtuu perinnönjaolle silloin, kun 

omaisuutta jaossa perillisasemansa nojalla saaneen rintaperillisen perillisasema kumoutuu 

vasta perinnönjaon jälkeen, kun perittävän isäsuhde häneen kumotaan isyyden kumoamista 

koskevan kanteen seurauksena. 

Pääkysymystä täsmentää luonnollisesti joukko lisäkysymyksiä. Mikäli jako todetaan 

pätemättömäksi tai sitä oikaistaan isyyden kumoutumisen nojalla, mitä se tarkoittaa sen 

perillisen kannalta, jonka isyys kumotaan? Joutuuko hän palauttamaan saamansa 

omaisuuden, vai voidaanko palautusvelvollisuutta sovitella? Toisaalta on selvitettävä, millä 

edellytyksillä perinnönjaon oikaisua tai pätemättömäksi julistamista voidaan isyyden 

kumoamisen nojalla edes vaatia ja kenen toimesta tällainen vaatimus voidaan esittää. 

Perinnönjaon jälkeen isyydessä tapahtuvia muutoksia koskien on esimerkiksi Kangas 

esittänyt, että lainsäätäjien tulisi ratkaista perinnönjaon kohtaloa koskevat kysymykset 

lainsäädännön kautta. Kysymys on Kankaan mukaan liian perustavanlaatuinen ja laaja 

ratkaistavaksi pelkästään oikeuskäytännössä, tutkimuksesta puhumattakaan.5  

Kankaan kommentin jälkeen lainsäätäjä on toteuttanut toivotun sääntelymuutoksen 

puolittain. Edellä mainittu PK 23a kattaa isyyden vahvistamistilanteet, mutta sitä ei 

kuitenkaan voida soveltaa isyyden kumoamiseen kuin korkeintaan analogiatulkinnan 

nojalla. Näin ollen yksi keskeinen tutkimuskysymys on myös, että missä laajuudessa PK 23a 

luvusta voidaan hakea analogiatulkintojen kautta apua nyt käsillä oleviin keskeisiin 

tutkimuskysymyksiin. 

Vaikka kysymystä perinnönjaon pätemättömyydestä tai oikaisusta isyyden kumoutuessa 

myöhemmin ei Kankaan näkemyksen mukaan tulisikaan ratkaista ilman lainsäädäntöä, on 

tutkimukseni tavoitteena pyrkiä konstruoimaan se konkreettinen laintila, joka tätä kysymystä 

koskien Suomessa vallitsee. Toisaalta lähteiden, erityisesti kotimaisten virallislähteiden, 

 
4 PK 23a:1; Helin 2016 s. 268 
5 Kangas 2013 s. 310–311 
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niukkuuden takia tutkimus sisältää myös pohdintaa siitä, millainen lainsäädäntöratkaisu olisi 

jäämistöoikeuden yleisten oppien ja periaatteiden mukainen. 

1.3 Tutkielman rakenne 

 
Käsillä oleva tutkimuskysymys edellyttää melko monen edeltävän tosiseikan toteutumista. 

Luonnollisesti kuolleelta mieheltä on jäätävä vähintään yksi rintaperillinen, jonka kohdalla 

isyyden kumoaminen on mahdollista vielä miehen kuoltua. Lisäksi perinnönjako on täytynyt 

suorittaa ennen kumoamista. Toisaalta, jotta isyyden kumoamiseen on mahdollista vedota 

perinnönjaon oikaisun tai peräyttämisen perusteena, tulee olla vähintään yksi taho, jonka 

oikeus perintöön on vielä voimassa. Toisin sanoen tämä edellyttää, ettei henkilön 

perintöoikeus ole jo vanhentunut perintöoikeuden vanhentumista koskevien sääntöjen 

nojalla.  

Luvussa kolme tutustun tarkemmin isyyttä koskeviin kysymyksiin erityisesti sen osalta, 

miten niin sanottu juridinen ja biologinen isyys eroavat toisistaan. Lisäksi taustoitan isyyden 

kumoamista koskevaa sääntelyä esittelemällä lyhyesti tapoja, jolla miehen isyys lapseen 

voidaan juridisesti vahvistaa ennen siirtymistä konkreettisesti kumoamista koskevaan 

sääntelyyn. Kumoamisen osalta keskeinen oikeusongelma on, että missä laajuudessa ja 

edellytyksillä miehen perilliset voivat ajaa isyyden kumoamiskannetta miehen kuoleman 

jälkeen.6 

Tutkimuksen kannalta keskeisten periaatteiden ja käsitteiden jälkeen luvussa neljä selostan 

perinnönjaon etenemistä jäämistöoikeudellisena prosessina. Erityisesti pyrin tuomaan esiin 

eron kuolinpesän osakkaiden keskenään toteuttaman sopimusjaon ja tuomioistuimen 

määräämän pesänjakajan suorittaman toimitusjaon välillä, koska jaon toteuttamismuodolla 

on keskeinen merkitys pohdittaessa niitä keinoja, millä jakoon voidaan mahdollisesti puuttua 

jälkikäteen. 

Luvut 5 ja 6 ovat tutkimuksen keskeiset käsittelykappaleet, joissa pyrin vastaamaan 

pääasialliseen tutkimuskysymykseen perinnönjaon mahdolliseen pätemättömyyteen tai 

oikaisuun isyyden kumoamisen johdosta. Luvussa 5 näkökulma on jäämistöoikeudellinen ja 

koskee jaon mahdollista oikaisua. Pohdin, onko jäämistöoikeudellisesti perusteita puuttua 

jakoon jälkikäteen. Tässä yhteydessä keskeiseen rooliin nousee jo edellä mainittu PK 23a 

luku ja siitä mahdollisesti saatavat analogiatulkinnat. Toisaalta pyrin hahmottamaan Suomen 

 
6 Kts alaluku 3.4 
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oikeustilaa myös muiden pohjoismaiden sekä Saksan sääntelyyn tutustumalla, joille on 

erityisesti jäämistöoikeudessa tavattu antaa suuri painoarvo kotimaisen sääntelyn puuttuessa 

pohjoismaiden yhteisen jäämistöoikeudellisen perinteen ja lainsäädäntöjen historiallisen 

harmonisoinnin takia.7 

Luku 6 puolestaan tarkastelee nyt käsillä olevaa oikeusongelmaa erityisesti 

varallisuusoikeudellisena ongelmana. Näin ollen tarkastelun keskiössä ovat yleiset sopimus- 

ja velvoiteoikeudelliset periaatteet ja säännöt erityisesti perusteettoman edun palautuksesta 

ja edellytysten raukeamisesta. Tässä yhteydessä luvussa neljä tehty jaottelu toimitus- ja 

sopimusjaon välillä tulee sovellettavaksi, sillä luvusta 5 poiketen luvun 6 metodeja voidaan 

lähtökohtaisesti soveltaa ainoastaan kuolinpesän osakkaiden väliseen sopimukseen perinnön 

jakamisesta. Toisaalta on todettava, että nähdäkseni ainakin oikeustoimen pätemättömyyttä 

koskeva kanne on mahdollista nostaa myös pesänjakajan tekemään toimitusjakoa koskien.8  

1.4 Tutkimuksen lähteet ja metodit 

 
Kuten edellä jo mainitsin, ei nyt tutkimuksen kohteena olevaa oikeusongelmaa ole säännelty 

Suomessa laisinkaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kotimainen lainsäädäntö olisi täysin 

sivuutettu tutkimuksessa. Perhe- ja jäämistöoikeuden keskeinen säädös, perintökaari 

(40/1965), toimiikin vahvana pohjana erityisesti perinnönjakoa koskevilta osiltaan. Isyyttä 

ja sen kumoamista koskevien kysymysten osalta myös isyyslaki (11/2015) on keskeisessä 

roolissa. Pohdittaessa perinnönjaon peräytymistä varallisuusoikeudellisesta näkökulmasta 

nousevat esiin myös oikeustoimilain (laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista, 

228/1929) pätemättömyyttä koskevat säännökset. 

Kotimaisen oikeuskäytännön rooli jää tutkimuksessa puolestaan vähäiseksi, mikä on pitkälti 

seurausta siitä, ettei tutkimuskysymyksenä olevaa oikeusongelmaa ole käsitelty laisinkaan 

kotimaisissa tuomioistuimissa. Lisäksi PK 23a luku on niin tuore lisäys kotimaiseen 

oikeusjärjestykseen, ettei sitä koskevia kysymyksiä ole vielä päätynyt korkeimman oikeuden 

käsittelyyn eikä siitä ole näin ollen saatavissa prejudikaatteja. Oikeuskäytännön roolina 

onkin valottaa tutkimuskysymyksen kannalta olennaisia esikysymyksiä esimerkiksi isyyden 

kumoamisen edellytyksistä miehen kuoleman jälkeen tai perusteettoman edun palautuksen 

 
7 Kangas 2017 s. 8–10 
8 Aarnio – Kangas 2016 s. 1439–1440, jossa todetaan, että perinnönjaon ratkaisua ei voida purkaa. 

Käytännössä tämän voidaan katsoa tarkoittavan, että ratkaisu voidaan saattaa pätemättömyyttä koskevan 

oikeudenkäynnin kohteeksi, mutta ei purkaa uuden ratkaisun mahdollistamiseksi samalla tavoin kuin 

tuomioita voidaan erityisten edellytysten nojalla purkaa uuden tuomion antamiseksi.  
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soveltamisalasta ja vaatimuksista. PK 23a luvun esityöt ovatkin käytännössä kysymystä 

koskien korkein kotimaisista heikosti velvoittavista oikeuslähteistä. 

Kotimaisten virallislähteiden puuttuessa nousevat ulkomaiset virallislähteet suurempaan 

arvoon. Tämä on seurausta erityisesti siitä, että niin Norjassa, Tanskassa kuin Saksassakin 

on voimassa olevaa lainsäädäntöä koskien suoritetun perinnönjaon mahdollista peräytymistä 

tai oikaisua jälkikäteen tapahtuvien fakta- tai olosuhdemuutosten nojalla. Saksassa sääntely 

löytyy yleisestä siviilikodifikaatiosta, BGB:stä, Tanskassa ja Norjassa paikallisista 

jäämistöoikeudellista säännöksistä.9  

Ruotsissa kysymystä ei Suomen tapaan ole toistaiseksi ratkaistu laintasoisella säännöksellä, 

mutta sen sijaan ruotsalaisesta oikeudesta löytyy Ruotsin korkeimman oikeuden ratkaisu, NJ 

1997 s.645, jossa tuomioistuin on joutunut ottamaan kantaa nimenomaisesti nyt käsillä 

olevaan kysymykseen. Kyseisessä tapauksessa, jota esittelen tarkemmin luvussa 5, 

perinnönjaon jälkeen miehen isyys yhteen hänen neljästä lapsestaan oli kumottu ja kolme 

muuta vaativat tältä neljänneltä hänen saamansa perintöosuuden palauttamista.  

Ruotsin korkeimman oikeuden ratkaisu ja erityisesti sen suorastaan niukat perustelut ovat 

synnyttäneet Ruotsissa keskustelua ja täten ruotsalainen oikeuskirjallisuus sisältää 

tutkimuksen kannalta relevantteja näkökulmia. Erityisesti tältä osin voidaan mainita Anders 

Agellin artikkeli Verkan av arvskifte när faderskapspresumtion senare blivit hävd. Ett av 

många tänkbara fall då deltagarkretsen vid arvskifte inte överensstämt med senare 

klarlagda förhållanden, jossa Agell nimenomaisesti käy läpi ja kritisoi edellä mainittua 

Ruotsin korkeimman oikeuden ratkaisua. 

Kotimaisesta oikeuskirjallisuudesta merkittäviä tutkimuksen kannalta ovat olleet Markku 

Helinin isyyslakia koskevat kannanotot sekä oikeusministeriön vuoden 2016 isyyslain 

muutosta edeltänyt arviomuistio isyyslain muuttamisen tarpeista. Toisaalta puhtaasti 

jäämistöoikeudellisten kysymysten kannalta keskeisempiä ovat olleet Urpo Kankaan ja 

Aulis Aarnion yleisteos Suomen Jäämistöoikeus I, sekä Kankaan artikkeli Osituksen ja 

perinnönjaon perääntyminen muusta syystä kuin perittävän tai pesän velkojen maksamista 

varten vuodelta 2013, jossa hän sivuaa nyt käsillä olevaa tutkimuskysymystä esittelemällä 

erilaisia mahdollisuuksia, miten perinnönjako voi peräytyä tai tulla oikaistavaksi. Lisäksi 

erityisesti edellytysoppia ja siten edellytysten raukeamista koskevia kysymyksiä koskien 

oikeustieteellinen tutkimus on ollut merkittävässä roolissa, sillä kyseessä on pitkälti 

 
9 Tanskassa relevantti laki on Lov om skifte af dødsbo ja Norjassa ytimekkäästi Lov om skifte 
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oikeustieteen hahmottama oikeudellinen konstruktio, jolle ei löydy suoraa vastinetta 

kirjoitetusta lainsäädännöstä.10 

Kuten edellä jo mainitsin, tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa se todellinen oikeustila, 

joka Suomessa vallitsee nyt käsillä olevia tutkimuskysymyksiä koskien. Tutkimuksen 

metodina voidaan siten pitää puhtaasti käytännön lainoppia, jossa tarkoituksena on 

systematisoinnin ja tulkinnan avulla selvittää oikeusnormien tarkka sisältö.11 

Virallislähteiden puuttuessa on kuitenkin erityisen tärkeää selvittää, mikä painoarvo 

erilaisille lakia alemman tasoisille oikeuslähteille voidaan antaa ja siten myös 

oikeuslähdeoppi on yksi keskeinen tutkimuksellinen työkalu, jota hyödynnän. 

Oikeuslähdeoppi on erityisen keskeisessä roolissa ulkomaisten oikeuslähteiden merkitystä 

arvioitaessa. Haettaessa johtoa ulkomaisista oikeusjärjestelmistä puhutaan usein 

oikeusvertailevasta tutkimuksesta, mutta koska tarkoituksena ei ole selvittää esimerkiksi 

Tanskan tai Saksan jäämistöoikeudellista kokonaisuutta tai oikeusjärjestelmien eroja 

suomalaiseen nähden, ei tutkimuksessa ole juurikaan käytetty varsinaisia oikeusvertailevia 

tutkimusmetodeja. Ulkomaistenkin oikeuslähteiden osalta metodina voidaan katsoa käytetyn 

käytännön lainoppia eli tulkintaa, jonka jälkeen oikeuslähdeopillisten kannanottojen 

pohjalta, ottaen huomioon perhe- ja jäämistöoikeudelliset yhteispohjoismaalaiset juuret, 

näille tulkinnoille on pyritty antamaan sopiva painoarvo määritettäessä suomalaista 

oikeustilaa. 

Toisaalta virallislähteiden puuttuminen ja käsillä olevan oikeusongelman teoreettisuus on 

pakottanut myös tutkimuksessa antamaan käytännön lainopin rinnalla tilaa myös 

teoreettiselle lainopille ja sen metodeille. Teoreettisen lainopin tarkoituksena on hahmottaa, 

millaista sääntelyä johonkin vielä sääntelemättömään oikeusongelmaan tulisi luoda. 

Saksalaisessa oikeustieteessä puhutaan niin sanotusta sein-sollen -erottelusta, jossa sein 

viittaa olemassa olevaan konkreettiseen oikeustilaan ja sollen puolestaan sen kuvitteelliseen 

vastinpariin, niin sanottuun ideaaliin oikeusjärjestelmään.12 Näin ollen tutkimus sisältää 

kotimaisiin ja ulkomaisiin oikeuslähteisiin perustuvia kannanottoja siitä, miten tämä 

kysymys tulisi ratkaista kotimaisessa sääntelykehyksessä, jotta se toteuttaisi optimaalisesti 

niin perhe- kuin jäämistöoikeudenkin yleisiä oppeja ja periaatteita. 

 
10 Saarnilehto 2018, s. 182–184 
11 Hirvonen 2011, s. 22 ja s. 36–37; lainopista yleisemmin Aarnio 1982 s. 61–144 
12 Kts. esim. Hans Kelsenin lakipositivismia käsittelevä ”Puhdas oikeusoppi”, 1968 
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2. Keskeiset tutkimuskysymystä taustoittavat opit 

 

2.1 Oikeuslähdeoppi jäämistöoikeudessa 

 
Puhuttaessa oikeuslähdeopista, on syytä huomata, ettei kyseessä ole universaali, kaikki 

oikeudenalat kattava yleisesti tunnustettu ja hyväksytty kokonaisuus. Merkillepantavaa on, 

että oikeuslähdeoppi on puhtaasti oikeustieteen systematisoinnin tulos, ja vaikka sitä 

sovelletaankin lainkäytössä tuomioistuimissa, ei sille ole olemassa lainsäädännöllistä 

lähdettä. Opin sisällöissä ja yksityiskohdissa olevista eroavaisuuksista ja 

oikeudenalakohtaisista ominaispiirteistä huolimatta oikeuslähdeoppi on kuitenkin 

tunnustettu osa suomalaista oikeusjärjestelmää. Sen tehtävänä on vastata sekä lainkäyttäjille 

että oikeustieteilijöille kysymykseen siitä, millaisia oikeuslähteitä voidaan käyttää 

tuomioistuinratkaisun tai tutkimuksellisen argumentin pohjana ja millainen painoarvo näille 

lähteille tulisi antaa suhteessa toisiinsa tilanteissa, joissa lähteet ovat ristiriidassa 

keskenään.13 Toisaalta oikeuslähdeopin rinnalle on nostettu myös tulkinta- ja argumentaatio-

opit tarkasteltaessa laajemmassa mittakaavassa erityisesti tuomioistuinten oikeudellista 

ratkaisutoimintaa. Näistä kolmesta argumentaatio-oppiin ei tässä tutkimuksessa perehdytä ja 

siksi sen esittely ei ole tarpeellista. 

Perinteisesti suomalaisessa oikeustieteellisessä tutkimuksessa oikeuslähdeopista on puhuttu 

aarniolaisena oikeuslähdeoppina. Nimitys on seurausta Aulis Aarnion 1970- ja 80-lukujen 

uraauurtavasta tutkimuksesta oikeuslähteiden, niiden vaikuttavuuden ja oikeudellisen 

argumentaation parissa. Toisaalta samansisältöisestä opista on saatettu puhua myös 

peczenikiläis-aarniolaisena, kun on huomioitu puolalaisen professorin Alexander 

Peczenikin tutkimusten vaikutus Aarnion työhön.14  Vaikka mallia on viime aikoina 

kritisoitu ja edellä mainitulla tavalla myös korvattu eri oikeudenaloilla15, voidaan 

aarniolaisesta oikeuslähdeopista yhä puhua kaikista laajimmin hyväksyttynä kotimaisena 

oikeuslähdeoppina. 

Aarniolaisen ajattelun keskeinen ydin on jakaa oikeuslähteet eri velvoittavuusluokkiin 

niiden normatiivisen taustan perusteella. Toisin sanoen oikeuslähteiden vaikutus perustuu 

siihen, mistä ja minkä tahon antamasta oikeuslähteestä on kysymys. Ylimmällä tasolla 

hierarkiassa ovat tavallisten lakien yläpuolella olevat säännökset eli käytännössä Suomen 

 
13 Aarnio 1989 s. 216–218 
14 Määttä – Peso 2019 s. 17 
15 Määttä – Peso 2019 s. 17–18 
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oloissa perustuslaki, Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset sekä suoraan 

velvoittava EU-oikeus eli käytännössä EU:n antamat asetukset sekä EU:n perussopimukset. 

Näiden alapuolelta löytyvät laintasoiset normit eli eduskunnan hyväksymät lait sekä sen 

voimaansaattamat EU-direktiivit ja niiden alapuolelta taas muun valtiosääntöelimen tai 

viranomaisen ylemmän oikeuslähteen antaman norminantovallan nojalla antamat asetukset. 

Kaikki edellä mainitut kuuluvat aarniolaisessa oikeuslähdeopissa vahvasti velvoittaviin 

oikeuslähteisiin, joille yhdistävänä tekijänä toimii lainkäyttäjien pakko ottaa ne huomioon 

osana omaa ratkaisutoimintaansa osana virkavastuutaan.16 Joissakin esityksissä myös maan 

tavan on katsottu kuuluvan heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin, mutta uudemmassa 

oikeustieteellisessä tutkimuksessa maan tapa on sijoitettu vakiintuneesti sallittuihin 

oikeuslähteisiin yhdessä muiden vakiintuneiden tapaoikeuksien, kuten hyvän asianajotavan 

tai hyvän kauppatavan, kanssa.17 

Vahvasti velvoittavien oikeuslähteiden alapuolella ovat heikosti velvoittavat oikeuslähteet, 

joiden seuraamiseen lainkäyttäjillä ei ole virkavelvollisuutta, mutta jotka usein tarjoavat 

tärkeää tietoa lainsäätäjien tarkoituksesta tilanteissa, joissa lain sanamuoto on 

tulkinnanvarainen. Heikosti velvoittavista esitöistä keskeisimmät ovat lakien esityöt eli 

hallituksen esitykset sekä eduskunnan valiokuntien mahdolliset mietinnöt lakialoitteesta. 

Toisaalta heikosti velvoittavina pidetään myös korkeimpien oikeuksien aiempia 

ennakkopäätöksiä eli niin sanottuja prejudikaattiratkaisuja, joskin on huomattava, ettei 

tuomioistuimilla ole minkäänlaista velvoitetta seurata ja noudattaa omaa aiempaa 

ratkaisutoimintaansa.18.  

Sallitut oikeuslähteet ovat monipuolinen ja -laajuinen joukko. Käytännössä voidaan katsoa 

sallittuihin oikeuslähteisiin kuuluvan kaikki ne oikeuslähteet, jotka eivät sisälly kahteen 

edellä mainittuun oikeuslähteiden kategoriaan, mutta jotka eivät myöskään ole kiellettyjä. 

Sallittujen oikeuslähteiden tarkoituksena on tarjota pohjaa tuomareiden tulkinnalle, mutta 

pelkästään niiden varaan lainkäyttöratkaisua ei voida nojata.19 Tärkeimpiä sallituista 

oikeuslähteistä ovat oikeuskirjallisuus, kyseisen oikeudenalan yleiset opit ja 

oikeusperiaatteet sekä ulkomaalaiset sallitut oikeuslähteet. Kysymys niin sanotun soft law:n 

tai itsesääntelyn sijoittumisesta aarniolaisessa oikeuslähdeopissa ei ole tässä yhteydessä 

relevantti, sillä tutkimuskysymys ja jäämistöoikeus kokonaisuudessaan keskittyy lähinnä 

 
16 Aarnio 1982 s. 96; Aarnio 1989 s. 219 
17 Aarnio 1989 s. 220; vastakkaisesta näkökulmasta Tuori 2003 s. 45 
18 Huovila 2015 s. 36; Tolonen 2003, s. 116 
19 Määttä – Peso 2019 s. 22–23 
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luonnollisten henkilöiden välisiin suhteisiin eikä siten yhteisöjen kaltaisia tahoja, jotka 

voisivat tuottaa soft law:na tarkoitettu itsesääntelyä, juurikaan ole jäämistöoikeuden alalla.20 

Pohdittaessa aarniolaista oikeuslähdeoppia nimenomaisesti jäämistöoikeuden ja nyt käsillä 

olevan tutkimuskysymyksen kannalta voidaan se hahmottaa jotakuinkin seuraavalla tavalla. 

Hierarkian huipulta löytyvät perustuslain lisäksi EU:n antama perintöasetus sekä kaikkien 

pohjoismaiden hyväksymä pohjoismaalainen perintösopimus. Perustuslaista keskeisenä 

jäämistöoikeudellisena säädöksenä voidaan mainita yhdenvertaisuus (PL 6 §), jonka 

sanamuodon kohdalla on syytä huomata lain tarkoittavan oikeusjärjestystä 

kokonaisuudessaan ja näin ollen yhdenvertaisuuden on ulotuttava myös sellaisiin 

ratkaisuihin ja tulkintoihin, jotka perustuvat lakia alempiasteisiin oikeuslähteisiin.21 Tämän 

tutkimuksen kannalta relevantteihin vahvasti velvoittaviin oikeuslähteisiin kuuluvat myös 

jäämistöoikeutta koskeva yleislaki, perintökaari, sekä isyyslaki. Kummankaan lain nojalla 

ei ole annettu sellaisia asetuksia, joilla olisi merkitystä tutkimuskysymykseni kannalta. 

On kuitenkin syytä huomata, että juuri nyt käsillä olevaa tutkimuskysymystä koskevia 

vahvasti velvoittavia oikeuslähteitä ei meidän oikeudestamme löydy. Myös heikosti 

velvoittavien oikeuslähteiden kohdalla tilanne on heikko, sillä PK 23a luvun lisäämistä 

perintökaareen koskevassa hallituksen esityksessä isyyden kumoamista koskevat 

kysymykset ovat käytännössä sivuutettu samoin kuin lopullisessa sääntelyssäkin.22 

Käytännössä tämä nostaa sallittujen oikeuslähteiden painoarvoa ja tekee esimerkiksi muiden 

pohjoismaiden sääntelystä entistä merkityksellisempää Suomen oikeustilaa selvitettäessä 

yhdessä kotimaisen oikeuskirjallisuuden kanssa. 

Toisaalta perhe- ja jäämistöoikeuden alalla oikeuslähdeoppia on hahmotettu myös 

verkkomaisena kudoksena, joka rakentuu toistensa päälle asettuvista 

sääntelykerrostumista.23 Pohjakerros koostuu tässä mallissa kotimaisesta sääntelystä, johon 

aarniolainen oikeuslähdeoppi keskittyy käytännössä eksklusiivisesti. Tämän päälle asettuu 

kuitenkin merkittävämpi, pohjoismaalainen kerros, joka on seurausta pitkästä 

pohjoismaalaisesta harmonisoinnista erityisesti perheoikeuden alalla. Tässä yhteydessä on 

kuitenkin syytä huomata, että täysimääräistä harmonisointia ei ole suoritettu 

jäämistöoikeudessa käytännössä toisen maailmansodan jälkeen eikä muiden pohjoismaiden 

 
20 Määttä – Peso 2019 s. 26–29 
21 Mäenpää 2017 s. 147 
22 HE 72/2015 esim. sivut 3, 7–8 
23 Helin 2020 s. 141–146; Aarnio – Kangas 2016, s. 35–37 
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oikeus ole perhe- ja jäämistöoikeudenkaan alalla suoraan Suomea velvoittavaa.24 Kolmas ja 

ylin kerros perhe- ja jäämistöoikeudessa muodostuu EU-oikeudesta, joka on pitkälti 

korvannut pohjoismaalaisen yhteistyön lainsäädäntöasioissa viimeistään Suomen ja Ruotsin 

liityttyä unioniin vuonna 1995. 

Oikeuslähteiden kerrostumisestakaan ei kuitenkaan saada paljoa apua nyt käsillä olevaan 

tutkimuskysymykseen, sillä keskeiset pohjoismaalaiset ja EU:n antamat Suomea 

velvoittavat säännökset, EU:n perintöasetus sekä pohjoismaalainen perintösopimus, 

sisältävät käytännössä vain rajat ylittäviin perimyksiin sovellettavia lainvalintasääntöjä ja 

keinoja, miten yksilö voi disponoida lainvalinnasta omaa jäämistöään koskevasti.25 

Jäämistöoikeuden aineelliseen puoleen nämä oikeuslähteet tai mitkään muutkaan EU-tason 

tai yhteispohjoismaalaiset sopimukset eivät ota kantaa. 

Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö erityisesti pohjoismaalaisilla oikeuslähteillä olisi 

merkitystä jo edellä mainitun sallitun oikeuslähteen aseman lisäksi. Erityisesti lausuttu pätee 

ruotsalaisen oikeuden kohdalla, sillä suomalainen perintökaari on käytännössä suora kopio 

Ruotsin vastaavasta säädöksestä, Ärvdabalkenista.26 Täten myös ruotsalaista 

jäämistöoikeutta koskevat esityöt ja tuomioistuinratkaisut ovat merkittävämmässä asemassa 

muiden maiden vastaaviin lähteisiin nähden suomalaisessa oikeudessa erityisesti 

kotimaisten oikeuslähteiden puuttuessa. Voidaankin puhua siten merkittävästä 

oikeuslähteestä nyt käsillä olevan tutkimuksen kannalta.27 On kuitenkin huomattava, että 

suomalaisessa ja ruotsalaisessa tulkinnassa kirjoitetulla lailla on ollut Ruotsissa perinteisesti 

Suomea suurempi painoarvo ja siten ruotsalaisia lainkäyttöratkaisuja ei pidä suoraan 

hyväksyä sellaisiksi, joihin suomalainenkin tuomioistuin olisi päätynyt vastaavassa 

tilanteessa.28 Lisäksi vaikka maiden väliset perintölait ovatkin käytännössä 

perusratkaisuiltaan identtiset, on niiden isyyslaeissa merkittävä ero koskien samassa 

asunnossa lapsen kanssa asuneen miehen oikeudenomistajien mahdollisuutta isyyden 

kumoamiseen miehen kuoleman jälkeen. Avaan tätä eroa tarkemmin luvussa 3, mutta se on 

syytä pitää mielessä, sillä nähdäkseni se on vaikuttanut myös ruotsalaiseen 

tuomioistuinkäytäntöön oman tutkimusongelmani kannalta relevantilla tavalla. 

 
24 Kangas 2017, s. 20–26 
25 Kangas 2018, s. 316–319 
26 HE 6/1964, s. 1 
27 Aarnio – Kangas s. 42 
28 Huovila 2015, s. 37 
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Toisaalta muiden pohjoismaiden ja myös Saksan oikeuden merkitystä korostaa niiden pitkä 

yhteisten oikeudellisten elementtien ja oikeusperiaatteiden historia erityisesti siviilioikeuden 

alalla. Erityisesti tässä yhteydessä voidaan korostaa saksalaisen oikeuden asemaa, josta on 

lainattu elementtejä käytännössä kaikkiin pohjoismaihin aina 1900-lukua myöten eikä 

jäämistöoikeus ole tässä suhteessa poikkeus.29 Suomessa saksalainen oikeus on vaikuttanut 

erityisesti käsityksiin ja oikeudellisiin oppeihin omistusoikeudesta ja omistusoikeuden 

siirtymisestä, jotka puolestaan ovat kiinteässä yhteydessä jäämistöoikeuteen. Kotimaisessa 

tutkimuksessa on nimittäin katsottu, että suomalainen jäämistöoikeus on kehittynyt 

nimenomaisesti omistusoikeutta koskevien käsitysten muuttuessa.30 Tätä taustaa vasten 

myös saksalainen oikeus ja Saksan siviilioikeuden kodifikaatio, BGB, tulee ottaa huomioon 

kotimaista oikeustilaa tarkasteltaessa. 

Puhuttaessa pohjoismaisesta jäämistöoikeudesta on kuitenkin pantava merkille jo 

vuosisatoja vanha kehitys pohjoismaiden eri valtioiden välillä. Yhteispohjoismaalaisissa 

tutkimuksissa on oikeuksien sisällöissä nimittäin havaittu vahva jako niin sanottuun 

itäpohjolaan ja länsipohjolaan, joista ensimmäisen muodostavat Suomi ja Ruotsi ja 

jälkimmäisen puolestaan Tanska ja Norja.31 Vaikka pohjoismaiden välillä rajat ja valtioiden 

väliset unionit ovat vaihdelleet, on kehityskaari ymmärrettävä, sillä havaitut yhtäläisyydet 

näyttäisivät koskettavan valtioita, jotka ovat pisimpään kuuluneet saman kuningaskunnan 

hallinnon alaisuuteen. Näin ollen puhuttaessa suomalaisesta oikeudesta korostaa mainittu 

jako entisestään ruotsalaisen oikeuden tulkintavaikutusta suhteessa muihin pohjoismaihin. 

Vaikka jäämistöoikeuden alalla ei yhtenäistä harmonisointia ole suoritettu, ei 

harmonisoinnin mahdollisuutta ole kokonaan jätetty tutkimatta. Onkin huomattavaa, että 

pohjoismaiden johtavien jäämistöoikeudellisten professorien pohjoismaiden neuvostolle 

vuonna 2002 laatimassa tutkimuksessa todettiin esimerkiksi perinnönjaon osalta, että 

prosessuaalisten ja muiden menettelysäännösten yhdenmukaistaminen olisi melko 

monimutkaista. Kuitenkin perinnönjaon aineellisten säännösten kohdalla, jollaiseksi on 

luettava myös kysymys siitä, millaisten tosiseikkojen tai olosuhdemuutosten nojalla 

perinnönjaon oikaisua voidaan vaatia, tutkijat päätyivät puoltamaan kantaa, jonka mukaan 

harmonisointi olisi mahdollista ja sitä tulisi harkita.32 Vaikka tutkimus ei olekaan johtanut 

varsinaisiin lainsäädäntötoimenpiteisiin yhdenkään pohjoismaan osalta, on se kuitenkin 

 
29  Kaisto – Lohi 2013, alaviite 7 s. 10 
30 Aarnio – Kangas 2016 s. 1–2 
31 Agell – Lødrup 2002, s. 37 
32 Agell – Lødrup 2002, s. 10-12 
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vahva kannanotto harmonisoinnin puolesta ja vähintäänkin lausuu julki sen tosiseikan, että 

perinnönjaon kohdalla harmonisoinnille olisi tilausta pohjoismaiden välillä. 

Toisaalta vaikka harmonisointia ei ole tapahtunut Suomessa sen jälkeen, kun oikeuteemme 

käytännössä kopioitiin ruotsalainen perintökaari, on pohjoismainen oikeustila kiinnostanut 

lainsäätäjiä. Hallituksen esityksissä on järjestäen ns. oikeusvertaileva osio, jossa selostetaan 

lyhyesti ne lainsäädännölliset ratkaisut, joihin muissa pohjoismaissa ja Saksassa on 

päädytty.33 Näin ollen voidaan pitää ilmeisenä, että vaikka suoraa kopiointia ei muiden 

maiden oikeudesta olekaan Suomessa nähty, on muiden maiden oikeustila vaikuttanut 

lainsäätäjän meillä tekemiin ratkaisuihin. Näin ollen niille tulee antaa painoarvoa myös 

pohdittaessa oikeudellisia kysymyksiä, joita lainsäätäjä ei ole vielä ehtinyt ratkaista, ikään 

kuin ennakoiden sitä lopputulosta, johon lainsäätämistyössä olisi päädytty. 

2.2 Oikeudellinen tulkintaoppi 

 
Lainkäytössä törmätään usein tilanteeseen, jossa käytettävissä olevat oikeuslähteet eivät 

anna tarkkaa vastausta käsillä olevaan oikeusongelmaan. Toisinaan taas saattaa käydä niin, 

että mahdollisia vastauksia saadaan useampiakin kuin yksi, jolloin on tarpeellista kyetä 

valitsemaan vaihtoehdoista se kaikista relevantein. Molemmissa kuvatuissa tapauksissa 

ongelma ratkeaa tulkintaopiksi kutsuttujen oikeuslähteitä koskevien tulkintasääntöjen 

avulla. 

Tulkintaoppia pidetään usein osana käytännön lainopillista metodia, onhan siinä 

tarkoituksena systematisoinnin ja tulkinnan avulla selvittää kulloisenkin oikeustilan sisältö 

halutun tutkimuskysymyksen osalta. Toisaalta tulkintaa voidaan pitää omana itsenäisenä 

oikeudellisen ratkaisutoiminnan osana edellä esitellyn oikeuslähdeopin rinnalla. On jopa 

esitetty, että oikeusnormeja ei synny laisinkaan ilman tulkintaa, vaan että ilman tulkintaa on 

vain joukko sääntelytekstejä.34 Ajatus taustalla on hieman common law -henkinen, jossa 

vasta lainkäyttäjän antama ratkaisu tekee annetusta sääntelystä velvoittavaa oikeutta. Se 

sopii kuitenkin nähdäkseni huonosti lain kirjallista muotoa perinteisesti korostaneeseen 

pohjoismaiseen ja saksalaiseen oikeuskulttuuriin, joten nähdäkseni tällaiselle tulkinnalle ei 

tule antaa liian suurta painoarvoa Suomessa. Kuitenkin siitä huomataan se tosiseikka, että 

tulkinta vaikuttaa kahteen suuntaan: yhtäältä tulkinta tuomioistuinten toimesta antaa 

sääntelylle tarkan sisällön ja toisaalta oikeusnormien jälkikäteinen tulkinta 

 
33 Esim. HE 72/2015 s. 4–6 
34 Hirvonen 2011 s. 24; Tuori 2003 s. 50 
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oikeustieteellisessä tutkimuksessa taas vaikuttaa niiden tulevaan kehitykseen ja koko 

oikeusjärjestelmän rakenteeseen oikeuskulttuurin eri tasoilla tapahtuvien muutosten 

myötä.35 

Suomalaisen oikeustieteen vakiintuneen käytännön nojalla tulkinta alkaa kaikissa 

tapauksissa sääntelytekstin tai muun oikeuslähteen sanamuodon mukaisesta tulkinnasta.36 

Vaikka meillä tunnetaankin ja oikeuskäytännössäkin on ajoittain säädetty laajentavasta ja 

supistavasta tulkinnasta37, on niissäkin kuitenkin pohjana tietyn oikeusnormin sanamuoto. 

Keskeistä on tällöin tarkastella kyseisen normin sisältämiä käsitteitä: minkälainen merkitys 

niille käsitteille annetaan juuri sillä oikeudenalalla ja eroaako merkitys siitä, mitä se olisi 

muualla oikeusjärjestelmässä? Toisaalta sanamuoto saattaa tehdä ratkaisevan eron kahden 

eri tulkinnan välille alun perin vähäisiltä tuntuvien erojen myötä, josta esimerkiksi PL 106 

§:n ilmeisyysvaatimus toimii hyvänä esimerkkinä. 

Näin ollen tuntuu selvältä, että tässäkin tutkimuksessa lähestytään olemassa olevia 

oikeuslähteitä niiden käsitteiden systematisoinnin ja sanamuodon mukaisen tulkinnan 

avulla. Se ei kuitenkaan johda nyt käsillä olevassa tilanteessa täydelliseen lopputulokseen, 

vaan avuksi tarvitaan myös muita työkaluja. Edellä on nimittäin selostettu tarkemmin, miten 

käsillä olevaa kysymystä koskien ei ole olemassa kotimaisia virallislähteitä eikä siten 

velvoittavia oikeusnormeja, joiden sanamuoto voitaisiin ottaa tulkinnan keskeiseksi 

rakennusaineeksi. 

Voidaksemme siis ulottaa sisällöltään muita oikeudellisia kysymyksiä koskevat 

oikeusnormit kattamaan myös nyt käsillä olevan ongelman ja ottaa ne tulkinnan pohjaksi, 

on sanamuodon lisäksi suoritettava niin sanottua analogia- ja vastakohtaistulkintaa. 

Analogiatulkinnalla tarkoitetaan lainopillisessa tutkimuksessa ja lainkäytössä 

oikeuslähteiden sellaista tulkitsemista, jossa alkuperäinen sääntely ulotetaan koskemaan 

myös jotain sellaista, joka ei ole alkuperäisen sääntelyn sanamuodon mukainen, mutta joka 

on riittävän lähellä sitä sisällöltään tai olosuhteiltaan.38 Klassisena esimerkkinä 

analogiatulkinnasta on esitetty kissoja koskevan säännöksen ulottaminen koskemaan myös 

koiria39, perustuen esimerkiksi siihen että molemmat ovat yleisiä kotieläimiä, molemmilla 

 
35 Hirvonen 2011 s. 25; Aarnio 1997 s. 37 
36 Määttä – Peso 2019 s. 31 
37 Esim. KHO 2013:121 
38 Määttä – Peso 2019 s. 33–34  
39 Esim. Melander 2021 s. 35 
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on yleensä neljä jalkaa ja molemmat ovat oikeutemme silmissä esineitä. Kissalla ja koiralla 

on toisin sanoen riittävästi yhdistäviä tekijöitä analogian sallimiseksi. 

Vastakohtaispäätelmässä taas on kyse analogiatulkinnan vastakohdasta. Koska voidaan 

katsoa, että B ei ole A ja kun lakitekstissä on puhuttu nimenomaisesti teosta A, ei sääntely 

voi siten koskea tekoa B. Vastakohtaistulkinnat ovat yleisiä varsinkin tapauksissa, jossa 

sääntelyllä on jokin perusoikeuksia rajoittava ulottuvuus, sillä tällöin sääntelyn ulottaminen 

muihin kuin säännöksessä mainittuihin seikkoihin on kategorisesti katsottu Suomen 

oikeusjärjestelmässä kielletyksi.40 

Analogiatulkintaa voidaan havainnollistaa tähän tutkimukseen liittyvällä esimerkillä. PK 

23a luvun sanamuodossa puhutaan perillisestä, joka on jäänyt alkuperäisen perinnönjaon 

ulkopuolelle, ja jonka oikeus on jäänyt siten toteutumatta. Tällöin perillinen, joka on 

osallistunut perinnönjakoon, mutta joka ei ole saanut täyttä perintöosuuttaan sen johdosta, 

että perintöä on mennyt myös taholle, jonka isä-lapsi-suhde perittävään myöhemmin katkeaa 

isyyden kumoamisen johdosta, on selvästi sanamuodon mukaisen tulkinnan nojalla 23a 

luvun sääntelyn ulkopuolella. Kysymys onkin, että voitaisiinko PK 23a luvun sääntelyä tästä 

huolimatta soveltaa myös tällaiseen perilliseen sen yhdistävän tekijän nojalla, että 

molemmissa tapauksissa perillisen täysimääräinen ja lopullinen perintöoikeus on jäänyt 

toteutumatta kokonaisuudessaan. 

Analogiatulkinnan kohdalla keskeinen kysymys on kuitenkin, että milloin yhdistävät tekijät 

ovat niin suuria, että analogiatulkinta voidaan sallia. Lähtökohtaisesti nimittäin 

analogiatulkinta on haitallinen niin oikeusvarmuudelle kuin kirjoitetun lain asemaan pitkälti 

nojaavalle hallinnon legitimiteetille, mutta toisaalta on tilanteita, jossa analogiatulkintojen 

tekemättä jättäminen johtaisi kohtuuttomiin lopputuloksiin tai jopa suoranaisiin lain 

väärinkäytön mahdollisuuksiin.41 

Analogiatulkinnan legitimoimiseksi on hyödyllistä käyttää apuna vielä kolmatta 

oikeustieteellisen tulkinnan muotoa eli systeemistä tulkintaa. Siinä oikeusnormin sanamuoto 

tai lakiin kirjaamattoman normin sisältö pyritään määrittämään sanamuodon sijasta sen 

avulla, kuinka hyvin eri tulkintavaihtoehdot sopivat oikeuden laajempaan kokonaisuuteen.42 

Tässä tutkielmassa tällaisena laajempana kokonaisuutena on perusteltua pitää 

 
40 PeVM 25/1994 s. 4 
41 Kangas 2013 s. 300 
42 Määttä – Peso 2019 s. 34 
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jäämistöoikeuden yleisiä oppeja. Pohdittaessa siis PK 23a luvun sääntelyn soveltumista 

analogiatulkinnan nojalla myös isyyden kumoamisesta aiheutuviin perinnönjakokiistoihin, 

on tarkasteltava millaisen oikeusnormin tällainen tulkinta synnyttäisi ja miten se vastaa 

jäämistöoikeuden vakiintuneita oikeusperiaatteita ja oikeudenalan tehtäviä. Samalla tavoin 

pohdin perusteettoman edun palautuksen sekä edellytysten raukeamisen soveltumista 

systeemisen tulkinnan nojalla, joskin tällöin tulkinnassa on perusteltua pitää 

jäämistöoikeuden yleisten oppien rinnalla myös koko varallisuusoikeudelle yhteisiä yleisiä 

oppeja, esimerkiksi sopimusvapauden ja sopimusten sitovuuden periaatteita. 

2.3 Oikeudenalojen yleiset opit 

2.3.1 Jäämistöoikeus 

 

Kun puhutaan oikeudenalan yleisistä opeista, tarkoitetaan vakiintuneesti kyseisen 

oikeudenalan keskeisiä käsitteitä, alalla olevia oikeusperiaatteita sekä mahdollisia 

oikeuskirjallisuudessa ja/tai oikeuskäytännössä vahvistettuja oikeudellisia teorioita.43 

Yleisten oppien sisältö riippuu tarkasteltavasta alasta ja eri aloilla samatkin käsitteet tai 

periaatteet voivat saada hyvinkin erilaisia sisältömerkityksiä. Hyvänä esimerkkinä voidaan 

pitää vaikkapa suhteellisuusperiaatetta, joka hallinto-oikeudessa viittaa viranomaisen 

velvollisuuteen valita toimenpiteet sen mukaan, minkä voidaan katsoa olevan oikeassa 

suhteessa toiminnan tarpeellisuuteen nähden. Vastaavasti sopimusoikeudessa 

suhteellisuusperiaatteen voidaan katsoa tarkoittavan osapuolille sopimuksesta aiheutuvilta 

velvoitteilta vaadittavaa kohtalaista tasapainoa osapuolten välillä. 

Toisaalta yleisten oppien sisältöön vaikuttaa myös, mihin osaan oikeusjärjestelmän 

verkkomaista rakennetta tarkastelu kohdistetaan. Mikäli tarkasteltavana on pelkkä 

jäämistöoikeus, muodostuvat yleiset opit erilaisiksi kuin jos tarkasteltavana olisi vaikkapa 

perhe- ja jäämistöoikeus.44 Siten on tarpeellista käydä läpi sekä jäämistöoikeuden yleiset 

opit että seuraavassa alaluvussa koko siviilioikeuden yleiset opit, sillä jälkimmäinen sisältää 

ainoastaan sellaiset opit, jotka ovat yhteisiä kaikille siviilioikeudellisille oikeudenaloille. 

Tässä tutkimuksessa yleisten oppien käsittelyä on kuitenkin tiivistetty hieman vielä 

entisestään, sillä kyseessä ei ole jäämistöoikeuden, saati varallisuusoikeuden yleisesitys. 

 
43 Esim Kaisto – Lohi 2013 s. 3 
44 Yleisten oppien tulee olla yhteisiä kaikille tarkasteltavana oleville oikeudenaloille, mikä johtaa erilaisiin 

oppikokonaisuuksiin, kun opit läpäisevät eri tavoin eri oikeudenaloja 
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Siten on perusteltua käydä yleisistä opeista läpi ainoastaan ne, joilla on relevanttia merkitystä 

tutkimuskysymyksen ja tutkimusaihepiirin käsittelyn kannalta. 

Keskeisistä jäämistöoikeudellisista käsitteistä puhuttaessa on syytä aloittaa selventämällä, 

mikä kuolinpesä on. Tämä on tarpeen, jotta voimme ymmärtää, mikä on perillisten tai 

mahdollisen pesänjakajan suorittaman perinnönjaon kohteena. Käytännössä kuolinpesä on 

perittävän jättämä varallisuusmassa, joka siirtyy tämän kuolinhetkellä hänen perillistensä, 

mahdollisen yleistestamentin saajan sekä mahdollisesti lesken muodostaman joukon, 

kuolinpesän osakkaiden, hallintaan. Kuolinpesä on luonteensa puolesta helpointa ymmärtää 

erilliseksi oikeushenkilöksi, joiden nimissä tai vastaan voidaan suorittaa oikeustoimia, 

vaikka täyttä yksimielisyyttä siitä, onko kuolinpesä juridisesti vainajasta erillinen 

oikeussubjekti olekaan.45  

Perillisellä tarkoitetaan vakiintuneesti kuolleen henkilön eli perittävän elossa olevaa 

sukulaista, jolla on perintöoikeus perittävään heidän sukulaisuussuhteensa ja perintökaaresta 

löytyvän lakimääräisen perintöjärjestyksen nojalla. Yleistestamentin saajalla puolestaan 

tarkoitetaan sellaista testamentissa tarkoitettua saajaa, jolle testamentin tekijä on 

testamentannut koko omaisuutensa tai jonkin matemaattisen osuuden siitä määrittelemättä 

kuitenkaan tarkemmin, mistä omaisuudesta saajalle tuleva testamenttiosuus tulee täyttää.46 

Tilanne, jossa testamentin saajalle voisi syntyä palautusvelvollisuus myöhemmän häneen 

kohdistuvan isyyden kumoamisen myötä on käytännössä mahdoton, joten myöhemmässä 

käsittelyssä testamenttitapaukset jäävät käytännössä täysin käsittelyn ulkopuolelle. 

Pesänselvityksessä kuolinpesä nimensä mukaisesti selvitetään jakokuntoon joko pesän 

osakkaiden yhteishallinnossa tai niin sanotussa virallisselvityksessä, jossa tuomioistuimen 

määräämä pesänselvittäjä selvittää pesän. Pesänselvityksen keskeisenä funktiona voidaan 

pitää pesän saattamista jakokuntoon selvittämällä pesään kuuluva varallisuus ja mahdolliset 

velat sekä perittävän perillispiiri tai mahdollisten testamenttien olemassaolo.47 Perinnönjako, 

jota jäämistöoikeudellisena oikeustoimena tarkastellaan lähemmin luvussa 4, on 

mahdollinen vasta kun pesänselvitys on saatu suoritettua loppuun.  

Jäämistöoikeuden keskeisiä periaatteita on oikeuskirjallisuudessa lähestytty pääasiassa 

jäämistöoikeuden päätehtävien kautta. Jäämistöoikeudessa keskeinen tavoite on suorittaa 

 
45 Lohi Projektiseminaariluennot syksy 2020: ”Tällä kannalla ovat Suomessa Tapani Lohi, Janne Kaisto, 

Markku Helin ja Antti Kolehmainen. - - Vastaväitteen esittäneet Kangas ja Aarnio” 
46 Kangas 2018 s. 538 
47 Aarnio – Kangas 2016 s. 211 
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omaisuuden siirtyminen aiemmalta omistajalta, perittävältä, seuraaville omistajille eli 

perillisille tai testamentin saajille. Keskeinen kysymys, johon jäämistöoikeus pyrkii 

vastaamaan, on kenelle ja missä suhteessa tuo omaisuusmassa tulisi perittävän kuollessa 

jakaa. Lähtökohdaksi on katsottu, että jaon tulisi olla mahdollisimman oikeudenmukainen 

ottaessa huomioon perillisten sukulaisuussuhde tai muu läheisyys perittävään ja heidän 

perittävän hyväkseen tekemänsä työn määrä ja arvo.48 Puhutaan myös jäämistöoikeuden 

hyvittämistehtävästä, kun jäämistöoikeudellisin säännöksin pyritään toteuttamaan 

perinnönjako niin, että tällainen työ tulisi mahdollisimman täysimääräisesti hyvitetyksi.49  

Toisaalta perimyksen oikeudenmukaisuus heijastaa pitkälti myös yhteiskunnassa 

hyväksyttyinä pidettyjä arvoja ja asenteita. Esimerkiksi pääsääntö, että lapset ovat 

rintaperillisinä parhaassa asemassa lakimääräisessä perimysjärjestyksessä on pitkälti 

seurausta yhteiskunnan perhearvoista, joissa lapset ovat merkittävässä arvossa 

vanhemmilleen jo heidän eläessä. Toisaalta lasten perimysoikeus on vanhastaan ollut 

perusteltu myös sen nojalla, että lapset usein jatkoivat vanhempiensa ammatinharjoittamista, 

mutta tänä päivänä tällainen on yhä harvinaisempaa ja siten periytymistä koskevat säännöt 

voidaan katsoa olevan yhä vahvemmin yhteiskunnan suhtautumisesta peräisin.50 Pitkän 

aikavälin muutosta perintöön vaikuttavissa yhteiskunnan asenteissa heijastaa myös 

esimerkiksi suvun ja biologisen sukulaisuuden merkityksen heikentyminen perinnössä 

lesken, adoptiolasten ja puolisisarusten hyväksi suhteessa esimerkiksi 1700-lukuun, josta 

nykyistä perintökaartamme edeltänyt jäämistöoikeudellinen yleislakimme oli peräisin.51 

Hyvittämistehtävän lisäksi jäämistöoikeudella on katsottu olevan ainakin 

kansantaloudellinen, sosiaalipoliittinen ja kasvatuksellinen tehtävä. Tutkimuksen kannalta 

olennaisin näistä on sosiaalipoliittinen tehtävä, jonka nojalla jäämistöoikeudellisten 

oikeusnormien tulisi johtaa sellaiseen perinnönjakoon, etteivät perittävän varassa 

taloudellisesti olleet tahot ajaudu sosiaaliseen ahdinkoon yhteiskunnassa ja toisaalta, että 

perintö jakautuu yhtä oikeudenmukaisessa asemassa olevien kesken sosiaalisesti 

oikeudenmukaisella tavalla.52 Näitä tehtäviä jäämistöoikeudessa toteutetaan ensisijaisesti 

 
48 Kangas 2018 s. 314 
49 Kangas 2018 s. 315; vrt. Aarnio – Kangas 2016 s. 13, jossa hyvityssäännöstö on luettu jäämistöoikeuden 

sosiaalisen tehtävän alaisuuteen 
50 Aarnio – Kangas 2016 s. 3 
51 Aarnio – Kangas 2016 s. 2–3 
52 Kangas 2018 s. 314–315 
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erilaisten avustus- ja hyvityssäännösten avulla, mutta myös sovittelemalla mahdollisesti 

syntyvän palautusvastuun suuruutta, kun perinnönjakoa joudutaan oikaisemaan. 

2.3.2 Siviilioikeus 

 

Siviilioikeus on keskeisin yksityisoikeuden lohko, sillä vakiintuneen jaottelun nojalla siihen 

luetaan muut yksityisoikeudelliset oikeudenalat paitsi ns. erityisen yksityisoikeuden alat, 

jollaisia ovat muun muassa kauppaoikeus ja ympäristöoikeus. Jaottelun taustalla on ajatus, 

että siviilioikeuteen kuuluvat alat ovat selkeästi yksityisoikeudellisia, kun taas erityisiin 

aloihin sisältyy aina merkittävä julkisoikeudellinen liityntä.53 Tätä jakoa voidaan kritisoida 

nykykehityksen nojalla, sillä yhtenä oikeusjärjestelmämme megatrendinä on pidetty 

yksityis- ja julkisoikeuden välisen jaottelun hämärtymistä.54 Jäämistöoikeus luetaan 

kuuluvaksi siviilioikeuteen, vaikka se voisi toisaalta kuulua myös erityisen yksityisoikeuden 

alaan. Monet esimerkiksi pesänselvitystä ja -jakoa koskevat säännöt ovat luonteeltaan 

julkisoikeudellisia, sillä ne käsittelevät viranomaisen määräämistä hoitamaan kuolinpesän 

tehtäviä pesänselvittäjän tai -jakajan roolissa perintö- ja lahjaverotusta koskevasta 

sääntelystä puhumattakaan. 

Siviilioikeuden alalla keskeistä on oikeustoimen ja sopimuksen käsitteiden ero. 

Oikeustoimella viitataan jonkin juridisesti tunnustetun toimen, esimerkiksi kaupan, 

perinnönjaon tai lahjan, toteuttamiseen. Sopimus puolestaan on väline oikeustoimen 

tekemiseen, joka koostuu kahden tai useamman osapuolen välisestä hyväksyvästä 

tahdonilmaisusta oikeustoimen toteuttamista koskien. Sopimus ei siten itsessään välttämättä 

ole oikeustoimi, vaikka esimerkiksi perinnönjakokirjaa usein pidetään samanaikaisesti sekä 

sopimuksena, että oikeustoimena.55 Näin ei kuitenkaan ole, vaan perinnönjako 

oikeustoimena kattaa muutakin kuin konkreettisen jakokirjan ja on nimitys koko 

oikeudelliselle prosessille, jossa omaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle. 

Jaottelun merkitys korostuu, kun huomioidaan siviilioikeuden alalla vaikuttava sopimuksen 

sitovuuden periaate. Tämän niin sanotun pacta sunt servanda -periaatteen nojalla osapuolten, 

jotka ovat antaneet hyväksyvän tahdonilmaisun ja tulleet sidotuiksi sopimukseen, tulee 

täyttää sopimuksen synnyttämät velvoitteet alkuperäisen sopimuksen mukaisesti. 

Vastaavasti osapuolella on oikeus vaatia sopimuksessa saamiaan oikeuksia toteutettavaksi 

 
53 Koulu 2012 s. 326–334 
54 Norros 2018 s. 7–8 
55 Edellyttäen luonnollisesti, että perinnönjako perustuu pesän osakkaiden sopimusjakoon. Sopimuksen ja 

oikeustoimen yhteydestä tarkemmin Saarnilehto 2018 s. 7–8 
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tarvittaessa tuomioistuimessa asti. Sopimuksen sitovuuden periaate ei kuitenkaan tarkoita 

oikeustoimen sitovuuden periaatetta ja näin ollen edellytysten vallitessa oikeustoimen 

myöhemmälle raukeamiselle tai peräytymiselle ei ole asetettu edellytykseksi sopimuksen 

raukeamista.56 Toisin sanoen osapuoli voi vaatia oikeustoimen mitätöintiä tai peräyttämistä 

tuomioistuimessa, vaikka sen pohjana oleva sopimus olisi yhä voimassa. Tosin on sanottava, 

että mikäli oikeustoimi on täysin sitä vastaavan sopimuksen sisällön mukainen, ei tällaisella 

kanteella ole juurikaan menestymismahdollisuuksia.  

Perusteita, joissa sopimus on voimassa, mutta oikeustoimen kumoamista voidaan 

menestyksekkäästi vaatia, kutsutaan oikeustoimen pätemättömyysperusteiksi. Perusteista on 

säädetty lähtökohtaisesti oikeustoimilaissa ja perusteet liittyvät niin oikeustoimen 

tekohetken olosuhteisiin (muun muassa pakko ja petollinen viettely) kuin oikeustoimen 

vaikutuksiin (kunnianvastainen ja arvoton menettely). Lisäksi oikeustoimilaki mahdollistaa 

oikeustoimen sovittelun eli tuomioistuimen suorittaman oikeustoimen muuttamisen 

alkuperäisen sopimuksen säilyessä koko menettelyn ajan muuttumattomana.57  

Luonnollisesti osapuolet voivat päättää myös tehdä uuden sopimuksen, jolla he muuttavat 

tai kumoavat aiemman sopimuksen. Siviilioikeuden alalla vallitseekin laaja 

sopimusvapauden periaate, joka mahdollistaa oikeussubjekteille vallan järjestellä omia 

varallisuussuhteitaan haluamallaan tavalla. Puhutaan tahdonautonomiasta, joka 

mahdollistaa yksilöille vallan valita sekä se millaisia oikeustoimia he haluavat tehdä että sen, 

missä muodossa he haluavat solmia sopimuksen ja antaa siihen vaadittavat tahdonilmaisut.58 

Sopimusvapautta täydentää siviilioikeuden alalla yleinen disponointimahdollisuus, joka 

tarkoittaa, että oikeusnormit ovat tahdonvaltaisia ja mahdollistavat yksilöille niistä 

poikkeamisen omassa sopimuksessaan. Esimerkkinä tästä voidaan pitää lakimääräistä 

perimysjärjestystä, josta kuolinpesän osakkaat voivat halutessaan poiketa perinnönjakoa 

suorittaessaan edellyttäen, että osakkaat ovat poikkeamasta yksimielisiä ja siten sitä koskeva 

sopimus saadaan syntymään.59 

Jäämistöoikeudessa on tosin merkittäviä poikkeuksia niin sopimusvapauden periaatteeseen 

kuin yksilöiden disponointimahdollisuuksiin. Esimerkiksi perinnönjakoa koskeva sopimus, 

 
56 Esimerkkinä tästä voidaan pitää takaisinsaantilain nojalla tapahtuvaa esineen hallinnan palautusta oikealle 

omistajalle, jossa oikeustoimi kumoutuu, vaikka oikeustoimea koskevaa sopimusta ei missään kohtaa ole 

edes esitetty raukeamaan 
57 OikTL 36 § antaa tuomioistuimelle mahdollisuuden siten puuttua osapuolten sopimusvapauteen ex officio 
58 Saarnilehto 2018 s. 17–18 
59 Saarnilehto 2018 s. 18 
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perinnönjakokirja, tulee PK 23:9 nojalla tehdä kirjallisessa muodossa. Toisaalta useat 

jäämistöoikeuden prosessuaaliset säännöt ovat indispositiivisia, kuten vaikkapa perukirjan 

toteuttamisvelvollisuutta koskeva kolmen kuukauden aikaraja tai perintöoikeuden 

voimassaoloa koskeva kymmenen vuoden määräaika. Siitä huolimatta on perusteltua katsoa, 

että myös jäämistöoikeudessa vallitsee laaja yksityisautonomia perittävän kuoleman jälkeen. 

Perillispiiriä tai perinnönjakoa koskevat oikeustoimet ovat nimittäin ennen perittävän 

kuolemaa kategorisesti kiellettyjä tarkan muotosääntelyn kohteena olevaa perittävän 

tekemää testamenttaustoimea lukuun ottamatta.60   

 

 
60 Kangas 2018 s. 396, jossa hän tosin huomauttaa, että alun perin pätemätönkin sopimus voi muuttua 

päteväksi perittävän kuoleman jälkeen, mikäli osakkaat sen hyväksyvät; testamentin muotosäännöksistä s. 

497–499 
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3. Isyyttä koskevat oikeustoimet 

 

3.1 Isyyden eri muodot 

 
Ihmisyhteisöt toimivat pitkään pelkästään yhden isyyskäsityksen ohjaamana. Jos lapsi oli 

saanut alkunsa miehen sukusoluista ja siten jatkoi miehen sukulinjaa, sai hän useimmiten 

myös isyyden olemassaolon tunnustavan kohtelun. Puhutaan biologisesta isyydestä, joka 

perustuu käytännössä puhtaasti aineellisen totuuden varaan: joko mies oli lapsen isä tai sitten 

hän ei ollut, välimuotoja ei käytännössä ollut.61 Toki voidaan argumentoida, että avioliitto 

ja siihen liittyvät sukupuolisen kanssakäymisen eettiset säännöt rajoittivat biologisen 

isyyden toteutumista historiassa, kun varsinkaan yhteiskunnan eliittiin kuuluneet eivät 

mielellään tunnustaneet heidän biologisia, mutta avioliiton ulkopuolisesta suhteesta 

syntyneitä lapsia omakseen. Tällöinkin lasten kohtelu oli usein edellä mainitun binääristä: 

joko lapsi sai niin kutsutun tunnustetun lapsen aseman, jolloin biologinen isyys vaikutti 

miehen ja lapsen suhteeseen, tai sitten lapsi suljettiin täysin ulkopuolelle, eivätkä näiden 

väliin osuvat vanhemmuussuhteet käytännössä olleet valtavirtavaihtoehto, vaikka 

biologinen isyys olisikin ollut riidatonta. 

Käsitysten vakiintuessa omistusoikeudesta ja omistusoikeuden siirtymisestä perinnön 

välityksellä edesmenneen henkilön jälkeen, nousi biologisen isyyden rinnalle myös toinen 

keskeinen isyyden muoto eli juridinen isyys. Juridisella isyydellä voidaan katsoa 

tarkoitettavan sitä, että miehen ja lapsen välillä vallitsee oikeudellinen side. Tämän siteen 

pohjana ei siis tarvitse olla biologinen, yhteiseen geeniperimään perustuva yhteys vaan 

oikeusnormien synnyttämä asiantila, jossa mies oikeuden silmissä katsotaan lapsen isäksi 

muista seikoista riippumatta.62 Useimmissa tapauksissa biologinen ja juridinen isyys ovat 

yhtenevät eli lapsen biologinen isä on samalla myös hänen juridinen isänsä, mutta 

välttämätöntä tämä ei ole. Kuten seuraavassa alaluvussa huomataan, niin erityisesti 

isyysolettaman, mutta jossain määrin myös isyyden tunnustamisen myötä syntyy tilanteita, 

joissa nämä kaksi isyyden muotoa eroavat toisistaan.  

Juridisen ja biologisen isyyden lisäksi oikeustieteessä on tunnistettu myös kolmas isyyden 

muoto eli sosiaalinen isyys. Sosiaalinen isä on mies, joka vastaa yhdessä lapsen äidin kanssa 

tai yksin lapsen henkisestä ja fyysisestä kasvatuksesta ja johon lapselle syntyy lapsen ja 

 
61 Huttunen 2001, s. 50–51 
62 Huttunen 2001, s. 60 ja Sinkkonen 1998, s. 20 
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vanhemman välistä tunnesidettä vastaava yhteys.63 Kuten juridinen isyys, myöskään 

sosiaalinen isyys ei ole sidottu lapsen biologiseen isyyteen vaan voi olla myös siitä eroava. 

Toisaalta sosiaalinen isyys voi erota myös juridisesta isästä: kun juridisen isyyden keskeiset 

oikeusvaikutukset kasvatukseen osallistumattomalle isälle ovat elatusvelvollisuus ja lapselle 

kuuluva rintaperillisen asema juridisen isän kuollessa, niin sosiaalinen isäsuhde toiseen 

mieheen voi hyvinkin syntyä etäiseksi lapseen nähden jäävän juridisen isän rinnalle.  

Kun isyys mielletään näin monitahoisena suhteena lapsen ja aikuisen välillä, nousee 

keskeiseksi kysymykseksi se, mitä isyyden muotoa isyyslaissa pyritään suojaamaan. 

Lähtökohtaisesti isyyslaki oikeusnormina sisältää säännökset juridisen isyyden 

määräytymisestä ja sitä koskevista oikeustoimista, kuten isyyden vahvistamisesta ja 

kumoamisesta, mutta isyyslakiin on vanhastaan sisältynyt myös vahva aineelliseen totuuteen 

pyrkimisen periaate.64 Tämän voidaan katsoa tarkoittavan, että isyyslain sääntelyn 

tavoitteena on voitu ristiriitatilanteissa pitää biologisen isyyden ja juridisen isyyden 

yhdenmukaistamista tai toisesta näkökulmasta ilman biologista isyyttä syntyneen juridisen 

isyyden kumoamista.  

Toisaalta yhteiskunta on uusioperheiden ja yleisemminkin ydinperheajattelun murenemisen 

myötä siirtynyt aiempaa voimakkaammin korostamaan sosiaalisen isyyden merkitystä. 

Monessa perheessä isän roolia hoitaa äidin uusi kumppani lapsen biologisen isän sijasta ja 

tällaista mahdollisuutta on pyritty myös lainsäädännön kautta helpottamaan. Uuden isyyslain 

tavoitteena onkin paitsi aineelliseen totuuteen pyrkiminen, myös sosiaalisten perhesuhteiden 

ja siten sosiaalisen isyyden vahvistaminen ja säilyttäminen.65 Tällä on merkitystä 

pohdittaessa oikeutta isyyden kumoamiskanteeseen, sillä sille asetetut edellytykset ovat 

verraten tiukat nimenomaan juuri sosiaalisen isyyden suojeluperiaatteen takia. Omalla 

tavallaan onkin ironista, että kun nykyinen lääketiede mahdollistaa ensimmäistä kertaa 

ihmiskunnan historiassa biologisen isyyden riidattoman selvittämisen lähes kaikille, on 

biologisen isyyden merkitys vähentynyt yhteiskunnassa niin paljon, että usein 

biologinenkaan totuus ei riitä kumoamaan sosiaalisen isyyden nauttimaa perheoikeudellista 

suojaa.66 

 
63 Huttunen 2001, s. 62–64 
64 HE 90/1974, s. 19 
65 HE 91/2014, s. 14; KKO 2011:56  
66 Gottberg-Talve 1992, s. 403 
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On myös huomattavaa, että perheoikeuden alalla keskeinen periaate eli lapsen edun periaate 

sisältyy isyyslain sääntelyyn vain muiden periaatteiden kanssa rinnakkaisena, eli vaikka 

tuleekin huomioitavaksi, ei se voi yksistään syrjäyttää muita mainittuja periaatteita toisin 

kuin monessa muussa perheoikeutta koskevassa kysymyksessä, jossa lapsen etu nähdään 

yleensä keskeisimmäksi periaatteeksi. Lapsen edun nostaminen isyyslain 

sääntelyperiaatteeksi oli myös yksi keskeisistä uuden isyyslain muutoksista verrattuna 

aiempaan, jossa lapsen etuun ei suoranaisesti viitattu ja se sai usein esimerkiksi 

oikeuskäytännössä vain reaalisen argumentin aseman.67 

3.2 Isyyttä koskevat oikeustoimet 

 
Kun ihmislapsi syntyy, saa hän heti syntymässään itselleen juridisen äidin synnyttänyttä 

naista koskevan mater est -olettaman nojalla.68 Juridisen isyyden kohdalla asia ei ole näin 

yksiselitteinen. Juridinen isyys voi alkaa heti lapsen syntymän hetkellä isyysolettaman 

myötä, mutta yhtä lailla on mahdollista, että isyys alkaa vasta kun lasta omanaan pitävä mies 

tunnustaa isyyden lapseen. Jos tällaista miestä ei löydy tai tunnustaminen ei suoraan ole 

mahdollista, niin isyys voidaan myös vahvistaa kanteen nojalla. Jos taas juridinen isyys 

eroaa biologisesta isyydestä, on isyys niin ikään mahdollista kumota. Jotta tulevissa 

kappaleissa isyyden kumoamista koskevan kanteen käyttöala on paremmin ymmärrettävissä, 

on olennaista käydä lyhyesti läpi mitä näillä eri oikeustoimilla tarkoitetaan ja miten juridinen 

isyys niiden kautta muotoutuu. 

Isyysolettamalla tarkoitetaan avioliittoon sidottua olettamaa lapsen biologisesta isästä, jolle 

olettaman perusteella syntyy myös juridinen isyys välittömästi lapsen syntymän hetkellä. 

Isyysolettama seuraa IsyysL:n 2 §:stä, jonka mukaan ”Aviomies on lapsen isä, kun lapsi on 

syntynyt avioliiton aikana”. Toisaalta isyysolettama voi toteutua lainkohdan 2. momentin 

nojalla myös jo kuollutta miestä koskien, kunhan lapsi syntyy sellaisena ajankohtana, että 

hänet on voitu siittää avioliiton aikana eli ennen miehen kuolemaa ja avioliitto on 

purkautunut nimenomaan miehen kuoleman takia eikä ennen miehen kuolemaa 

tapahtuneeseen avioeroon. IsyysL:n esitöissä on katsottu tällaisen ajan olevan 10kk.69 Koska 

kyseessä on presumptioon perustuva säännös, syntyy isyysolettaman myötä suuri osa 

 
67 Gottberg-Talve 1992, s. 404 
68 Äitiyslaki 2 § sisältää niin kutsutun mater est -olettaman: ”Lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen” 
69 HE 91/2014, s. 6  
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myöhemmistä isyyden kumoamistilanteista eli niistä, joissa juridinen isä ei olekaan lapsen 

biologinen isä. 

Isyyden tunnustamista koskee IsyysL:n 3. luku. Käytännössä kyse on miehen 

henkilökohtaisesti suorittamasta todisteellisesta toimenpiteestä, joka perustaa hänelle 

juridisen isyyden. Tunnustaminen voidaan nykyisen IsyysL:n nojalla tehdä joko ennen 

lapsen syntymää tai lapsen syntymän jälkeen. Ennen lapsen syntymää tehtävässä 

tunnustamisessa tosin vaaditaan lapsen äidin hyväksyntä tunnustamiselle, jota ei vaadita 

lapsen syntymän jälkeen, jos lapsella ei ole vielä isää. Käytännössä tilanteet, joissa lapsella 

ei syntymän jälkeen ole isää ovat niitä, joissa juridinen isyys ei synny isyysolettaman nojalla 

tai vaihtoehtoisesti niitä, joissa aiempi isyys on kumottu. Mikäli lapsella taas on jo isä, on 

tunnustaminen tällöinkin mahdollista IsyysL:n 19.1 §:n nojalla, mutta edellytyksenä on, että 

juridinen isyys perustuu nimenomaan isyysolettamaan ja että sekä lapsen äiti että olettaman 

kohteena oleva aviomies hyväksyvät tunnustamisen. Uudella tunnustuksella ei voida siten 

kumota ja muuttaa aiempaa tunnustamiseen tai isyyden vahvistamiseen perustuvaa juridista 

isyyttä. 

Kanteella tapahtuvaa isyyden vahvistamista voivat käyttää niin lapsi itse kuin isyyttä 

tavoitteleva mies. Lapsen kohdalla kanteen käyttöalaa ei ole rajoitettu, vaan lapsi voi vaatia 

isyyden vahvistamista aina, kun isyyttä ei ole isyysolettaman tai aiemman tunnustuksen tai 

kanteen myötä syntynyt. Vahvistamiskanteelle ei ole lapsen kohdalla asetettu myöskään 

aikarajaa, vaan kanne on nostettavissa, vaikka isyyden kohteena oleva mies olisi esimerkiksi 

kuollut. Miehen kanneoikeuden rajoituksista säädetään isyyslain 29.2 §. Vahvistaminen 

eroaa isyyttä koskevista oikeustoimista isyysolettamasta ja tunnustamisesta siinä mielessä, 

että sitä ei ole mahdollista kumota isyyden kumoamiskanteella perustuen vahvistamisen 

itsensä kanneperäisyyteen. Käytännössä vahvistettu isyys voidaan siten kumota ainoastaan 

hakemalla ensin vahvistamistuomion muutoksenhakua ennen varsinaisen kumoamiskanteen 

nostamista.  

3.3 Isän oikeus isyyden kumoamiskanteen nostamiseen 

 
Koska biologiseen totuuteen pyrkiminen on aina ollut isyyslain ja sitä edeltäneen 

syntyperälain keskeisiä tavoitteita, on luontevaa että, juridisen isän (perustuipa isyys sitten 

isyysolettamaan tai isyyden tunnustamiseen) itsensä toimesta tapahtuvaa isyyden 

kumoamista koskeva sääntely on säilynyt lähes koskemattomana nykypäivään saakka. 

Vuoden 2015 isyyslakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaankin, että ”Äidin, 
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aviomiehen ja isyytensä tunnustaneen miehen ja äidin kanneaikojen sääntely vaikuttaa 

edelleen asianmukaiselta. Se mahdollistaa virheiden korjaamisen…”.70 Sanamuodosta 

huomataan lainsäätäjän painotus biologiselle totuudelle ja että vielä tänäkin päivänä 

juridisen ja biologisen isyyden eroavuutta voidaan pitää ainakin jossain määrin haitallisena 

ja ei-tavoiteltavana tilana, virheenä. 

Isyyden kumoamista koskeva sääntely voidaan jakaa kahteen osaan, ajan kulumista 

koskevaan ja muihin tekijöihin, kuten lailliseen esteeseen perustuvaan osaan. IsyysL:n 7:44 

sisältää juridisen isän kanneoikeutta koskevan yleisen rajoituksen. Lainkohdan perusteella 

isyysolettamaan perustuvissa juridisen isyyden tapauksissa kanneoikeus alkaa kulua lapsen 

syntymästä lukien. Jos juridinen isyys taas perustuu isyyslain mukaiseen isyyden 

tunnustamiseen, alkaa määräaika kanteen nostamiselle kulua vasta tunnustushetkestä. 

Molemmissa tapauksissa määräaika on kuitenkin kaksi vuotta.  

Erityisesti isyysolettaman kohdalla määräaikaa voidaan pitää tiukkana. Vanhan isyyslain 

voimaantullessa määräaika kanteen nostamiselle oli molemmissa tapauksissa viisi vuotta, 

mutta määräaikaa lyhennettiin 2000-luvun alkupuolella jo ennen isyyslain 

kokonaisuudistusta perustuen lääketieteen parantuneisiin mahdollisuuksiin isyyden 

selvittämiseksi.71 Isyyslain uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä tiukat määräajat 

oikeuttavana perusteena katsottiin olevan ”vakiintuneiden isyyssuhteiden suojaaminen ja 

isyyskysymykseen liittyvien epävarmuustekijöiden hälventäminen”.72 Määräaikojen 

tiukentamisen voidaan siis katsoa käytännössä suoraan ilmentävän nykyisen isyyslain 

sosiaalisen isyyden suojaamista koskevaa painotusta, kun on katsottu, että jo kahden vuoden 

iässä lapsen ja häntä omanaan kasvattavan juridisen isän välille on syntynyt sellainen 

sosiaalinen suhde, jota ei tule biologisen isyyden eriävyyden takia kyetä kumoamaan.  

Näkemys ei kuitenkaan ole täysin riidaton, vaan on myös esitetty ajatus siitä, että miehen 

kumoamisoikeuden täysimääräinen epääminen silloinkin, kun osapuolilla on varma tieto 

biologisesta isyydestä, johtaa vain kaukaiseksi jääviin isäsuhteisiin niin biologiseen kuin 

juridiseen isään ja estää siten lapsen edun täysimääräisen toteutumisen.73 Olen itse kuitenkin 

asiassa lainsäätäjän kanssa samaa mieltä, että sosiaalista isyyttä tulisi suojata ja että kaksi 

vuotta on riittävä määräaika kumoamiskanteelle, sillä kahden lapsen kanssa vietetyn vuoden 

 
70 HE 91/2014, s. 14  
71 Kts. Konstari 2002 
72 HE 91/2014, s. 14  
73 Gottberg-Talve 1987, s. 826 



 

26 
 

jälkeen tämän sosiaalisen siteen tulisi olla vaikuttanut myös juridiseen isään. Olosuhde on 

luonnollisesti erilainen, jos lapsen äidin ja isän välit menevät avioeron myötä poikki, mutta 

tämä ei silti tarkoita, etteikö kahden vuoden pääsääntö olisi paikallaan, vaan lähinnä kertoo 

tarpeesta avioeroja koskevalle lisäsääntelylle. 

Määräajan on katsottu olevan absoluuttinen eli kanne on nostettavissa kahden vuoden ajan 

riippumatta olosuhteista tai muista tekijöistä. Puolestaan menetetyn eli umpeutuneen 

määräajan palauttaminen on joissain tapauksissa mahdollista Oikeudenkäymiskaaren 

(4/1734) 31:17 nojalla. Kuitenkin esimerkiksi ratkaisussa KKO 2001:105 on katsottu 

suoraan, ettei isyyden kumoamista koskevaa määräaikaa voida enää missään olosuhteissa 

palauttaa OK:n nojalla.74 

Täysin poissuljettua isyyden kumoaminen ei kuitenkaan kahden vuoden jälkeenkään ole. 

Isyyden kumoamista koskeva kanne on nimittäin kumoamisedellytyksiä koskevan IsyysL 

44. pykälän 2. momentin mukaan mahdollista nostaa kahden vuoden jälkeenkin, mikäli 

viivästymiselle ”oli laillinen este tai hän näyttää muun erittäin painavan syyn, jonka vuoksi 

kannetta ei ole aikaisemmin nostettu”. Teoriassa sääntely mahdollistaa siten kanneoikeuden 

käyttämisen siten aina lapsen kuolemaan saakka, joka on yksi kanneoikeuden rajoituksista, 

joita käsittelen seuraavassa alaluvussa. 

Kanneoikeutta koskevan lisäyksen tarkoituksena on lisätä sääntelyn joustavuutta ja estää 

sellaisten tilanteiden syntyminen, jossa isän tulisi käytännössä aina epäillä isyyttään heti 

lapsen synnyttyä, jotta voi toimia isyyden kumoamiseksi. Nyt sääntely tarjoaa rauhan 

tällaisilta perusteettomilta epäilyksiltä, kun kanne on mahdollista nostaa vielä siinäkin 

vaiheessa, kun epäilyksen aihetta ilmaantuu.75 Tämän voidaan katsoa olevan myös Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen Euroopan ihmisoikeussopimusta koskevan tulkintakäytännön 

mukainen. Myös isyyslakia koskevassa hallituksen esityksessä tuodaan esiin EIT:n intressi 

asiassa, kun esityksessä todetaan, että ” [viitaten nykysääntelyyn] kanneaika on joustava 

tavalla, jota Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on eräissä ratkaisuissaan edellyttänyt”.76  

Lainkohdassa tarkoitettu laillinen este viittaa OK:n 12:28 sääntelyyn 

tuomioistuinkäsittelyyn saapumisen viivästymiselle asetetuista hyväksyttävistä 

 
74 KKO perusti ratkaisunsa siihen, että isyyden kumoamista koskeva määräaika ei ole oikeudessa noudettava 

määräaika, eikä siten palautettavissa OK:n nojalla 
75 Kts. KKO 1978-II-148, jossa epäilyksen olemassaolo koitui kanneoikeuden esteeksi, siten voidaan 

päätellä, että ilman sitä kanneoikeus voi olla olemassa kauankin lapsen syntymän jälkeen 
76 HE 91/2014, s. 14 
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esteperusteista, joita ovat sairaus ja yleisen liikenteen keskeytyminen. Isyyden 

kumoamiskanteen yhteydessä laillisen esteen käyttöala koskee ennen kaikkea kanteen 

nostamista, joka on viivästynyt edellä mainituista tekijöistä. Jos asiaa tarkastellaan miehen 

oikeudenomistajien näkökulmasta, ei laillinen este useinkaan tuota heille kanneoikeutta 

miehen jälkeen, sillä este on yleensä poistunut miehen kuollessa. Ainoa tapaus, jossa 

nykytulkinnan valossa nähdäkseni kanneoikeus voisi siirtyä oikeudenomistajille laillisen 

esteen seurauksena, olisi tilanne, jossa esteperusteena toimiva sairaus aiheuttaa miehen 

kuoleman eikä mies ehdi parantua sairaudesta edes siihen kuntoon, että pääsisi esimerkiksi 

pois sairaalasta.  

Erittäin painavan syyn vaatimus on osoittanut monitulkintaisemmaksi. Käytännössä uuden 

isyyslain hallituksen esityksessä viitataan vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, jossa erittäin 

painavaksi syyksi on esitetty se, että mahdollinen epäilys biologisesta isyydestä tulee 

juridisen isän tietoon vasta kahden vuoden kanneajan jo umpeuduttua.77 Toisaalta 

esimerkiksi Helin on teoksessaan Isyyslaki vuodelta 2018 katsonut, että erittäin painavan 

syyn vaatimuksen voisivat myös täyttää ”erityiset pieteettisyyt, jotka tekevät kanteen 

nostamisesta sopimatonta äidin tai isän kannalta”.78 Nähdäkseni tällaisena syynä voitaisiin 

esimerkiksi pitää tilannetta, jossa lapsen äiti on vakavasti sairas tai jonka pikaista kuolemaa 

ei voida enää lääketieteellisesti estää. Tällöin voisi olla kohtuutonta vaatia juridista isää 

nostamaan kannetta lasta koskevassa asiassa ennen äidin kuolemaa tai parantumista. Tämä 

on kuitenkin spekulointia, sillä niin Helin kuin oikeuskäytäntökään ei anna esimerkkejä 

tällaisista pieteettiin eli syvään kunnioitukseen perustuvista syistä. Oikeuskäytännössä 

erittäin painavan syyn raja on nostettu toisaalta erittäin korkealle79, joten muiden syiden kuin 

juuri tietoon tulleiden isyyttä koskevien epäilysten kohdalla on nähdäkseni perusteltua 

suosia ennemmin suppeaa kuin laajentavaa tulkintaa ja suhtautua pidättyväisesti tällaisten 

syiden menestysmahdollisuuksiin tuomioistuimessa. 

Vaikka edellä esitetyt juridisen isän kanneoikeuden edellytykset ovat siis verraten tiukat, on 

niihin olemassa vielä myös selkeitä lisärajoituksia. Kenties kaikista yksiselitteisin näistä on 

isyyden kohteena olevan lapsen kuolema, jonka jälkeen kannetta isyyden kumoamisesta ei 

saa nostaa, vaikka kanneoikeus olisi vielä olemassa. Tämä on ymmärrettävää, sillä isyyden 

kumoamisen keskeinen tavoite on juridisen ja biologisen isyyden välisen eroavaisuuden 

 
77 HE 91/2014, s. 9 
78 Helin 2016, s. 221 
79 Kuosmanen 2000, s. 36 
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poistaminen ja jos lapsi on kuollut, ei ole käytännössä tarpeen keskittyä häntä koskeviin 

isyyskysymyksiin. Ainoa motiivi tällaisen kanteen nostamiseen olisi mahdollisen isän 

rinnalla tai isän jälkeen perillisasemassa olevalla, ja puhtaan jäämistöintressin toteuttaminen 

ei ole ollut missään kohtaa isyyslain tavoitteena eikä kumoaminen juuri sen takia olekaan 

mahdollista.80 Toisaalta asia voidaan nähdä myös sitä kautta, että kumoaminen tarjoaa 

edellytykset biologiselle isälle saada lapsi helpommin myös omakseen sosiaalisten suhteiden 

kautta ja jos lapsi on kuollut, ei tätäkään tavoitetta voida enää kumoamisen avulla edistää. 

Tilanteissa, joissa lapsi ei kuitenkaan kohtaa ennenaikaista kuolemaa, perustuvat 

kanneoikeuden rajoitukset miehen omaan aiempaan toimintaan. Mies voi menettää 

kanneoikeuden ennenaikaisesti ensinnäkin, mikäli hän ilmoittaa lapsen omakseen IsyysL:n 

44.3 §:n mukaisesti tietoisena mahdollisuudesta, että lapsella on joku toinen biologinen isä 

kuin hän itse. Nykymuodossaan lainkohta koskee myös keinohedelmöityksellä alkunsa 

saaneita vanhemmuuksia, joka tosin tässä yhteydessä jää tarkastelun ulkopuolelle, sillä 

oikeustila on sama myös keinohedelmöitettyyn lapseen miehen oikeudenomistajien 

näkökulmasta kuin luonnonmukaisin menetelmin alkunsa saaneiden lasten kohdalla.  

Koska lainkohdassa selittämistä ei avata kirjallista muotoa koskevaa muotovaatimusta 

enempää, on se ymmärrettävästi päätynyt useaan otteeseen lainsoveltajan ratkaistavaksi. 

Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännöstä (esimerkiksi tapaukset KKO 1984-II-74 ja 

1991:158) voidaan nähdäkseni johtaa oikeustilaa koskeva johtopäätös, että ilmoituksen tulee 

nimenomaan kohdistua isyyden tai isyyteen kohdistuvien oikeuksien olemassaolon 

toteamiseen ollakseen hyväksyttävä. Jos ilmoitus taas koskee vain joitain vanhemmuuteen 

liittyviä velvoitteita kuten huoltoa tai elatusta, ei tätä ole pidetty lainkohdassa tarkoitettuna 

lapsen omakseen ilmoittamisena.81 Kumoamiskanneoikeuden kannalta ratkaisukäytännössä 

on pidetty merkittävänä myös sopimusta kanneoikeudesta luopumisesta, mutta nähdäkseni 

tässä yhteydessä tällaista sopimusta ei ole (kuten ei yleisen linjan mukaan olisi pitänytkään) 

pidetty riittävänä ilmoituksena lapsen isyydestä, mutta riittävänä lakkauttamaan 

kanneoikeuden perustuen sen täsmällisyyteen ja siihen, että kanneoikeudesta luopuminen oli 

kyseisen sopimuksen keskeinen sisältö.82  

Toisaalta mies voi menettää kanneoikeutensa puhtaasti myös passiivisuuden perusteella. 

Tällöin on siis kyse siitä, että kahden vuoden kanneoikeuden aikaraja on umpeutunut ja 

 
80 Kuosmanen 2000, s. 45 
81 KKO 1991:158 
82 KKO 1984-II-71 
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kanneoikeuden olemassaoloa perustellaan erittäin painavan syyn olemassaololla. 

Tällaisenkin syyn kohdalla kanneoikeuden olemassaolo nimittäin edellyttää, että siihen 

vetoava nostaa kanteen ”viipymättä sen jälkeen, kun syy kanteen nostamatta jättämiselle oli 

poistunut”. Tarkkaa määritelmää sille, mitä on pidettävä viipymättä tapahtuneena toimintana 

ei laista tai sen esitöistä löydy, mutta yleisesti oikeuskäytännössä viipymättömänä on pidetty 

korkeintaan muutaman kuukauden ajanjaksoa. Näin ollen mies menettää oikeutensa nostaa 

kumoamiskanne, ellei hän nosta kannetta hyvin pian sen jälkeen, kun tällainen erittäin 

painava syy on tullut hänen tietoonsa.83 

Oikeuden vedota erittäin painavaan syyhyn voi menettää passiivisuuden myötä myös silloin, 

kun tällaisen erittäin painavan syyn olemassaolosta eli käytännössä biologisen ja juridisen 

isyyden eriytymisestä kahden miehen kesken oli olemassa epäilys jo kahden vuoden 

kanneaikana. Tämä oli tilanne muun muassa KKO:n tapauksessa 1978-II-48, jossa 

katsottiin, että juridisella isällä oli ollut epäilys omasta biologisesta isyydestään jo lapsen 

syntymän yhteydessä, mutta jossa hän ei ollut nostanut kannetta ennen kahden vuoden 

kanneajan umpeutumista. Täten hän ei kyennyt vetoamaan erittäin painavan syyn 

olemassaoloon, vaikka biologisen ja juridisen isyys yhtenevyys olikin tapauksessa 

riidattomasti vähintään kiistanalaista. Myös tämän ratkaisun voidaan katsoa olevan seurausta 

isyyslain tavoitteesta suojata vakiintuneita perhesuhteita, eikä mahdollistaa juridisten 

keinojen hankkimisen ns. varastoon käytettäväksi myöhemmin.  

3.4 Isän oikeudenomistajien oikeus isyyden kumoamiskanteen 

nostamiseen 

 
Juridisen isän oikeudenomistajien – eli miehen kuollessa hänen perillistahoinaan toimivien 

henkilöiden – oikeuden isyyden kumoamiskanteen nostamiseen voidaan katsoa siirtyneen 

vuoden 1975 isyyslakiin (ja sitä kautta lähes muuttumattomana myös nykyiseen isyyslakiin) 

käytännössä suoraan isyyslakia edeltäneestä syntyperälaista. On itse asiassa hieman 

yllättävää, kuinka lainkohtaa koskevat perustelut käytännössä sivuutetaan täysin vanhaa 

isyyslakia koskevassa hallituksen esityksessä.84 Toisaalta tämä on ymmärrettävää, kun ottaa 

huomioon sen yhteiskunnallisen aateympäristön, jossa vanha isyyslaki on syntynyt ja jossa 

biologinen isyys oli vielä esimerkiksi perintöoikeuden ehdoton edellytys: 

oikeudenomistajille haluttiin antaa suojaa tällaisia sukuun kuulumattomia lapsia vastaan. 

 
83 Helin 2016, s. 220 
84 Konstari 2002, s. 39; Gottberg-Talve 1987, s. 840 
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Kuolleen juridisen isän oikeudenomistajien kanneoikeudesta säädetään IsyysL:n 44 §:ssä, 

jonka sanamuodon mukaan ”Jos aviomies tai isyytensä tunnustanut mies on kuollut 

menettämättä kanneoikeuttaan, on eloon jääneellä puolisolla sekä jokaisella, joka lapsen 

ohella tai lapsen jälkeen on miehen lähin perillinen, oikeus nostaa kanne…”. 

Oikeuskirjallisuudessa oikeutta on arvioitu yhtäältä oikeudenomistajien näkökulmasta 

kattavaksi, mutta samalla kavennukseksi syntyperälakiin nähden, jossa oikeudenomistajien 

kanneoikeus ei ollut sidoksissa miehen kanneoikeuden säilymiseen miehen kuolinhetkeen 

saakka.85 

Ensitarkastelulla hyvin selkeältä vaikuttava lainkohta synnyttää lisäkysymyksiä erityisesti 

kahden kysymyksen osalta: onko kanneoikeus voimassa miehellä olleen ”erittäin painavan 

syyn” nojalla ja toisaalta ketkä kuuluvat pykälän sanamuodossa tarkoitettuihin lähimpiin 

perillisiin. Toisaalta on huomattava, että nykymuodossaan pykälä eroaa vanhasta isyyslaista, 

jossa kanneoikeus oli sidottu myös perillistä tai puolisoa koskevaan isyyteen kohdistuvaan 

vaatimukseen tilanteissa, joissa mies ei kuollessaan ollut asunut lapsen kanssa. Koska tämä 

ei kuulu nykyisen sääntelyn alaan eikä isyyslaki enää käytännössä missään tilanteissa anna 

erityiskohtelua erillään isästä asuneille oikeudenomistajille, voidaan nähdäkseni tämä lisäys 

jättää tarkastelun ulkopuolelle ja keskittyä isyyslain nykyisen sisällön tutkimiseen. 

Erittäin painavaa syytä koskien lainsäätäjän tahtotilan ja siten oikeuskäytännön voidaan 

katsoa olevan selkeitä: oikeudenomistajien kanneoikeus kattaa myös tapaukset, joissa 

kanneaika on umpeutunut, mutta miehellä kuollessaan olisi ollut oikeus yhä kanteen 

nostamiseen tällaisen syyn seurauksena. Vaikka asia on hyvin yksiselitteisesti säädetty, on 

mielestäni yllättävää, ettei kysymys miehen tietoisuudesta ole milloinkaan noussut esille. 

Osaltaan tätä selittää se, että oikeudenomistajien kumoamiskanteita koskevat tapaukset ovat 

olleet oikeuskäytännössä erittäin harvinaisia eivätkä kaikki asiaa koskevat kysymykset ole 

luonnollisestikaan aktualisoituneet KKO:ssa. Tarkoitan isän tietoisuudella tässä yhteydessä 

sitä, että edellyttääkö oikeudenomistajien kanneoikeus sitä, että mies ennen kuolemaansa 

tiesi isyyttä koskevista epäselvyyksistä ja jopa suunnitteli isyyden kumoamista ja 

kumoaminen oli mahdollista tällöin erittäin painavaan syyhyn vedoten tai voiko erittäin 

painava syy olla se, että koko isyyden kumoaminen nousee esiin vasta miehen kuoleman 

jälkeen.  

 
85 Konstari 2002, s. 39 
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Lähtökohtaisesti oikeustilaa olisi nähdäkseni tulkittava niin, että asia voi realisoitua 

käytännössä koska vain eikä isyyden kumoamisasian ja siten syyhyn vetoamisen ole 

tarvinnut aktualisoitua miehen eläessä. Pohjana tähän voidaan pitää niin lainsäätäjän kuin -

soveltajankin hiljaisuutta kyseisestä erityistapauksesta kuin myös kirjallisuudessa esitettyjä 

näkemyksiä siitä, että erittäin painavan syyn kohdalla joudutaan käytännössä 

rekonstruoimaan muiden tietojen pohjalta se, miten mies olisi toiminut isyyttä koskevan 

epäselvyyden tullessa hänen tietoonsa – näin ollen miehen tietous asiasta ei siten voi olla 

ainakaan ehdoton edellytys kanneoikeudelle.86 

Samaan suuntaan vaikuttaa myös isyysolettaman poikkeustilanne, jossa aiempi aviomies on 

kuollut ja äiti on ehtinyt ennen lapsen syntymää uusiin naimisiin. Tällöin isyysolettaman 

mukaan juridiseksi isäksi katsotaan nimittäin tämä uusi aviomies ja lainkohdassa todetaan 

vielä erikseen, että väärään lopputulokseen johtava olettama on kumottava.87 Tästä voidaan 

johtaa analogiatulkinta, jonka nojalla miehen kuolemankin jälkeen ilmi tuleva peruste voi 

johtaa siihen, että isyyden kumoamiskanne voi tulla hyväksytyksi erittäin painavan syyn 

nojalla, vaikka kuolleen miehen oikeudenomistajille ei edellä esitellyssä tapauksessa 

kanneoikeutta tulisikaan – eihän lapsen juridinen isä ja siten kumoamiskanneoikeuden 

haltija ole kuollut ja kuolemallaan siirtänyt kanneoikeutta oikeudenomistajille. 

Kysymys siitä, ketä pidetään lainkohdassa tarkoitettuina kanneoikeutettuina, on saanut 

oikeuskirjallisuudessa aikaan enemmän keskustelua. Jälleen oikeuskäytäntö aiheen tiimoilta 

on niukkaa, mutta tapauksessa KKO 2011:56 lainsoveltaja katsoi, ettei kyseeseen voi tulla 

yleistestamentin saaja. Myöhemmin tämä sama tulkinta on kirjattu myös hallituksen 

esitykseen, jonka mukaan oikeudenomistajien joukkoon voi kuulua vain henkilö, joka olisi 

lain nojalla oikeutettu perintöön miehen kuollessa.88 Siten kanneoikeus ei seuraa esimerkiksi 

kuolinpesän osakkuutta vaan on nimenomaisesti sidottu perillisasemaan.  

Toisaalta kysymyksenä on ollut myös, että ketä pidetään miehen jälkeen ”lapsen ohella tai 

rinnalla lähimpänä perillisenä”. Jos miehellä on useampia lapsia, on riidatonta, että jokaisella 

heistä on itsenäinen kanneoikeus miehen kuoltua samoin kuin miehen puolisolla virkkeen 

puolisoa koskevan osan perusteella. Kysymys onkin lähinnä koskenut miehen toissijaisia 

perillisiä tilanteissa, joissa mies kuollessaan oli avioliitossa. Vakiintuneen tulkinnan mukaan 

tällaiset henkilöt eivät ole kanneoikeutettuja miehen kuollessa, sillä vaikka he perivät 

 
86 Gottberg-Talve, s. 837–838 
87 IsyysL 2.2 § 
88 HE 91/2014  
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miehen tämän lesken kuollessa, eivät he ole lapsen jälkeen lähimpiä perillisiä.89 Tässä 

yhteydessä varsinkin Helin on korostanut suppean tulkinnan merkitystä, tarkoittaahan 

oikeudenomistajien kanneoikeus ylipäänsä poikkeusta isyyslain vain asianosaisia koskevan 

kanneoikeuden pääsääntöön.90   

Oikeuskirjallisuudessa on myös katsottu, että ajan kulumisen tulisi lisätä oikeusjärjestyksen 

senhetkisen statuksen ylläpitämiselle antamaa suojaa, perustuen siihen, että lapsi päivä 

päivältä entistä vahvemmin sitoutuu sosiaaliselta suhteeltaan häntä kasvattavaan mieheen, 

olipa tämä lapsen biologinen isä tai ei.91 Tässä yhteydessä olisi nähdäkseni perusteltua 

katsoa, että sama vaikutus tulisi antaa ajan kulumiselle myös tilanteissa, joissa mies on 

kuollut, ja vaikka sosiaalista isyyttä ei päivätasolla enää synnykään, vahvistuu lapsen 

mielikuvissa ajatus siitä, että kuollut mies todella oli hänen isänsä, eikä psykologinen 

lopputulos siten suuresti eroa siitä, jos mies olisi elossa. Toisin sanoen tilanteissa, joissa joko 

lapsen syntymästä tai miehen kuolemasta on pitkä aika ja syy tulee perustellusti tietoon vasta 

myöhemmin, mutta jonka voidaan katsoa olleen olemassa jo miehen eläessä, 

oikeudenomistajien kanneoikeuteen erittäin painavan syyn nojalla tulisi suhtautua mielestäni 

hyvin kielteisesti lainsäädännössä. 

Lainsäädännön muuttamiseen voitaisiin nähdäkseni ottaa johtoa Ruotsista, jossa 

oikeudenomistajien itsenäiseen, miehestä itsestään täysin riippumattomaan kanneoikeuteen 

on perinteisesti suhtauduttu varsin torjuvasti.92 Ruotsin voimassa olevan Föräldrarbalkin 

nojalla oikeudenomistajilla on kanneoikeus vain silloin, jos mies ei ole vahvistanut isyyttään 

ja jos hän ei asunut lapsen kanssa yhdessä vakituisesti.93 Ensimmäinen edellytys vastaa 

käytännössä Suomen tilannetta, sillä myös Suomessa kanneoikeuden edellytyksenä on edellä 

esitetyn mukaisesti se, ettei mies ole tunnustanut tai kirjallisella ilmoituksella vahvistanut 

isyyttään. 

Toinen kohta tekee kuitenkin Ruotsin oikeustilasta suomalaiseen nähden vahvasti eroavan. 

Se nimittäin sulkee oikeudenomistajien kanneoikeuden kokonaan pois, jos mies oli asunut 

lapsen kanssa samassa osoitteessa. Sääntelyssä voidaan katsoa olevan ajatuksena se, että 

lapsen kanssa asuneen miehen olisi tullut elinaikaan riitauttaa isyytensä jollain tavalla, tai 

muutoin hänen katsotaan passiivisuudellaan halunneen säilyttää sen voimassa eikä 

 
89 Helin 2016, s. 222; Rautiala 1978, s. 122 
90 Helin 2016, s. 223 
91 Helin 2016 s. 221 
92 Saldaan 2001, s. 53; Konstari 2002, s. 39   
93 Föräldrarbalk luku 3 pykälä 1 
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oikeudenomistajilla ole tällöin mahdollisuutta toimia ikään kuin miehen tahtoa vastaan 

asiassa. 
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4. Perinnönjako oikeudellisena prosessina 
 

4.1 Perinnönjaon toteuttamismuodot 

 
Perinnönjako oikeudellisena prosessina toteuttaa vainajan omaisuuden siirtymisen 

jäämistöoikeudellisten sääntöjen mukaisesti hänen perillisilleen tai testamentinsaajilleen. 

Tässä yhteydessä perinnönjako on syytä ymmärtää käsitteen laajassa merkityksessä, eli 

toisin sanoen jaolla ei tarkoiteta vain konkreettista jakotoimenpidettä vaan omistusoikeuden 

täyttä siirtymistä perinnönsaajille mahdollisine omistuksen kirjaamisineen. Perintökaaren 

järjestelmässä perinnönjaosta on säädetty luvussa 23. 

Perinnönjako on pakollinen kaikissa perimystilanteissa, pois lukien sellaiset kuolinpesät, 

joissa on vain yksi perillisasemassa lain tai testamentin nojalla oleva henkilö. Tällaisissa niin 

sanotuissa yksinperimystilanteissa jakoa ei luonnollisestikaan ole tarpeen suorittaa, kun 

koko omaisuus siirtyy kokonaisuudessaan ainoalle perilliselle. Yksinperimystilanteiksi 

luetaan myös sellaiset perimykset, joissa perittävältä on jäänyt yksi tai useampi 

erityistestamentti, mutta vain yksi yleistestamentin saaja tai lakimääräinen perillinen.94 

Koska erityistestamentin sisältämät niin kutsutut legaattimääräykset täytetään jo 

pesänselvityksen yhteydessä, muokkaavat ne jo jaettavaksi lopulta päätyvää 

omaisuusmassaa eivätkä siten enää vaikuta jaon itsensä sisältöön.  

Perinnönjaon toteutumismuoto on kiinni kuolinpesän osakkaiden kyvystä yksimielisyyteen. 

PK 23 luku on nimittäin siltä osin dispositiivinen, että osakkaat voivat päättää toteuttaa 

jakomenettelyn oman keskinäisen sopimuksensa nojalla. Tällöin puhutaan sopimusjaosta, 

jota voidaan käytännön kokemuksen perusteella pitää erittäin vahvana lähtökohtana 

perinnönjaon toteuttamiselle. Kankaan mukaan jopa enemmän kuin 98 % kaikista 

perinnönjakotilanteista suoritetaan sopimusjakona.95 Suomalaisten voidaan siis katsoa 

olevan perinnönjaonkin hetkellä kompromissikykyistä kansaa, mikä sotii yleistä mielikuvaa 

Iittalan astioista ja Palmun maalauksista taistelevista sukulaisista vastaan. 

Keskeistä sopimusjaossa on kaikkien kuolinpesän osakkaiden hyväksyntä. Sopimusjakoa ei 

siis voida toteuttaa enemmistöpäätöksenä, vaan kaikkien osakkaiden tulee hyväksyä jako 

itseään sitovaksi. Sen yleisyys perustuu kuitenkin vahvasti sen joustavuuteen, nopeuteen ja 

edullisuuteen: jos yksimielisyys saavutetaan, voidaan pesä käytännössä jakaa jo 

 
94 Tuunainen 2015 s. 15; Aarnio – Kangas 2016 s. 213 
95 Kangas 2018 s. 611 
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perunkirjoitustilaisuuden yhteydessä.96 Lisäksi sopimusjako on lähes aina mahdollinen 

vaihtoehto eli sille ei ole monia merkittäviä laillisia esteitä, mikä korostaa jaon 

varallisuusoikeudellista luonnetta osapuolten laajan disponointivallan kautta. Keskeinen este 

sopimusjaolle on, jos yksi tai useampi kuolinpesän osakkaista on alaikäinen. Tällöinkin 

sopimusjako on mahdollinen, kunhan tällaisen alaikäisen edunvalvonta on järjestetty 

holhouslain edellyttämällä tavalla ja Digi- ja väestötietovirasto (ent. maistraatti) on antanut 

luvan sopimuksen solmimiseen.97 Toisaalta esteeksi voi muodostua myös se, että yhden tai 

useamman pesän osakkaan pesäosuus on ulosmitattu.98  

Sopimusjaossa on siten kyse kuolinpesän osakkaiden keskenään tekemän sopimuksen 

aikaansaamasta oikeustoimesta, ja siten siinä syntyvään perinnönjakokirjaan voidaan 

soveltaa ainakin jäljempänä tarkasteltavan moiteajan puitteissa varallisuusoikeudellisia 

oppeja sopimuksen sitovuudesta ja toisaalta oikeustoimen pätemättömyydestä 

tarkasteltaessa jakoa sen pysyvyyden näkökulmasta.  

Pesänselvityksen tapaan myös perinnönjako voidaan suorittaa ns. virallistoteutuksen avulla. 

Tällöin puhutaan sopimusjaon sijasta toimitusjaosta, jossa kuolinpesän osakkaiden 

sopimuksen sijaan tuomioistuin määrää kuolinpesään nähden ulkopuolisen pesänjakajan 

vastaamaan jaon suorittamisesta. Toimitusjaossa jaon pohjana toimii pesänjakajan laatima 

perinnönjakokirja. Kuolinpesän osakkaat menettävät siten muodollisesti valtansa vaikuttaa 

jaon lopputulokseen, vaikkakin käytännössä pesänjakaja usein tekee läheistä yhteistyötä 

osakkaiden kanssa jakokirjaa laatiessaan.99 

Pesänjakaja on velvoitettu myös järjestämään yhden tai useamman erityisen jakokokouksen, 

johon hänen tulee kutsua kaikki osakkaat, jotta kokous on laillinen. Kokouksen 

tarkoituksena on, että pesänjakaja esittelee laatimansa jakokirjan osakkaille ja samalla antaa 

heille mahdollisuuden hyväksyä jakokirja. Pakollista osakkaiden suorittama jakokirjan 

hyväksyminen ei ole, sillä jakokirja on pätevä asiakirja pelkän pesänjakajankin 

allekirjoittamana, edellyttäen että jakokokousta koskevat edellytykset ovat tulleet 

täytetyiksi.100 Tässä yhteydessä toimitusjako eroaa merkittävällä tavalla sopimusjaosta, sillä 

sopimusjaossa jokaisen osakkaan tulee allekirjoittaa perinnönjakokirja. Molemmissa 

tapauksissa siis jakokirja on toteuttava kirjallisessa muodossa, mutta sopimusjaon 

 
96 Aarnio – Kangas 2016 s. 1260 
97 Tuunainen 2015 s. 392 
98 Tuunainen 2015 s. 388–391 
99 Norri 2017 s. 406–416 
100 Aarnio – Kangas 2016 s. 1393 
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yhteydessä allekirjoitusvaatimuksella on haluttu varmistaa kirjallinen todisteellisuus 

osakkaiden yksimielisyydestä. Sopimusjaossa jakokirja on lisäksi allekirjoitettava kahden 

todistajan toimesta, millä voidaan katsoa olevan osakkaiden oikeusturvaa takaava vaikutus. 

Näin nimittäin pyritään huolehtimaan, ettei yksi osakkaista väärennä muiden allekirjoituksia 

tai käytä muita oikeustoimilaissa tarkoitettuja oikeustoimen pätemättömyyden aiheuttavia 

keinoja allekirjoitusten saamiseksi ja jotta allekirjoituksen voidaan katsoa todella ilmentävän 

antajansa tahtotilaa.101  

Toimitusjaossa osakkaiden yksimielisyyttä ei vaadita, eikä siten heidän allekirjoituksellaan 

ole yhtä ratkaisevaa merkitystä. Toimitusjaossa allekirjoitusten keskeinen merkitys onkin 

moiteoikeudesta luopuminen, mikä tarkoittaa, että toimitusjaon allekirjoituksellaan 

hyväksyvä osakas ei voi moittia perinnönjakoa enää jälkeenpäin, vaikka moiteaika olisikin 

yhä käynnissä.102 Mikäli toimitusjaossa jakokokouksia järjestetään useampi kuin yksi, 

riittää, että jakokirja käydään läpi yhdessä näistä kokouksista, ja muut kokoukset voivat olla 

tätä tavoitetta tukevia.103 

Koska toimitusjako tapahtuu pesänjakajan johdolla, ei jakokirjasta muodostu sellaista 

osakkaiden suorittamaa oikeustointa, joka voisi olla varallisuusoikeudellisten 

toimenpiteiden, kuten pätemättömyysarvioinnin, kohteena.104 Toisaalta on katsottu, että 

pesänjakajan suorittama jakomenettely ei myöskään ole sellainen viranomaisen tekemä 

hallintopäätös, jonka laillisuus voitaisiin kyseenalaistaa hallinto-oikeudelle tehdyllä 

hallintokanteella.105 Siten pesänjakajan toimitusmenettelyn riitauttaminen ennen kuin jako 

saa lainvoiman on mahdollista käytännössä ainoastaan perintökaaren 23 lukuun sisältyvin 

jäämistöoikeudellisin keinoin, joita avaan tarkemmin alaluvussa 4.3. 

4.2 Perinnönjakomenettely 

 
Valtaosa perinnönjakoa koskevista prosessuaalisista normeista koskee ymmärrettävästikin 

toimitusjakoa. Koska sopimusjaossa on kyse osapuolten yhteisestä, yksimielisestä 

oikeustoimesta, ei ole tarpeellista lainsäädännön keinoin määrätä, kuinka tähän 

yksimielisyyteen on päästävä. Koska perinnönjako kuitenkin seuraa muita 

 
101 Aarnio – Kangas 2016 s. 1396–1397 
102 Aarnio – Kangas 2016 s. 1398 
103 Kangas 2018 s. 621 
104 Kts. esim. KKO 1980 II 31, jossa osakkaiden kannetta jaon virheellisyyttä koskien ei hyväksytty koska 

sitä ei ollut tehty moiteaikana. Näin ollen on pääteltävissä, että moiteajan jälkeen tulevat virhettä koskevat 

kanteet eivät pesänjakajan suorittamassa jaossa voi menestyä. 
105 Gustafsson 2020 s. 37  
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jäämistöoikeudellisia prosesseja, sisältyy perintökaareen myös sopimusjakoa koskevia 

normeja erityisesti jaon toteuttamishetken osalta. 

Pääsääntönä on pidettävä, ettei perinnönjakoa tule toimittaa ennen perunkirjoitusta tai 

velkojen maksua tai kuolinpesän maksukyvystä varmistumista. Periaatteessa jaon 

toteuttaminen ennen tätä ei ole kiellettyä, sillä lainkohdan mukaan jako on kielletty tällöin 

vain, mikäli yksinkin osakkaista sitä vastustaa. Kuitenkin kun otetaan huomioon, että 

velkojilla on oikeus hakea pesänselvittäjän uudelleen määräämistä vielä perinnönjaon 

jälkeen, pesänselvittäjä voi tällöin velkojien turvaamiseksi vaatia jo tehdyn perinnönjaon 

peruuttamista106, ei perinnönjaon toteuttaminen ennen velkojen maksusta huolehtimista ole 

käytännössä kestävällä pohjalla eikä se näin useinkaan muodostu reaaliseksi vaihtoehdoksi.  

Mikäli siis pesän velat on riittävällä tavalla otettu huomioon tai pesässä ei alun perinkään 

ollut velkoja voivat osakkaat solmia perinnönjakosopimuksen heti 

perunkirjoitustilaisuudessa.107 Tämä kuitenkin edellyttää, että pesä on ollut jo selvitysaikana 

osakkaiden yhteishallinnossa, sillä mikäli pesä on ollut pesänselvittäjän tai testamentin 

toimeenpanijan virallisselvityksessä, ei osakkailla ole oikeutta päättää perinnönjaon 

aloittamishetkestä edes silloin, kun jako toimitetaan heidän välisenä sopimusjakonaan. Tämä 

oikeus heille syntyy vasta, kun pesänselvittäjä tai testamentin toimeenpanija on PK 23:2 

mukaisesti ilmoittanut pesänselvityksen olevan valmis. 

Edellä mainitun kohdalla on huomattava, että jäämistöoikeudellisena käsitteenä 

perinnönjako käsittää kaksi toisistaan erillistä osaa. Ensimmäinen osa on perillisille tulevan 

jako-osuuden määrittäminen ja toinen reaalinen jakomenettely. Jako-osuuksien 

määrittämiselle tai niistä sopimisille jo ennen pesän virallisselvityksen valmistumista ei ole 

estettä, sillä niin sanottu positiivinen perintösopimus, jossa perilliset sopivat keskenään 

perillispiiristä ja jako-osuuksista, on katsottu sallituksi heti vainajan kuolemasta lähtien.108 

Sopimuksesta ei kuitenkaan tule pätevää jakosopimusta ennen kuin perinnönjako saa 

lainvoiman, ja kun jakoa ei voida aloittaa kuin vasta perunkirjoituksen tai pesän 

virallisselvityksen valmistuttua, ei sen nojalla siten voida vaatia jakomenettelyä tai 

omistusoikeuden siirtoa perillisen nimiin heti vainajan kuoleman jälkeen. 

 
106 Aarnio – Kangas 2016 s. 654 
107 Kangas 2018 s. 612 
108 Lainkohdan PK 17:1 sanamuodon nojalla tällainen ns. positiivinen perintösopimus kielletty ainoastaan 

perittävän eläessä. Tälle kannalle on asettunut myös Kangas 2018 s. 396 
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Vaikka toimitusjaossa jakokirjaa eivät laadikaan pesän osakkaat, edellyttää siihen ylipäänsä 

päätyminen osakkaan aktiivisuutta, sillä perittävän viimeisen kotipaikan tuomioistuin voi 

määrätä kuolinpesään pesänjakajan ainoastaan osakkaan kirjallisesta hakemuksesta.109 

Toimitusjako ei kuitenkaan edellytä kuolinpesän intressitahojen yksimielisyyttä, vaan 

jokaisen pesänjakajan hakemiseen oikeutetun toimivalta on itsenäinen eli hakemus 

pesänjakajan määräämisestä on tehokas, vaikka kaikki muut pesän intressitahot sitä 

vastustaisivat.110 Toimitusjaon tapauksessa perunkirjoitus on jaon yksiselitteinen edellytys, 

sillä PK 23:4.1 nojalla pesänjakajaa koskevaan hakemukseen on liitettävä jäljennös 

perukirjasta, mikä tarkoittaa, että perunkirjoitus on tullut toteuttaa laissa hyväksyttävällä 

tavalla ennen hakemuksen jättämistä. 

Pesänjakajaa koskevien edellytysten tai hänen toimivaltansa tarkempi selvittäminen ei ole 

tässä yhteydessä tarpeellista. Prosessuaaliselta kannalta merkittävää on kuitenkin selventää 

perinnönjaon edellä esitetyn kahtiajaon jälkimmäisen osan, tosiallisten jakotoimenpiteiden 

suorittamisen, ajankohtaa. Vahvana pääsääntönä voidaan nimittäin pitää, ettei tosiasiallisia 

jakotoimenpiteitä saa suorittaa ennen kuin perinnönjako on saanut lainvoiman.111 

Lainvoimalla tarkoitetaan, että oikeustoimea tai päätöstä ei voida enää normaalin 

muutoksenhaun keinoin saattaa tuomioistuinkäsittelyn kohteeksi. Perinnönjaon yhteydessä 

lainvoiman on katsottu syntyvän, kun jakoa koskeva niin sanottu moiteaika on kulunut 

loppuun. Moiteajalla tarkoitetaan aikaa, jona jakoon osallistuneet pesän osakkaat tai laissa 

määrätyt muut intressitahot voivat nostaa tuomioistuimessa jakoa koskevan moitekanteen. 

Lähtökohtaisesti voidaan katsoa, että moiteaika on kuusi kuukautta jaon toimittamisesta eli 

sopimusjaon yhteydessä perinnönjakokirjan allekirjoittamispäivästä tai muusta päivästä, 

joka jakokirjassa on määrätty. Toimitusjaon kohdalla moiteajan on katsottu alkavan 

hetkestä, jolloin pesänjakaja allekirjoittaa lopullisen jakokirjan varsinaisessa 

perinnönjakokokouksessa.112 Moittimisen edellytyksistä ja seurauksista puhutaan laajemmin 

seuraavassa alaluvussa. 

Lainvoiman merkitys on keskeinen myös nyt käsillä olevan tutkimuskysymyksen kannalta. 

Moiteajan päätyttyä nimittäin ei toimitusjakoa voida enää riitauttaa jaon sisältöön liittyvillä 

materiaalisilla tai prosessuaalisilla perusteilla. Tämä tarkoittaa, että toimitusjaon piirissä 

 
109 Osakkaan oikeudesta vaatia toimitusjakoa kts. PK 23:3; toimivaltaisesta tuomioistuimesta Aarnio – 

Kangas 2016 s. 1274 ja OK 10:17 
110 Kaisto – Lohi 2013 s. 365; Aarnio – Kangas s. 1276 
111 Aarnio – Kangas 2016 s. 1442–1443 
112 Kangas 2018 s. 642 
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perinnönjaon oikaisu jää lainvoiman saamisen jälkeen ainoaksi keinoksi jälkikäteen puuttua 

jo suoritettuun jakoon, mikäli otetaan oletukseksi, ettei pesään ilmaannu uutta omaisuutta tai 

uusia velkoja, jotka luonnollisesti palauttavat pesänselvittäjän toimivallan ja johtavat 

aikanaan mahdollisesti myös uuteen perinnönjakoon, kuten aiemmin olen esittänyt. 

Sopimusjaon yhteydessä lainvoima katkaisee samalla tavoin yksittäisen sopimusosapuolen 

mahdollisuuden riitauttaa saavutettu yksimielisyys jakoa koskien. Sopimusjako poikkeaa 

toimitusjaosta merkittävästi kuitenkin varallisuusoikeudellisen ja siten dispositiivisen 

luonteensa osalta. Varallisuusoikeudessa on katsottu keskeiseksi sopimusvapauden piiriin 

kuuluvaksi kompetenssiksi eli kelpoisuudeksi se, että samasta asiasta voidaan sopia 

uudelleen, vaikka alkuperäistä sopimusta ei voitaisikaan riitauttaa.113  

Näin ollen jo lainvoiman saanutkin jako, tai jopa jako, jossa konkreettiset jakotoimet ovat 

tulleet suoritetuksi, voidaan aina ottaa uuden sopimisen kohteeksi aiemman jaon estämättä. 

Luonnollisesti tämä edellyttää jälleen osakkaiden yksimielisyyttä ja siten keino ei ole 

käytettävissä yksittäisellä osakkaalla. Tällainen uudelleensopimiskompetenssi tarkoittaa 

myös yksinkertaista ratkaisua nyt käsillä olevaan tutkimuskysymykseen, sillä tilanteissa, 

joissa yhden jakoon osallistuneen perillisen isyys kumotaan, voivat osakkaat sopia jaosta 

uudelleen tavalla, jossa hänen perintöosuutensa jaetaan muiden tai uusien perillisten kesken. 

Tässä yhteydessä on kuitenkin huomattava, että myöhempi isyyden kumoaminen ei poista 

kumoamisen kohteelta hänen asemaansa osakkaana koskien jo tehtyä perinnönjakoa ja sen 

uudelleensopimista.114 Näin ollen uudelleensopimiselle tarvitaan myös isyyden kumoamisen 

kohteena olleen henkilön suostumus, mikä vähentää keinon käytännön hyödynnettävyyttä. 

Mikäli kaikkien alkuperäisten sopimusosapuolten hyväksyntää uudelleensopimukselle ei 

saada, joudutaan sopimusjaonkin yhteydessä pohtimaan perinnönjaon oikaisun tai 

oikeustoimen pätemättömyyttä koskevia kysymyksiä toimitusjaon tavoin. 

Luonnollisesti perilliset voivat myöhemmin päättää sopia uudelleen myös pesänjakajan 

tekemästä toimitusjaosta, mutta tällaista puhdasta omaisuuden uudelleenjärjestelyyn 

tähtäävää oikeustoimea ei nähdäkseni voida pitää PK 23 luvun tarkoittamana 

perinnönjakona perustuen siihen, että lainmukainen jakotoimenpide on tällöin jo suoritettu 

ja jako päättynyt eikä uudella sopimuksella muokata alkuperäistä jako-oikeustoimea itseään, 

vaan ainoastaan sen vaikutuksia. Niinpä tällaista mahdollisuutta ei ole tarpeen tässä 

 
113 Saarnilehto 2018 s. 182 
114 Olosuhteiden muutoksen ei ole katsottu muuttavan sopimuksen osapuolten joukkoa, vaikka se saattaa 

toimia perusteena sopimuksen raukeamiselle tai sovittelulle. 
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yhteydessä tarkastella myöskään sen lähemmin, sillä kyseessä on enemmän 

sopimusoikeudellinen kuin suoranaisesti jäämistöoikeudellinen kysymys.  

4.3 Perinnönjaon moittiminen 

 
Kaikissa tapauksissa sopimus- tai toimitusjako ei kuitenkaan täytä lain edellyttämiä 

vaatimuksia vaan oikeustointa jää rasittamaan niin sanottu pätemättömyysperuste. Nykyisin 

ensisijaisena pidettävän pätemättömyysopin nojalla pätemättömyys voi olla joko 

absoluuttista tai relatiivista riippuen siitä, vaikuttaako se kaikkiin osapuoliin vai vain osaan 

osapuolista. Pätemättömyyttä voidaan tutkia myös lopullinen-korjautuva-asteikolla, jossa 

korjautuva pätemättömyys tarkoittaa sellaista pätemättömyysperustetta, jonka 

olemassaolosta huolimatta oikeustoimi muuttuu päteväksi tietyn ajan kuluessa mikäli 

kukaan osapuolista ei reagoi perusteen olemassaoloon. Pätemättömyys voi olla myös edellä 

kuvatulla tavalla reagointia vaativaa suhteessa siihen, että tuomioistuin ottaisi sen huomioon 

viran puolesta ilman erityistä vaatimusta. Toisaalta pätemättömyys voi olla myös itsestään 

vaikuttavaa ilman, että kenenkään, edes tuomioistuimen, tarvitsee sitä erikseen todeta.115 

Perinnönjaon pätemättömyydestä puhuttaessa on erotettava toisistaan kaksi 

pätemättömyyden muotoa: perinnönjaon mitättömyys ja perinnönjaon moittiminen. 

Mitättömyydestä puhutaan silloin, kun perinnönjakoa rasittaa jokin sellainen laissa säädelty 

virheellisyys, joka saa itsestään aikaan perinnönjaon absoluuttisen, korjaantumattoman 

pätemättömyyden. Toisin sanoen tällaiset virheet, kuten perinnönjakokokouksen pitämättä 

jättäminen tai siitä vähintään yhdelle osakkaalle ilmoittamattomuus, johtavat siihen, että 

lainmukaista perinnönjakoa ei ole laisinkaan toteutettu. Tällöin jokaisella osakkaalla on 

itsenäinen oikeus vaatia uuden, lainmukaisen perinnönjaon toteuttamista eikä tällainen 

oikeus ole sidottu määräaikaan.116 

Nyt käsillä olevan tutkimuksen kannalta perinnönjaon mitättömyyden analysointi on siinä 

mielessä tarpeetonta, että jakohetkellä osakasasemassa olleen henkilön osakasaseman 

kumoutuminen isyyden kumoamisen myötä ei aiheuta jaon mitättömyyttä. Näin ollen 

päädytään tilanteeseen, jossa mitättömyyden realisoituminen yksittäistilanteessa on 

riippuvainen muista tekijöistä kuin isyyden kumoamisesta, eikä se silloin vastaa 

tutkimuskysymykseen tyydyttävällä tavalla. On kuitenkin syytä huomata, että, jos 

perinnönjakoa rasittaa mitättömyysperuste, voidaan uudessa jaossa ottaa huomioon 

 
115 Hoppu – Hoppu 2016 s. 87–90 
116 Kangas 2018 s. 641 
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perillisten asemassa tapahtuneet muutokset, sillä aiempi jako on tällöin ineksistentti eli sitä 

ei ole juridisessa mielessä olemassa eikä se millään tavalla sido osapuolia tai pesänjakajaa 

uuden jaon toteuttamisessa.117 

Perinnönjaon moittimisessa on kysymys tilanteesta, jossa perinnönjakoa rasittaa yksi tai 

useampi virheellisyys, joka mitättömyydestä poiketen edellyttää osakkaan reagointia. 

Voidaan puhua siis edellä esiteltyä jaottelua mukaillen moitteenvaraisesta 

pätemättömyydestä, sillä moittimisen kohteena oleva virhe korjaantuu itsestään reagointiin 

varatun moiteajan umpeutumisen yhteydessä. Toisin sanoen, jos kukaan perillisistä ei reagoi 

perinnönjaossa olevaan sellaiseen virheeseen, joka voisi olla tällaisen erityisen moitekanteen 

kohteena, muuttuu perinnönjako päteväksi ja se saa lainvoiman.118 Oikeuskäytännössä ja 

kirjallisuudessa on kuitenkin hahmotettu myös niin sanottu oppi moiteajasta vapaasta 

moitteesta, joka soveltuisi, kun toimitusjakoa rasittaisi perustavanlaatuinen virhe. Koska 

virheenä on pidetty esim. omaisuuden salaamista, on vaikea nähdä, että jakohetkellä täysin 

oikea ratkaisu voisi olla tällainen perustavanlaatuinen virhe vain sen takia, että olosuhteet 

myöhemmin muuttuvat.119 

Lähtökohtaisesti jokaisella osakkaalla on itsenäinen, muista osakkaista riippumaton oikeus 

moitekanteen nostamiseen, kunhan moiteaika120 on yhä käynnissä. Moitekanteen perusteena 

voi olla perinnönjaossa ilmennyt materiaalinen tai muodollinen virhe, mutta mahdollisuus 

niihin vetoamiseen riippuu tosiasiassa osakkaan asemasta ja perinnönjaon muodosta. Näin 

ollen osakkaat ovat faktisesti moitekanneoikeuden osalta eri asemassa toisiinsa nähden. 

Tämä on toisaalta selitettävissä sillä, että moitteen kohteena olevat virheet ovat yleensä 

merkittäviä vain siihen osapuoleen nähden, johon virhe vaikuttaa, eikä virhe välttämättä ole 

siten absoluuttinen, koko perinnönjakoa tai sen laillisuutta vaarantava. 

Muotovirheen seurauksena osakkaat voivat nostaa moitekanteen niin sopimus- kuin 

toimitusjaossa.121 Perinnönjaossa mahdollisia muotovirheitä ovat esimerkiksi tarvittavien 

allekirjoitusten tai perillisten tietojen puuttuminen, eli käytännössä PK 23:9 sisältämän 

muotosäännöksen vastaisesti laaditut perinnönjakokirjat voisivat joutua moitekanteen 

kohteeksi muotovirheen perusteella. Muotovirheenä ei kuitenkaan pidetä sitä, jos 

 
117 Aarnio – Kangas 2016 s. 1390–1392 
118 Aarnio – Kangas 2016 s. 1410 
119 KKO 1980-II-53; Aarnio - Helin 1991 s. 220–221 
120 Moiteajasta kts. edellä s. 38 
121 PK 23:10; Kangas 2018 s. 641 
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jakokirjassa mainitaan perillisenä henkilö, jolla ei tosiasiassa ole perintöoikeutta, vaan 

tällainen jaon sisältöön liittyvä virheellisyys on materiaalinen virhe.  

Näin ollen mahdollisuus moittia perinnönjakoa muotovirheen nojalla ei itsenäisesti 

aktualisoidu tutkimuskysymyksen mukaisissa tilanteissa, joissa isyys kumotaan moiteajan 

ollessa vielä käynnissä ja isyyden kumoamisen myötä jakokirjassa mainitun yhden perillisen 

oikeus perintöön on kumoutunut, vaan se vaatii toteutuakseen muita erityisiä olosuhteita. 

Täten mitättömyyden tapaan se jättää antamatta kokonaisvaltaista vastausta 

tutkimuskysymykseen, kun tavoitteena on löytää sellainen oikeudellinen ratkaisu, jota 

voidaan soveltaa aina silloin, kun ainoa oikeudellinen kiistakysymys on isyyden 

menettäneen henkilön asema perillisenä. 

Materiaalisen virheen kohdalla tilanne on kuitenkin toinen. Nimensä mukaisesti 

materiaalinen virhe tarkoittaa, että perinnönjaon sisällössä on jokin virheellisyys suhteessa 

niihin aineellisoikeudellisiin säännöksiin, joiden mukaan perintöä ollaan jakamassa. 

Yleisimmillään virhe liittyy perittävän omaisuuteen ja voi olla muun muassa perittävälle 

kuulumattoman omaisuuden sisällyttäminen jakoon tai vastaavasti perittävän omaisuuden 

jättäminen jaon ulkopuolelle tai jopa tällaisen omaisuuden piilottelu.122 Luonnollisesti virhe 

voi liittyä myös testamentin noudattamiseen, mutta useimmiten tällaiset epäselvyydet 

tutkitaan aikarajattoman testamentin tulkintakanteen kautta perinnönjaon suoran 

moittimisen sijasta.123  

Omaisuutta koskevien kysymysten lisäksi virheen on katsottu voivan liittyä myös perillisiin, 

esimerkiksi perintöön oikeutetun perillisen jättämisenä jaossa perillispiirin ulkopuolelle. 

Tällöin ei ole nähdäkseni mitään estettä sille, että materiaalisena virheenä pidettäisiin myös 

sellaisen henkilön lisäämistä perinnönjaossa perillisasemaan, jolle tällaista oikeutta ei 

perintökaaren perimystä koskevien aineellisten säännösten nojalla ole. Näin ollen on 

mielestäni perusteltua katsoa, että moitekanne voitaisiin nostaa materiaalisen virheen 

johdosta, jos perillisen perillisasema on kumottu moitekanneaikana, koska tällöin 

muuttuneen olosuhteen johdosta perinnönjaossa alun perin perillispiiriin kuuluneen 

perillisen perintöoikeuden voidaan katsoa kumoutuneen. 

Materiaalisesta virheestä johtuen moitekannetta ei kuitenkaan ole aina katsottu 

mahdolliseksi nostaa, vaikka toimitusjakoa rasittaisikin jokin edellä käsitelty sisällöllinen 

 
122 Aarnio – Kangas 2016, s. 1425 
123 Tarkemmin testamentin tulkintakanteesta kts. Aarnio – Kangas 2015, s. 1019–1065 
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virheellisyys. Ensinnäkin on edellytetty, että virhe vaikuttaa siihen perilliseen, joka on 

kanteen nostanut.124 Toisin sanoen materiaalinen virhe on luonteeltaan usein relatiivinen ja 

vaikuttaa perillispiirin jäseniin eri tavoin eikä näin ollen välttämättä loukkaa jokaisen 

perillisen intressejä. Siten on nähdäkseni perusteltuakin rajata moiteoikeus vain niihin 

perillisiin, joihin virhe vaikuttaa. Tämä ei kuitenkaan nyt käsillä olevassa tapauksessa 

muodosta suurta estettä reagoinnille, sillä sellaisen henkilön jääminen perillispiiriin, jonka 

isyys kumotaan, vaikuttaa käytännössä kaikkiin muihin perillisiin pienentäen heidän 

perintöosuuttaan. Poikkeuksena tähän voidaan pitää legaatinsaajia, joihin virhe vaikuttaa 

ainoastaan, mikäli isyyden kumoamista ei huomioida, ja kumoamisen kohteen nauttima PK 

7 luvun mukainen lakiosasuoja estää legaatinsaajaa saamasta testamentissa hänelle 

määrättyä omaisuutta itselleen.  

Sen rinnalla, että oikeustoimi moitteen nojalla kumotaan kokonaan, on tuomioistuimella 

myös vaihtoehto määrätä sen jotkin osat tehottomaksi, mikäli moiteperuste vaikuttaa osaan 

oikeustoimen osapuolista mutta ei kaikkiin. Toisaalta vaikka pätemättömyysperuste 

vaikuttaisi kaikkiin osapuoliin, voi oikeustoimella olla vaikutuksia, joihin moiteperuste ei 

ole vaikuttanut ja jotka siksi on perusteltua pitää voimassa.125 Perinnönjaon suhteen näin 

ollen vaihtoehtona voisi olla pysyttää jako muutoin voimassa, mutta kumota se ainoastaan 

sen osapuolen osalta, jonka toiminnan seurauksena moiteperusteen voidaan katsoa 

syntyneen. Tämä voi olla kannetta ajavan perillisen kannalta tärkeää, koska hän on saattanut 

jaossa saada omaan perintöosaansa sellaista omaisuutta, jonka säilymisestä itsellään 

kokonaisen kumoutumisen aiheuttamassa uudessa jaossa hän saattaa olla perustellusti 

huolissaan. Mikäli jako siten kumoutuisi vain osittain ainoastaan yhden perillisen osalta, 

säilyisi muiden osapuolten välinen jako ennallaan ja uudelleenjaettavaksi tulisi ainoastaan 

perintönsä menettäneen perillisen saama perintöosuus. 

On katsottu, että tilanteissa, joissa perinnönjako perustuu pesän osakkaiden väliseen 

sopimusjakoon, ei materiaalisen virheen perusteella voida perinnönjakoa moittia laisinkaan 

PK 23 luvun sääntelyn nojalla.126 Tämä on seurausta perinnönjaon dispositiivisesta 

luonteesta ja siitä, että jako perustuu tällöin osapuolten väliseen sopimukseen. Tällöin siinä 

ei periaatteessa voi olla materiaalisia virheitä, kun kaikki aineellisoikeudelliset ratkaisut jaon 

suhteen ovat osapuolille sallittuja, kunhan muotovaatimukset toteutuvat ja kaikki osapuolet 

 
124 Kangas 2018, s. 641 
125 Aarnio – Kangas 2016 s. 1434 
126 Aarnio – Kangas 2016, s. 1427–1428 
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jaon hyväksyvät. Niinpä onkin katsottu, että sopimusjakoon voidaan materiaalisen virheen 

nojalla puuttua myöhemmin ainoastaan Oikeustoimilain (OikTL) sisältämien oikeustoimen 

yleistä pätemättömyyttä koskevien oppien nojalla.127 Niihin palaan tarkemmin kappaleessa 

6.1, kun pohdin tapoja, joilla perinnönjako voidaan mahdollisesti katsoa pätemättömäksi 

jälkikäteen yhden perillisen isyyden kumoamisen myötä.  

Luonnollisesti mahdollisuus tällaiseen moitekanteella tapahtuvaan reagoimiseen on 

vähäinen myös sillä perusteella, että isyyden kumoamisen tulisi tapahtua niiden kuuden 

kuukauden aikana, jona moitekanne on nostettavissa perinnönjaon toteutumisesta lukien. 

Edellä esitetty kuitenkin osoittaa, että täysin mahdotonta reagoiminen isyyden kumoamiseen 

ei nykyisen oikeustilan nojalla tulisi olla perinnönjaon moiteoikeuden myötä.  

Toisaalta voidaan argumentoida, ettei moiteaikana tehtyyn isyyden kumoamiseen 

reagoiminen vastaa myöskään tutkimuskysymykseen, mikäli perinnönjako ymmärretään 

samalla tavalla kaksivaiheiseksi oikeustoimeksi kuin kappaleessa 4.2 olen esittänyt. Koska 

moiteajan umpeutuminen on edellytys sille, että perinnönjako saa lainvoiman, joka taas on 

edellytys sille, että konkreettisiin jakotoimiin voidaan (toimitusjaossa) ryhtyä, voidaan 

katsoa, että perinnönjakoa ei ole moiteajan ollessa käynnissä vielä suoritettu loppuun eikä 

näin ollen voi olla kysymys isyyden kumoamisen vaikutuksista jo suoritettuun 

perinnönjakoon. Vaikka ero on käytännössä semanttinen, olen itsekin taipuvainen sille 

kannalle, että perinnönjako on miellettävä jakokirjan laatimisen ja konkreettisten 

jakotoimien muodostamaksi kokonaisuudeksi, jolloin moiteaikana tapahtunut reagointi 

yhden perillisen isyyden kumoamiseen ei olisi tutkimuksen kohteena olevaa jo suoritetun 

perinnönjaon muuttamista. Näin ollen on perusteltua keskittää tutkimuksen painopiste 

aikaan, jolloin perinnönjako on konkreettisesti toteutettu ja pohtia, voidaanko jakoa tällöin 

jäämistöoikeudellisten sääntöjen nojalla oikaista tai yleisten varallisuusoikeudellisten 

oppien nojalla julistaa se pätemättömäksi. Oikaisuun keskityn seuraavassa luvussa ja 

pätemättömyyteen luvussa 6. 

 
127 Aarnio – Kangas 2016, s. 1429 
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5 Perinnönjaon oikaisu isyyden kumoamisen seurauksena 

 

5.1 Perintökaaren 23a luvun sääntely 

5.1.1 Luvun tarkoitus ja säännökset 

 

Perinnönjaon oikaisua koskeva PK 23a luku lisättiin perintökaareen vuonna 2016. Tarve 

lisäykselle oli syntynyt vuonna 2014, kun eduskunta oli hyväksynyt uuden isyyslain, jossa 

muun muassa mahdollistettiin isyyden vahvistamista koskevan kanteen ajamisen ilman 

aikarajaa myös ennen vuotta 1976 syntyneille henkilöille. Muutoksen johdosta eduskunta 

katsoi tarpeelliseksi mahdollistaa tällaisille henkilöille myös heidän mahdollisen 

perintöoikeutensa voimaansaattaminen ja velvoittikin ponnessaan valtioneuvoston 

aloittamaan perintökaaren muutoshankkeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.128 

Seurauksena eduskunta hyväksyi nopeassa aikataulussa valmistellun lain PK 23a luvun 

lisäämisestä perintökaareen ja voimaansaattamisesta samaan aikaan aiemmin hyväksyttyjen 

isyyslain muutosten kanssa.129 

Luvun keskeisin sisältö nyt käsiteltävän aiheen kannalta löytyy heti sen ensimmäisestä 

pykälästä, jonka mukaan “Perillinen tai yleistestamentin saaja, joka ei ole ollut osapuolena 

toimitetussa perinnönjaossa, voi vaatia perinnönjaon oikaisua, jos hänen oikeutensa 

perintöön ei ole vanhentunut”.130 Toisin sanoen pykälästä löytyvät ne olosuhdekriteerit, 

joiden tulee täyttyä oikaisuvaatimuksen menestymiseksi. Ensinnäkin oikaisua vaativalta 

vaaditaan perillisasemaa, tai hänen tulee olla yleistestamentinsaaja, mutta on huomioitava, 

että riittää että perillisaseman on saavuttanut vaatimuksen esittämishetkellä.131 Näin ollen 

oikaisuvaatimuksen esittämismahdollisuus ei rajaudu vain niihin henkilöihin, jotka olivat 

perillisasemassa perittävän kuollessa tai alkuperäistä perinnönjakoa suoritettaessa.  

Toiseksi oikaisuun vaaditaan, ettei vaatimuksen esittäjä ollut mukana alkuperäisessä jaossa. 

Toisin sanoen oikaisulla ei voida korjata sellaisia virheitä, joihin osapuolten olisi tullut 

puuttua nostamalla moitekanne perinnönjakoa koskien.132 Kolmas vaatimus 

oikaisuvaatimuksen menestymiselle on, ettei oikaisua vaativan perillisen oikeus perintöön 

ole vanhentunut. Perintöoikeuden vanhentumisajasta säädetään PK 16 luvun 1 §:ssä ja se on 

 
128 EV 235/2014vp s. 1 
129 Hallituksen esitys tuotiin eduskuntaan vain 8kk kuluttua siitä, kun eduskunta oli velvoittanut 

valtioneuvostoa ryhtymään lainsäädäntömuutoksiin. Voimaantulo tapahtui myös hyvin nopealla aikataululla, 

kun laki tuli voimaan vain kahden päivän kuluttua siitä, kun se hyväksyttiin lopullisesti eduskunnassa. 
130 PK 23a:1 
131 HE 72/2015 s. 12; Helin 2016 s. 253 
132 HE 72/2015 s. 12 
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pääsäännön nojalla kymmenen vuotta perittävän kuolinpäivästä lukien. Aika kulkee myös 

perillisen vahingoksi, eli vaikka tämä ei tietäisi perittävän kuolemasta, niin vanhentumisaika 

on jo lähtenyt käyntiin.133  

On myös huomattava keskeinen ero oikaisua koskevan PK 23a:n ja perinnönjakoa koskevan 

PK 23:n välillä, nimittäin siinä missä perinnönjakoa koskeva luku ei koske yhden perillisen 

yksinperimystilanteita, on tutkimuksessa syytä lähteä olettamasta, että myös 

yksinperimystilanteet kuuluvat PK 23a luvun soveltamisalaan analogiatulkinnan nojalla.134 

Syy on yksinkertaisesti se, että mikäli tällaiset perimykset rajattaisiin ulos luvun 

soveltamisalasta, oikeus oikaisuun riippuisi perittävän alkuperäisten perillisten määrästä ja 

asettaisi oikaisua vaativat henkilöt perusteetta epätasa-arvoiseen asemaan. Näin ollen on 

ymmärrettävää, että vaikka perinnönjakoa ei sinänsä ole tapahtunutkaan yksinperimyksen 

takia, voidaan myös tällaista perintöoikeuden toteuttamista oikaista. 

Hallituksen esityksen 72/2015 mukaan ensisijainen keino vaatia perinnönjaon oikaisua on 

vapaamuotoinen ilmoitus muille perillisille ja mahdollisille testamentin saajille.135 Tämän 

voidaan katsoa olevan linjassa perinnönjakoa koskevan dispositiivisen painotuksen kanssa, 

sillä tämä jättää oikaisun ensisijaisesti perillisten keskinäisesti sovittavaksi. Oikaisu eroaa 

tavallisesta uudelleensopimisesta kuitenkin siinä tapauksessa, että muut osapuolet eivät ole 

halukkaita hyväksymään uutta perinnönjakosopimusta tai lainkaan edes neuvottelemaan 

jaon muuttamisesta. Tällöin oikaisuun oikeutettu perillinen voi vaatia pesänselvittäjän ja 

pesänjakajan määräämistä kuolinpesään oikaisua toteuttamaan.136  

PK 23a luvun pääasiallisena tarkoituksena on ollut mahdollistaa perinnönjaon oikaisu 

henkilöille, jotka on sivuutettu aiemmassa perinnönjaossa eli joiden isyys on esimerkiksi 

vahvistettu vasta perinnönjaon toimittamisen jälkeen.137 Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että 

lukua koskevissa esitöissä uudistuksia käydään järjestäen läpi ainoastaan tästä 

näkökulmasta. Hallituksen esityksessä todetaan myös suoraan, että uudistus haluttiin jättää 

koskemaan pelkkää oikaisua, sillä hallitus ei nähnyt tarvetta laajemmille, perinnönjaon 

peräytymistä koskeville uudistuksille.138 Tässä yhteydessä hallitus osin sivuutti 

oikeuskirjallisuudessa esitetyt kannanotot, joissa on painotettu selkeän kokonaisharkinnan 

 
133 Aarnio – Kangas 2016 s. 177 
134 Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle Kangas 2015 s. 2–3 
135 HE 72/2015 s. 13 
136 PK 23a:9 ja PK 23a:11 § 
137 HE 72/2015 s. 7 
138 HE 72/2015 s. 1 
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tärkeyttä niin perinnönjaon oikaisua kuin peräytymistä koskien niin isyyden vahvistamisen 

kuin kumoamisen tapauksissa.139  

Toisaalta voidaan argumentoida, että esimerkiksi isyyden kumoamista koskevien tilanteiden 

sivuuttaminen esitöissä on nimenomaan hallituksen kannanotto sen puolesta, ettei tällaisia 

tapauksia tulisi ratkaista PK 23a luvun avulla luvussa 2.2 esitettyä vastakohtaistulkintaa 

hyväksi käyttäen. Kun kuitenkin otetaan huomioon tällaisten tilanteiden harvinaisuus ja 

teoreettisuus sekä aikataulu, jolla valtioneuvosto on pakotettuna joutunut uudistuksen 

valmistelemaan, on todennäköisempää katsoa, että muut kuin isyyden vahvistamista 

koskevat oikaisutilanteet on haluttu jättää oikeuskäytännössä tarvittaessa syntyvien 

analogiatulkintojen varaan. Käsittelen PK 23a:1 osalta analogiatulkintojen mahdollisuuksia 

seuraavassa alaluvussa. 

Lainopillisessa tutkimuksessa analogiatulkinta ei kuitenkaan ole ensisijainen vaihtoehto, 

vaan ensimmäisenä metodina on perusteltua käyttää sanamuodon mukaista tulkintaa.140 

Vaikka PK 23a onkin siis tarkoitettu pääasiassa isyyden vahvistamistilanteisiin, ei se sulje 

kokonaan pois mahdollisuutta hyödyntää sitä myös isyyden kumoamisen yhteydessä. Jos 

perittävän on perinyt hänen ainoa rintaperillisensä ja myöhemmin isyys tämän perittävän ja 

rintaperillisen väliltä kumotaan, täyttyvät kaikki PK 23a:1:ssä esitetyt kriteerit. Isyyden 

kumoamisen jälkeen perillisasemassa olisi tällöin rintaperillisen jälkeen perittävän läheisin 

perillinen eli 2. tai 3. parenteelin perillinen taikka valtio.141 Vaikka nämä eivät alkuperäisessä 

jaossa olleetkaan perillisasemassa rintaperillisen olemassaolon takia, on tilannetta edellä 

esitetyn nojalla tarkasteltava oikaisuhetken mukaan. Näin ollen, jos isyys on kumottu 

rintaperillisen osalta, voi hänen jälkeensä lähin perillinen esittää oikaisuvaatimuksen.  

Samalla rintaperillisen lähtökohtainen olemassaolo täyttää myös toisen kriteerin, koska 

yhden rintaperillisen perimystilanteissa “jaossa” eli yksinperimyksessä ei ole muita 

osallisia kuin rintaperillinen itse.  

  

 
139 Kangas 2013 s. 311; Helin OM 1/41/2011 s. 39–41 
140 Kts. edellä luku 2.2 
141 Luonnollisesti tällainen perillinen voi olla myös leski, jolloin hänen olemassaolonsa estää nähdäkseni 

oikaisuvaatimuksen esittämisen ns. toissijaisilta perillisiltä samaan tapaan kuin isyyden kumoamista 

koskevassa kanneoikeudessa. Kts. edellä sivu 31–32 
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Siten hänen jälkeensä lähin perillinen ei ole voinut olla osallisena jaossa lakimääräisen 

perimysjärjestyksen nojalla.142 Täten voidaan katsoa, että mikäli vaatimus perintöoikeuden 

voimassaolosta täyttyy, voisi tällaisissa tilanteissa perinnönjaon oikaisu tulla kysymykseen 

isyyden kumoamisen myötä lainkohdan sanamuodon perusteella. 

5.1.2 PK 23a luvun analogiatulkinnat 

 

Tässä tapauksessa pelkkä lainkohdan sanamuodossa pitäytyminen ja sanamuodon mukainen 

tulkitseminen ei anna tyydyttävää kokonaisvastausta. Yksinperimystilanteet ovat nimittäin 

vain yksi monista erilaisista perimyksen muodoista, ja vaikka tässä tutkimuksessa ei 

tarvitsekaan pohtia sellaisia perimysmalleja, joissa rintaperillistä ei alun perinkään ollut, on 

kuitenkin otettava huomioon mahdollisuus, että rintaperillisiä on alun perin ollut useampia 

vain yhden sijasta. Tällöin PK 23a:1:n tulkitseminen pelkästään sanamuodon mukaisesti 

johtaisi siihen, ettei oikaisu tulisi mahdolliseksi, vaikka isyys perinnönjaon jälkeen 

kumottaisiinkin yhden rintaperillisen osalta. Tällöin muut rintaperilliset olisivat nimittäin 

joko osallistuneet alkuperäiseen jakoon tai menettäneet perintöoikeutensa joko perittävän 

tekemän testamentin tai lain nojalla143, jolloin PK 23a:1:n kriteerit eivät täyttyisi. Samalla se 

kuitenkin johtaisi siihen, että mahdollisuus oikaisuun isyyden kumoamisen johdosta 

riippuisi perittävän rintaperillisten määrästä ja siten saattaisi perilliset tarpeettomasti 

epäyhdenmukaiseen asemaan. Näin ollen oikaisumahdollisuuden olemassaolon kiistäminen 

tällaisissa tilanteissa pelkän sanamuodon perusteella olisi ennenaikaista. 

Oikeuslähdeopin mukaan vahvasti velvoittavia oikeuslähteitä seuraavat lainkäytössä ja -

tulkinnassa heikosti velvoittavat ja sallitut oikeuslähteet. Kuten edellä on kuitenkin tuotu 

ilmi, ei Suomessa ole aihetta koskevia korkeimman oikeuden prejudikaatteja, ja toisaalta 

lain esityöt käsittelevät aihetta lähinnä isyyden vahvistamisen kautta. Kuitenkin 

kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa ja muiden Pohjoismaiden oikeusjärjestyksissä asiaa on 

vähintäänkin sivuttu, ja tulenkin palaamaan niihin seuraavissa alaluvuissa. Sitä ennen on 

kuitenkin pohdittava sääntelyn ulottamista lain sanamuotoa pidemmälle analogiatulkintojen 

 
142 Arviointi muuttuu, mikäli tällainen taho on ollut aiemmassa jaossa yleistestamentin saajana rintaperillisen 

rinnalla. Tällöin on nähdäkseni HE 72/2015 s. 12–13 nojalla selvää, ettei alun perin rintaperillisen asemassa 

olleen perillisen isyyden kumoaminen mahdollista yleistestamentin saajalle oikaisuvaatimuksen esittämistä, 

sillä hän on jo osallistunut jakoon, jonka lisäksi hänen perimyksensä rajoittumista testamentissa määrättyyn 

osaan voidaan pitää vainajan viimeisenä tahtona ainakin testamentissa määrätyn omaisuuden ja lakiosan 

väliin jäävän omaisuuden osalta. Oma kysymyksensä on, että miten tulisi menetellä lakiosan osalta, jota 

perittävä ei ole voinut testamentissaan pätevästi yleistestamentinsaajalle määrätä. Lähtökohtaisesti tällöin 

yleistestamentin saajalla tulisi olla oikeus oikaisuvaatimuksen nostamiseen, kuten muillakin lapsen jälkeen 

perillisasemassa olevilla, mutta vain lakiosaa koskien.  
143 PK 15 luku; perimyksen esteistä yleisesti kts. Aarnio – Kangas 2016 s. 128–163 
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avulla. Analogiatulkintoja tarvitaan, koska lain sanamuotoon on mahdotonta ennakoida 

kaikkia mahdollisia tilanteita, jossa kyseistä lainkohtaa tullaan soveltamaan, eikä se usein 

ole kannattavaakaan, kun otetaan huomioon se tahti, jolla yhteiskunta on muuttunut 

nykyisellä vuosituhannella. 

Analogiatulkinnan hyväksyttävyyden kannalta keskeistä on juridisten olosuhteiden 

yhteneväisyys alkuperäisen, sääntelyn kohteena olevan ja sen tilanteen välillä, johon 

sääntelyä ollaan analogiatulkinnan nojalla ulottamassa. Tällaiseen lain sanamuodon ja osin 

myös kirjoitetun lain ulkopuolelle menevään laintulkintaan on syytä suhtautua varauksella 

perustuen Pohjoismaiden vahvaan, roomalaiseen ja saksalaiseen oikeuteen perustuvaan, 

traditioon kirjoitetun lain vahvasta asemasta.144 Vaikka Suomessa kirjoitettua lakia ei olla 

seurattu aivan yhtä tunnollisesti ja tarkasti kuin vaikkapa Ruotsissa, voidaan sen nauttimaa 

hegemoniaa oikeuslähteenä pitää myös meidän oikeusjärjestyksessämme todella vahvana ja 

tällöin analogiatulkinnoilta vaadittavan yhtenäisyyden alaraja on nähdäkseni asetettava 

melko korkealle. 

Kotimaisessa kirjallisuudessa esimerkiksi Helin on katsonut, että PK 23a luvun sääntelyä 

voitaisiin hyödyntää analogiatulkinnan nojalla myös isyyden kumoamista koskeviin 

kysymyksiin sen sovittelua koskevilta osilta.145 Vaikka huomautus jää hieman 

pintapuoliseksi, on Helinin perusnäkemys nähdäkseni oikean suuntainen. Isyyden 

vahvistamisen yhteydessä yksi perillinen joutuu luovuttamaan oikaisuna korkeintaan puolet 

saamastaan perinnöstä146 ja useimmiten palautusvastuun suuruus jää tätäkin pienemmäksi. 

Isyyden kumoamisen yhteydessä taas henkilö, jonka osalta isyys on tullut kumotuksi, 

joutuisi lähtökohtaisesti palauttamaan koko saamansa perintöosuuden, koska uudessa jaossa 

hänellä ei olisi laisinkaan perillisasemaa eikä siten oikeutta esimerkiksi lakiosaan.  

Käytännössä tällä on merkitystä, koska se merkitsee samalla, että isyyden 

kumoamistilanteissa yhden henkilön palautusvastuu muodostuu suhteessa suuremmaksi ja 

johtaa siten isyyden vahvistamista herkemmin perillisen taloudellisiin ongelmiin. Erityisen 

suureksi ongelma muodostuu, mikäli perinnönjaosta on ehtinyt kulua useita vuosia ja 

perillinen on ehtinyt jo kuluttamaan perintöosuutena saamansa varallisuuden. 

 
144 Kangas 2017, s. 48 & 75 
145 Helin 2016 s. 141–142 
146 Perintöosuuden suuruus on riippuvainen perillisten lukumäärästä ja se on 1/n koko perintöomaisuudesta, 

jossa n on perillisten lukumäärä. Näin ollen vahvistamisen yhteydessä, kun perillispiiri suurenee yhdellä 

perillisellä, suurin pudotus mitä perintöosuuden suuruudessa voi tapahtua on siirtymä osuudesta 1/1 osuuteen 

1/2 , jolloin palautusvastuun suuruudeksi tulee puolet saadusta perintöomaisuudesta.   
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Analogiatulkintaa vastaan puhuu myös se seikka, että perintöoikeuden yhtenä tavoitteena on 

nimenomaan perinnönjaon sosiaalinen oikeudenmukaisuus eli se, ettei kenenkään 

taloudellinen tilanne tai elintaso vaarannu perittävän kuoleman seurauksena.147 

Toisaalta mitä Helin ei ottanut huomioon on se, että isyyden vahvistamisessa ja 

kumoamisessa on myös vahva yhdistävä tekijä, nimittäin oikaisua vaativan oikeuden 

turvaaminen. PK 23a:1:ssä oleva maininta siitä, että jakoon jo osallistunut ei saa vaatia 

oikaisua, on haluttu lisätä pykälään nähdäkseni ensisijaisesti sitä varten, etteivät perilliset 

käytä oikaisua pitkäaikaisena moiteajan jatkeena. Sillä ei kuitenkaan mielestäni ole 

tarkoitettu estää perillisiä toteuttamasta heille kuuluvaa täysimääräistä perintöoikeuttaan, 

mihin se johtaisi, jos muita rintaperillisiä kiellettäisiin vaatimasta oikaisua silloin, jos yhden 

rintaperillisen isyys on kumottu perinnönjaon jälkeen.  

Kun otetaan huomioon, että koko luvun tarkoituksena on mahdollistaa perintöoikeuden 

toteuttaminen jo toteutetun perinnönjaon jälkeen tapahtuvissa muutoksissa, niin olisi 

nähdäkseni kestämätöntä sitoa tällainen mahdollisuus vain isyyden vahvistamistapauksiin. 

Periaatteessa voitaisiin argumentoida, että heidän perintöoikeutensa on jo täysimääräisesti 

toteutettu alkuperäisen perinnönjaon yhteydessä, koska he ovat jakoon osallistuneet ja sen 

hyväksyneet olemalla sitä moittimatta. Kuitenkin jos isyyden vahvistamisen yhteydessä 

perintöoikeus voi kokonaan syntyä perinnönjaon perillispiiriin liittyneelle henkilölle, niin 

perintöoikeuden suuruuden on katsottava voitavan muuttua, mikäli perillispiiri kutistuu 

perinnönjaon jo tapahduttua.148 Tällöin näiden rintaperillisten suhteellista eikä siten 

arvomääräistäkään perintöoikeutta voida katsoa täytetyn täydessä laajuudessaan isyyden 

kumoamisen jälkeisissä olosuhteissa. 

Vaikka jäämistöoikeuden oikeudenalakohtaiset tavoitteet ja keskeiset periaatteet 

poikkeavatkin jossain määrin perheoikeuden vastaavista, ei perheoikeuttakaan tule 

jäämistöoikeudellisissa kysymyksissä kokonaan unohtaa. Perheoikeudellisesta 

näkökulmasta nyt käsillä olevat tilanteet ovat hyvinkin erilaisia: toisessa lapsi149 pyrkii 

luomaan biologista isyyttä vastaavan juridisen isyyssuhteen, kun taas toisessa oikaisua 

vaativilla tahoilla ei itsellään olisi mitään isyyteen liittyvää intressiä asiassa, vaan intressi 

olisi juridisessa mielessä puhtaasti taloudellinen, johon kotimainen oikeus on suhtautunut 

 
147 Kangas 2018 s. 314 
148 Koko PK 23a luku perustuu siihen pohja-ajatukseen, että isyyden vahvistaminen perinnönjaon jälkeen 

tuottaa vastaavan perintöoikeuden, kuin mitä se olisi tuottanut, jos isyys olisi vahvistettu ennen 

perinnönjakoa 
149 Ei siis välttämättä alaikäinen, mutta juridisessa mielessä lapsen asemassa suhteessa vanhempiinsa 



 

51 
 

torjuvasti perheoikeuden alalla koskien isyyden kumoamiskanteita.150. Toisaalta 

molemmissa pyrkimys on saada perinnönjako vastaamaan biologista totuutta, jota voidaan 

yhä edelleen pitää jäämistöoikeuden keskeisenä tavoitteena, vaikka perheoikeudessa onkin 

siirrytty yhä laajemmin suojelemaan sosiaalisia perhesuhteita biologisten sijasta.151  

5.2 Kysymystä koskevat lainsäädäntöratkaisut muissa Pohjoismaissa ja 

Saksassa 

Suomen tapaan tutkimuskysymystä nimenomaisesti koskevaa sääntelyä ei, ehkä juuri 

käytännön kysymyksen teoreettisuuden takia, juurikaan löydy myöskään muista 

Pohjoismaista tai Saksasta. Suurin “aukko” lainsäädännössään perinnönjaon oikaisua 

koskien löytyy Ruotsista, jossa Ärvdabalkeniin ei sisälly minkäänlaista sääntelyratkaisua 

oikaisua koskien. Toisaalta Ruotsi on Tanskan ohella ainoa maa, jossa juuri tällainen 

kysymys on noussut esiin lainkäytössä ja siten kirjoitettua lakia täydentää Ruotsissa vahvasti 

HD:n ratkaisu NJ 1997 s. 645. Keskityn tässä luvussa Tanskan, Saksan ja Norjan 

lainsäädäntöratkaisujen analysointiin ja HD:n ratkaisuun palaan myöhemmin omassa 

alaluvussaan. 

Tanskassa paikalliseen perinnönjakoa koskevaan Dödsboskifteloven:iin on otettu 

vartavasten säännös (103 §) kuolinpesän jakamista koskevien ongelmatilanteiden varalle. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan paikallinen alioikeus voi määrätä jaon oikaistavaksi, 

mikäli jako on suoritettu väärin eli toisin sanoen omaisuutta on jaettu henkilölle, jolla ei ole 

siihen perintöoikeutta. Lainkohta sisällyttää siten käytännössä itseensä kotimaisestakin 

oikeusjärjestyksestä löytyvän perinnönjaon tasoittamisen (PK 23:11), joka kuitenkin 

suomalaisessa muodossaan rajoittuu vain tilanteisiin, joissa osakkaalle on jaettu 

kuolinpesään todellisuudessa kuulumatonta omaisuutta. Tanskassa lainkohta mahdollistaa 

perinnönjaon oikaisun myös vaikka omaisuus kyllä kuuluisi riidattomasti kuolinpesään, 

mutta omaisuuden saaja ei oikeasti ole perillisasemassa.152  

Toisaalta lainkohta mahdollistaa myös perinnönjaon jälkeen tapahtuvien muutosten 

huomioon ottamisen, eli jako voidaan tuomita lainkohdan nojalla takautuvasti väärin 

 
150 Esim. KKO 2011:56, jossa oikeus katsoi, että ” yleistestamentin saajan intressi kuolleen aviomiehen 

jälkeen jäävään jäämistöön ja siihen liittyvään kanneoikeuteen olisi taloudellinen. Isyyslain tavoitteena 

kuitenkin on paitsi lapsen biologisen isyyden vahvistaminen myös vakiintuneen oikeudellisen, taloudellisen 

ja sosiaalisen perheyhteyden säilyttäminen. Näihin seikkoihinkaan nähden ei ole asianmukaista, että 

yleistestamentin saaja voisi saada aviomiehen isyyden kumotuksi nostamalla tämän kuoleman jälkeen 

isyyden kumoamiskanteen tai jatkamalla miehen kuoleman jälkeen tällaisen kanteen ajamista” 
151 Aarnio – Kangas 2016 s. 16–19 
152 Bormann et. al. 2012 s. 437–438 
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jaetuksi, mikäli joku on vasta perinnönjaon jälkeen saavuttanut perillisaseman eikä siten ole 

saanut hänelle sen myötä kuuluvaa perintöosuutta itselleen.153 Vaikka DSL:n sanamuoto ei 

sitä suoraan sanokaan, voidaan sen nojalla tuomita jako väärin jaetuksi myös, jos joku on 

menettänyt perillisasemansa jaon jälkeen. Tämä on nähdäkseni vahvistettu Vestre 

Landsretin, joka on käytännössä Tanskan länsiosien Suomen hovioikeutta vastaava 

instituutio, vuonna 2005 antamassa ratkaisussa. Siinä M:n perinnönjaon jälkeen selvisi, ettei 

hän ollutkaan B:n biologinen isä eikä hän ollut edes adoptoinut tätä ja jossa B sisaruksista 

toinen eli C nosti kanteen perinnönjaon oikaisemisesta. VL päätyi ratkaisussaan hylkäämään 

C:n kanteen, mutta teki sen ainoastaan koska katsoi C:n viivytelleen perusteettomasti 

kanteen nostamisessa. C oli nimittäin saanut jo noin 2 v ennen oikaisukanteen nostamistaan 

tietää, ettei M ollut B:n isä ja oikeus katsoi, että hänen olisi täten tullut nostaa kanne 

välittömästi tiedon saatuaan, missä yhteydessä olisi sitten selvitetty M:n ja B:n mahdollinen 

adoptioyhteys.154  

Tästä voidaan mielestäni kiistattomasti siis päätellä, että tällainen kanne tanskalaisen 

oikeuden mukaan on mahdollinen, kunhan sen suorittaa ilman aiheetonta viivytystä siitä 

hetkestä, kun biologisen isyyden puuttuminen on tullut osapuolten tietoon. Tosin on 

huomattava, että Tanskan jäämistöoikeuden nojalla, aivan kuten meillä Suomessakin, 

oikaisukanne on nostettava viimeistään 10 vuoden kuluttua perittävän kuolemasta lukien, 

mikä luonnollisesti estää hyvin pitkän ajan kuluttua tietoon tulevissa tilanteissa reagoimisen 

isyyden kumoamiseen.155  

Samaisen pykälän 1 momentin 6 kohdan mukaan oikaisua voidaan vaatia myös, mikäli 

perinnönjaon jälkeen esiin tulee sellaista uutta tietoa, jolla voidaan katsoa olevan keskeinen 

merkitys kuolinpesän jakamisen kannalta. Tämän kohdan osalta VL päätyi vuonna 2006 

tulokseen, jonka mukaan oikaisukanteelle oli perusteita kun perinnönjaon jälkeen oli 

löytynyt perittävän elossa oleva rintaperillinen perittävän aiemmasta avioliitosta.156 

Nähdäkseni täten on perusteltua katsoa, että tällaisena uutena merkittävänä tietona voitaisiin 

pitää myös isyyden kumoamista rintaperillistä koskien, mutta on vaikea nähdä tämän kohdan 

laajentavan kanneoikeuden alaa kohdasta 2, vaan näkisin, että myös tässä oikaisu isyyden 

 
153 Bormann et. al. 2012 s. 437–438 
154 TFA 2005.243 (VL) 
155 Bormann et. al. 2012 s. 437 
156 TFA 2006.470 (VL) 
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kumoamisen jälkeen on lähtökohtaisesti mahdollinen kunhan kanne nostetaan edellisen 

kohdan tapaan ilman aiheetonta viivytystä.  

Saksassa jäämistöoikeutta koskeva lainsäädäntö sisältyy maan siviilioikeuden 

kodifikaatioon, Bürgerliches Gesetzbuch:iin. Tarkemmin sanottuna nyt käsillä olevan 

tutkimuksen kannalta keskeinen pykälä on BGB 2018 §. Kyseisen pykälän nojalla perillinen 

voi nostaa perintökanteen toista perillistä vastaan, mikäli tämä on saanut kuolinpesästä 

omaisuutta ja käy ilmi, ettei hänellä tosiasiassa olekaan perintöoikeutta. Kanteessa perillinen 

voi vaatia omaisuutta saaneelta myös tämän perintövarallisuudella hankkimaansa 

surrogaattiomaisuutta.157  

Palautusvelvollisuuden suuruutta ratkaistaessa on kuitenkin otettava huomioon omaisuutta 

saaneen mahdollisesti tekemät omaisuuden arvoa nostaneet panostukset 

perintöomaisuuteen, jotka on luettava palautusvelvollisuutta pienentäväksi tekijäksi.158 

Palautusvelvollisuus on lähtökohtaisesti kuitenkin sidottu tuota surrogaattiomaisuutta 

koskevaa poikkeusta lukuun ottamatta vain perinnöksi saatuun omaisuuteen ja sen tuottoon 

ja mikäli perillinen on ehtinyt kuluttaa nämä ennen palautusta vaativan kanteen nostamista, 

ei palautusvelvollisuutta voida kanteen perusteella määrätä, vaan BGB 2021 §:n nojalla 

tällöin mahdollista palautusvelvollisuutta tulee tarkastella perusteettoman edun palautusta 

koskevien oppien kautta.159 

Pykälän sanamuoto ei ota kantaa siihen, voidaanko kanne nostaa, jos perillisellä on oikeus 

perintöön perinnönjaon hetkellä ja jossa hän menettää sen vasta myöhemmin. Kuitenkin 

BGB 2024 § antaa osviittaa sen puolesta, että myös tällöin kanteen nostaminen olisi 

mahdollista. Pykälässä nimittäin todetaan, että mikäli perillinen ei ollut vilpittömässä 

mielessä perintöä saadessaan160 tai jos selviää myöhemmin, ettei hän ole perillinen, tulee 

palautusvelvollisuutta tarkastella siten kuin kanne olisi nostettu heti sillä hetkellä, kun 

tällainen perillinen alun perin vastaanotti perintöomaisuutta, jolloin perintöomaisuuden 

kuluttaminenkaan ei suojaisi perillistä palautusvelvollisuudelta. Täten näyttäisi perustellulta 

tulkita oikeustilan olevan sellainen, että perillistä vastaan voidaan nostaa palautuskanne, 

vaikka hän menettäisi perillisasemansa vasta myöhemmin. Tällöin palautusvelvollisuus 

myös muodostuisi 2018 §:n pääsäännön vastaisesti, vaikka hän olisi jo kuluttanut 

 
157 Lange – Kuchinke 2001, s. 1046-1048 
158 Lange – Kuchinke 2001, s. 1046-1048 
159 Lange – Kuchinke 2001, s. 1048 
160 Eli tässä tapauksessa hän tiesi jo perimishetkellä, ettei hän ole perittävän lapsi; Lange – Kuchinke 2001, s. 

1049 
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perintöomaisuutensa, koska tilannetta kohdellaan siten kuin kanne olisi nostettu perinnön 

vastaanottamishetkellä. 

Norjan lainsäädäntö on kysymystä koskien lähimpänä Suomen 23a luvun sääntelyä, sillä 

myös Norjassa jaossa sivuutetulla perillisellä on oikeus vaatia jaon muuttamista jälkikäteen 

edellyttäen, että hänen perintöoikeutensa on edelleen voimassa.161 Näin ollen norjalaisesta 

oikeudesta ei voida johtaa uusia argumentteja koskien kotimaista oikeustilaa, mutta se, että 

myös Norjassa nyt käsillä oleva tutkimuskysymys on edes analogiatulkinnan nojalla 

johdettavissa kirjoitetusta lainsäädännöstä, vähentää luonnollisesti Ruotsin korkeimman 

oikeuden ratkaisua sen poiketessa käytännössä kaikkien muiden maiden 

lainsäädäntöratkaisuista.  

Keskeinen ero Norjan ja Suomen oikeustilan välillä on se, että Norjassa perillinen ei joudu 

palauttamaan omaisuuden tuottoa, mikäli hän on perintöomaisuutta saadessaan ollut 

vilpittömässä mielessä.162 Norjalaisen oikaisumahdollisuuden laajuus rajautuu tältä osin siis 

kotimaista oikaisua kapeammaksi, koska on hyvin oletettavaa, että osakas on ollut 

vilpittömässä mielessä, jos isyys kumotaan vasta perinnönjaon jälkeen. Ero ei kuitenkaan 

ole ratkaiseva, sillä se ei vaikuta konkreettiseen perintöomaisuuteen itseensä.  

Jos perimykseen sovelletaan pelkästään Suomen lakia eli perimystilanteessa ei ole 

sisällöllistä kytkentää Tanskaan, Norjaan tai Saksaan, ei näiden maiden lainsäädäntö saa 

Suomessa automaattisesti sovellettavan, vahvasti velvoittavan oikeuslähteen asemaa. 

Oikeusvertailun merkitys on kuitenkin nähty tärkeäksi erityisesti kotimaisen 

lainsäädäntömme aukkotilanteissa, joita myös kysymys isyyden kumoamisen vaikutuksesta 

perinnönjakoon edustaa.163 Suoraa vastausta siihen, millainen painoarvo näille 

oikeuslähteille on annettava, ei voida esittää, vaan se on pohdittava tapauskohtaisesti 

erikseen. Luonnollisesti painoarvoa lisää se, että Suomi on vahvassa oikeudellisessa 

kytköksessä niin muihin pohjoismaihin kuin Saksaan, ja kun kaikki maat Ruotsia lukuun 

ottamatta ovat päätyneet sellaiselle kannalle, jossa oikaisun mahdollisuus on perusteltavissa 

vähintään analogiatulkinnalla myös isyyden myöhemmissä kumoamisissa, voidaan tällaista 

konsensusta pitää vahvana argumenttina päätyä samanlaiseen tulkintaan myös Suomessa. 

 
161 Lov om skifte 14 § 
162 HE 72/2015 s. 5 
163 Oikeusvertailun metodeista tarkemmin kts. Husa 2017 
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Koska oikeusjärjestykset ovat kuitenkin aina erilaisia, riippuu oikeusvertailevien 

argumenttien menestys myös siitä, kuinka suoraan niitä voidaan soveltaa tutkimuksen 

kohdemaassa eli tässä tapauksessa Suomessa vai sisältääkö kohdemaan oikeusjärjestys 

sääntelyä, joka estää tällaisen tuontioikeuden soveltamisen. Kuitenkin kuten edellä todettiin, 

on nyt käsiteltävä tutkimuskysymys Suomessa pitkälti sääntelemätön oikeusongelma eikä 

tällaista ristiin vaikuttavaa sääntelyä nähdäkseni kotimaisesta oikeusjärjestyksestämme 

löydy. Täten periaatteessa Tanskan tai Saksan ratkaisut voitaisiin sinänsä omaksua 

sellaisenaan tulkinnan lähtökohdaksi myös Suomessa. On kuitenkin huomattava, että koska 

suomalainen perintöoikeus on aiemmin esitetysti aina ollut lähempänä ruotsalaista oikeutta 

kuin muita Pohjoismaita tai Saksaa, olisi oikeusvertailun kannalta vahvempi argumentti, 

mikäli myös ruotsalainen oikeustila olisi kysymyksen kannalta selkeästi yhtä mieltä muiden 

maiden kanssa. Koska näin ei tämän kysymyksen osalta ole, on ruotsalaista oikeustilaa 

pyrittävä vielä konstituoimaan erikseen.  

5.3 Ruotsin korkeimman oikeuden ratkaisu NJA 1997 s. 645 

Kuten edellä on tuotu esiin, Ruotsin oikeusjärjestys ei sisällä kirjoitettua lainsäädäntöä 

perinnönjaon jälkikäteisen oikaisun tai pätemättömäksi julistamisen osalta kuin erityisissä 

poikkeustilanteissa. Ensimmäinen näistä edellyttää, että kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta 

löytyy tai kuolinpesää koskevia uusia velkoja tulee tietoisuuteen perinnönjaon jälkeen, 

jolloin, Suomen tavoin, kuolinpesä palautuu automaattisesti takaisin pesänselvitykseen.164 

Toinen keino miten ruotsalaisessa oikeudessa voidaan puuttua jo suoritettuun 

perinnönjakoon, on, jos kuolleeksi oletettu perillinen löydetäänkin myöhemmin elossa.165 

Kuten heti huomataan, ei kumpikaan näistä sovellu tilanteeseen, jossa perillisen isyys 

kumotaan perinnönjaon suorittamisen jälkeen. 

Ympäröivä yhteiskunta ei kuitenkaan rajaa toimintojaan sen mukaan, mitkä oikeudelliset 

kysymykset ja seikat ovat kulloinkin sääntelyn alaisia, ja niinpä Ruotsin oikeusasteet 

joutuivat 1990-luvulla ottamaan kantaa kysymykseen siitä, syntyykö isyyden menettäneelle 

perilliselle palautusvastuu muita perillisiä kohtaan saamansa perintöomaisuuden osalta, kun 

perinnönjako on jo suoritettu.  

Tapauksessa vanhemmat Gunnar ja Elsa olivat olleet naimisissa, jonka aikana Elsa synnytti 

yhteensä neljä lasta. Ruotsin silloisen isyyslain nojalla, joka on voimassa yhä ja joka on 

samansisältöinen myös Suomessa, Gunnar katsottiin lasten isäksi avioliittoon liittyvän 

 
164 Ärvdabalk 21 kap. 4 § 
165 Lag om dödförklarning 12 § 



 

56 
 

isyysolettaman perusteella. Gunnarin ja Elsan avioliiton päättyessä eroon, Gunnar sai 

huoltajuuden kolmeen parin neljästä lapsesta ja Elsa ainoastaan yhteen, parin toiseksi 

vanhimpaan lapseen Evaan. Gunnarin kuoltua vuonna 1987 hänen perintönsä jaettiin tasan 

sovussa näiden neljän rintaperillisen kesken sopimusjakona. Muutama vuosi perinnönjaon 

jälkeen Elsa kuitenkin kertoi Evalle, ettei Gunnar ollut tämän biologinen isä ja vuonna 1991 

Eva nostikin isyyden kumoamiskanteen, joka hyväksyttiin ja samalla Evan isyys 

vahvistettiin toiselle miehelle. Evan nyttemmin puolisisarukset päätyivät heti isyyden 

kumoamisen jälkeen nostamaan oman kanteen, jossa vaativat oikeudelta Gunnarin jälkeen 

perinnönjaon oikaisua ja palautusvelvollisuuden määräämistä Evalle tämän perintönä 

saamaansa omaisuuteen.166 

Tukholman käräjäoikeus päätyi tapauksessa puolisisarusten kannalle. Tuomiossaan se 

katsoi, että kaikkien neljän isäsuhde Gunnariin oli ollut ratkaisevassa roolissa siinä, että 

perinnönjako oli toteutettu nähdyllä tavalla ja kun tuo suhde oli nyt Evan osalta katkennut, 

tuli Evan palauttaa saamansa omaisuus muille perillisille. Käräjäoikeus jätti samalla ilman 

painoarvoa Evan vetoomukset siitä, että hän oli ollut omaisuutta saadessaan vilpittömässä 

mielessä ja että hän oli jo, edelleen vilpittömässä mielessä, ehtinyt kuluttaa koko saamansa 

omaisuuden.167  

Eva valitti ratkaisusta Svean hovioikeuteen, joka päätyi kuitenkin hyvin pitkälti 

käräjäoikeuden tuomiota vastaavalle kannalle. Hovioikeus lähti ratkaisussaan perustelemaan 

kysymystä edellytysopin ja edellytysten raukeamisen kautta, joka on Ruotsissa vahvistettu 

useammassa Ruotsin korkeimman oikeuden HD:n ratkaisussa168 ja jonka hovioikeus katsoi 

analogiatulkinnan nojalla ulottuvan myös perhe- ja jäämistöoikeuden alalle puhtaan 

sopimusoikeudellisten kysymysten ohella. Svean hovioikeuden mukaan perinnönjaon 

edellytykset olivat rauenneet, kun jaon edellytyksenä ollut Evan rintaperillisasema Gunnarin 

kuolinpesässä oli kumoutunut isyyden kumoamisen myötä. Hovioikeus kuitenkin sovitteli 

Evan palautusvelvollisuuden suuruutta, koska katsoi, ettei ollut kohtuullista laittaa Evaa 

palauttamaan kokonaan kuluttamaansa summaa, ottaen huomioon, että hän kuten muutkin 

osapuolet olivat olleet Evan biologisesta taustasta vilpittömässä mielessä perinnönjaon 

aikana, ja katsottiin, ettei Eva siten ollut toiminut moitittavasti tapauksessa.169 

 
166 Agell 1998, s. 1132 
167 NJA 1997 s. 645 
168 Esim. tapauksissa NJA 1916 s. 297, NJA 1948 s.244 ja NJA 1985 s. 178 
169 NJA 1997 s. 645 
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Tapaus eteni lopulta Ruotsin korkeimpaan oikeuteen, joka antoi siitä ratkaisun NJA 1997 s. 

645. Ratkaisussa HD ei mainitse sanallakaan edellytysoppia tai muuttuneiden olosuhteiden 

aiheuttamaa oikeustoimen pätemättömyyttä, vaan tulkitsee oikeustilaa puhtaasti perhe- ja 

jäämistöoikeudellisesta näkökulmasta. HD:n mukaan isyysolettama on Ruotsissa vahva ja 

vanha periaate ja olisi ongelmallista, jos siihen perustuvia perinnönjakoja voitaisiin 

myöhemmin pitkänkin ajan kuluttua muuttaa ja oikaista.170 HD katsoi, että tämä voisi johtaa 

samalla siihen, etteivät ihmiset halua selvittää biologista alkuperäänsä perinnön 

menettämisen pelossa ja ettei olisi oikeudenmukaista määrätä palautusvelvollisuutta 

mahdollisesti jo kulutettuun omaisuutteen. Perinnönjaon oikaisuun tulisi siten olla erityiset 

perusteet tapauksen olosuhteissa, ja kun tapauksessa sellaisia ei ollut, päätyi HD kumoamaan 

alempien oikeusasteiden tuomiot ja ratkaisemaan tapauksen Evan hyväksi, jolle ei siten 

määrätty laisinkaan palautusvelvollisuutta.171  

Anders Agell on kirjoittanut tuomiota koskien kattavan artikkelin, jossa hän pohtii HD:n 

ratkaisun taustoja ja esittää sille, mielestäni aiheellisesti, kritiikkiä. Agell katsoo, että 

Ruotsin korkein oikeus päätyi nähdylle kannalle pitkälti sen seurauksena, että se halusi 

ylläpitää isyysolettaman perhesuhteita luovaa ja lujittavaa vaikutusta. Hänen mukaansa HD 

meni jopa niin pitkälle, että se katsoi, ettei Gunnarin jälkeen tapahtunut perinnönjako itse 

asiassa perustunut lainkaan osapuolten väliseen sopimukseen, vaan rintaperillisille syntyi 

perintöoikeus jo isyysolettaman eli siten lain nojalla, ja siksi tehdyn ratkaisun oikaiseminen 

vaatisi erityisiä olosuhteita.172 Tuomiosta jää kuitenkin epäselväksi, että mitä HD tarkoitti 

näillä erityisillä olosuhteilla, sillä Agellin mielestä on perusteltua katsoa ettei HD 

tarkoittanut niillä esimerkiksi perinteisiä oikeustoimen pätemättömyysperusteita kuten 

pakottamista tai petollista viettelyä, jotka luonnollisesti suoraan tekisivät mistä tahansa 

oikeustoimesta pätemättömän. Hän katsookin, että HD viittasi erityisillä olosuhteilla 

esimerkiksi siihen, että perintö olisi ollut suuruudeltaan merkittävä tai Eva olisi tiennyt jo 

ennen perinnönjaon toteuttamista siitä mahdollisuudesta, ettei Gunnar ollut hänen isänsä.173 

Toisaalta avoimeksi jää kokonaan kysymys siitä, että mitä jos isyys olisikin perustunut 

johonkin muuhun kuin isyysolettamaan eli tunnustamiseen tai tuomioon. HD perusti 

käytännössä koko ratkaisunsa nyt isyysolettaman ylläpitämisen ja merkittävyyden varaan 

eikä huomioinut näitä muita tapoja lainkaan. Toinen isyyteen ja sen kumoamiseen liittyvä 

 
170 NJA 1997 s. 645 HD perustelukappaleet 3-4 
171 NJA 1997 s. 645 
172 Agell 1998 s. 1135-1136 
173 Agell 1998 s. 1135 
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tekijä on se, että miksei HD antanut lainkaan painoarvoa sille, että Eva nimenomaan itse 

haki Gunnarin isyyden kumoamista muiden sisarusten sijasta, jolloin voidaan katsoa, että 

hän ei itse halunnut säilyttää isäsuhdetta Gunnariin, samalla kun HD kuitenkin antoi 

merkittävän painoarvon sille, että isyysolettama ylläpitää perhesuhteita.174  

Agell esittää myös, että korkein oikeus oli tuomiossaan väärässä siinä mielessä, että 

perinnönjako olisi osapuolten sopimuksen sijasta perustunut isyysolettamaan. Agellin 

mielestä isyysolettama itsessään ei voi luoda perintöoikeutta, koska olettama voidaan 

kumota myös miehen eläessä, jolloin se riidattomasti tekee aiemmin rintaperillisen asemassa 

olleesta lapsesta oikeudettoman perintöön. Näin ollen on hänen mielestään syytä olettaa, että 

juuri se uskomus siihen, että myös Eva oli Gunnarin biologinen jälkeläinen, oli se tekijä, 

jonka johdosta hänet, kuten jokainen neljästä sisaruksesta, otettiin osapuoleksi 

perinnönjakoon.175 

Oma kysymyksensä on myös se, miten epätasa-arvoiseen asemaan päätös asettaa perilliset. 

Agell havainnollistaa tilannetta kahdella esimerkillä: jos Gunnarin isyys Evaan olisi kumottu 

ennen perinnönjakoa, olisi perillisiä ollut enää kolme eikä koko kysymys olisi 

aktualisoitunut. Toisaalta tilanteessa, jossa on kolme perillistä, A B C, josta A on oletettu 

kuolleeksi, perintöä jaettaisiin alun perin B:n ja C:n kesken. Jos sitten jaon jälkeen A 

löydettäisiinkin elossa ja samalla isyys kumottaisiin B:n osalta, voisi A tulla mukaan 

perillispiiriin ja olisi oikeutettu oikaisuun, vaikka samalla B:tä ei voitaisi sieltä poistaa 

perinnönjaon jälkeen tapahtuneista muutoksista huolimatta.176  

Agellin mielestä on siis sattumanvaraista asettaa perinnönjako määrääväksi hetkeksi, jolloin 

perillispiiri lukitaan isyyden kumoamisen osalta, kun on kuitenkin mahdollista, että piiri 

muuttuu uusien perillisten ilmestymisen myötä. Erityisesti hän perustelee tätä 

huomautuksella siitä, että perinnönjako ei ole omistusoikeutta synnyttävä oikeustoimi, vaan 

päinvastoin sillä vain toteutetaan omaisuuden jakaminen jo syntyneiden omistusoikeuksien 

mukaisesti perittävän kuolinpesästä.177 Näin ollen ei olisi perusteita antaa perinnönjaolle niin 

merkittävää asemaa, että sen suorittamisen ajankohta suhteessa isyyden kumoamisen 

ajankohtaan määräisi sen, voidaanko isyyden kumoamisen antaa vaikuttaa perimykseen vai 

ei. 

 
174 Agell 1998 s. 1139 
175 Agell 1998 s. 1139 
176 Agell 1998 s. 1142 
177 Agell 1998 s. 1141 
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Tämän tutkimuksen kannalta keskeistä on kuitenkin päätöksen prejudikaattiarvo eli se, 

miten vahvasti sen voidaan katsoa ilmentävän voimassa olevaa oikeustilaa. Jotta tapaus olisi 

prejudikaattiarvoltaan tämän kysymyksen osalta merkittävä, tulisi sen sisältää oikeusohje, 

jota voitaisiin soveltaa kaikissa isyyden kumoamisen tilanteissa riippumatta siitä, miten 

isyys on kumottu, ja tuomiota voidaan tältä osin hyvällä syyllä pitää puutteellisena.178 

Luonnollisesti on huomattava myös, että ratkaisu on annettu jo yli 20 vuotta sitten ja ajan 

kulumisen on katsottu aina vähentävän ratkaisuiden prejudikaattiarvoa, mutta toisaalta 

ruotsalainen jäämistöoikeus ei ole nähdäkseni tätä kysymystä koskien juuri muuttunut tuona 

aikana. Siitä huolimatta jo Agell suhtautui tapauksen prejudikaattiarvoon kriittisesti. 

Erityisesti hän perustelee tätä sillä, että ratkaisu soveltuu huonosti kattamaan kaikkia 

mahdollisia tapoja, miten sama oikeusongelma voisi aktualisoitua käytännössä ja siten siitä 

ei voida hakea johtoa hänestä käytännössä kuin isyysolettaman perusteella tapahtuneisiin 

perinnönjakoihin.179  

Täysin oma kysymyksensä on luonnollisesti se, miten tapaus tulisi ymmärtää vaikuttavan 

suomalaiseen oikeustilaan. Ensinnäkin on huomattava, että suomalaisessa PK:ssa oikaisusta 

nykyisellään on PK 23a luvun muodossa sääntelyä ja siten meillä on jo mahdollistettu 

perillispiirin muutosten vaikuttaminen jo suoritettuun perinnönjakoon. Näin ollen 

perinnönjaolle ei voida antaa meillä sellaista lukitsevaa vaikutusta, kuin mihin HD on 

tulkinnassaan näyttänyt päätyneen. Toisaalta isyysolettama tunnustetaan yhä myös meidän 

kotimaisessa oikeudessamme ja sille on luonnollisesti syytä antaa vahva painoarvo ja suoja, 

mutta mielestäni ei ole perusteita meilläkään katsoa isyysolettaman synnyttävän suoraan 

perintöoikeutta, kun myös isyysolettamaan perustuva isyys voidaan kumota miehen eläessä 

sekä miehen kuoltua.180  

Tärkeää on myös huomioida, että Ruotsin lainsäädäntö on isyyden kumoamista koskien 

tiukempi kuin Suomen vaikka ei huomioitaisi sen vaikutuksia perinnönjakoon: kuten 

aiemmin jo esitin, jos mies on asunut vakituisesti samassa taloudessa lapsen kanssa, ei hänen 

oikeudenomistajilleen synny oikeutta ajaa isyyden kumoamiskannetta miehen kuoleman 

jälkeen. Tämä nähdäkseni selittää myös sen, miksi HD päätyi suojaamaan isyysolettamaa ja 

Gunnarin isyyttä Evaan nähden. Eli vaikka isyys teknisesti oli kumottavissa, mutta koska 

Gunnar oli koko elämänsä kohdellut Eva kuin omaa tytärtään, ei HD antanut tämän siteen 

 
178 Huovila 2015 s. 42 
179 Agell 1998 s. 1137-1138 
180 Isyysolettamasta ja isyyden kumoamisesta kts. edellä luvut 3.2–3.4 
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katketa jälkikäteisesti. Perinnönjaon pysyttämistä voitiin siten pitää kuin Gunnarin omana, 

viimeisenä tahtona. 

Huomiota on syytä kiinnittää myös HD:n perusteluihin, joissa se painotti, ettei 

perinnönjakoa pidä voida muuttaa mahdollisesti pitkänkin ajan päästä.181 Mielestäni 

Suomessa tähän samaan on päädytty jo säätämällä, että oikaisua vaativan perillisen 

perintöoikeuden tulee olla voimassa. Näin ollen oikaisu on sidottu maksimissaan 10 vuoden 

aikarajaan perittävän kuolemasta lukien, eikä tällaisia erittäin pitkän ajan jälkeisiä puuttumia 

nähdä. Kun otetaan huomioon ratkaisun jo valmiiksi kyseenalaistettu prejudikaattiarvo ja 

Suomen lainsäädäntöön vuonna 2016 tehdyt muutokset, on mielestäni perusteltua katsoa, 

ettei ratkaisulle tule antaa yhtä suurta painoarvoa, kuin muiden maiden 

lainsäädäntöratkaisuille hahmotettaessa Suomen oikeustilaa kysymystä koskien. 

5.4 Yhteenveto oikaisua koskien 

 
Tarkoittaako edellä esitetty siis, että perinnönjaon oikaisu on mahdollista Suomessa aina kun 

isyys kumotaan yhden perillisen osalta perinnönjaon jälkeen? Mielestäni tähän on 

suhtauduttava lähtökohtaisesti positiivisesti, vaikka kysymykseen liittyy luonnollisesti omat 

ongelmansa, joita ei voi sivuuttaa. Ensinnäkin on selvää, että perinnönjaon oikaiseminen 

jälkikäteen saattaa johtaa taloudellisiin ongelmiin palautusvastuuseen joutuvan perillisen 

osalta eikä hänellä ainakaan näin ollen olisi todennäköisesti halua isyyden tarkistamiseen 

miehen kuoleman jälkeen. Toisaalta oikaisu saattaa kiristää sisarusten välejä, kun yksi 

sisaruksista ikään kuin suljetaan ulos paitsi biologisesti myös juridisesti ja taloudellisesti. 

Kolmantena ongelmana voidaan katsoa aktualisoituvan kysymykset siitä, voidaanko 

oikaisua suorittaa, jos perillinen on ehtinyt jo kuluttamaan saamansa perintövarallisuuden, 

vai tulisiko tällaista perillistä suojata edellyttäen, että perillinen on ollut vilpittömässä 

mielessä isyyttä koskien alkuperäisen perinnönjaon hetkellä. 

Nähdäkseni kuitenkin oikaisumahdollisuuden eväämisen aiheuttamat ongelmat olisivat sen 

sallimista suurempia. Palautusvastuuta kun voidaan jo nykyisen PK 23a luvun nojalla 

sovitella erityisissä tilanteissa, jolloin perilliselle aiheutuvia taloudellisia ongelmia voidaan 

pyrkiä kohtuullistamaan.182 Toisaalta mikäli perilliselle samalla vahvistetaan isyys toiseen 

mieheen, kuten Evan kohdalla Ruotsin tapauksessa kävi, ei hän käytännössä menetä 

 
181 NJA 1997 s. 645 HD:n perustelukappale 3 
182 PK 23a:8; sovittelulle on asetettu perinnönjaon oikaisun yhteydessä verraten korkea kynnys, vaikka esim. 

HE 72/2015 s.19–20 esittelee useitakin tilanteita, joissa sovitteluun tulisi suhtautua positiivisesti. 
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perintöoikeuttaan täysin, vaan se kohdistuu ainoastaan toiseen mieheen perustuen 

biologiseen todenmukaisuuteen. Lisäksi on mahdollista, että vaikka osa muista perillisistä 

vaatisi oikaisua, eivät kaikki perilliset välttämättä yhdy vaatimukseen ja näin ollen oikaisun 

vaikutus ei ole niin totaalinen, kun perillinen joutuu suorittamaan ainoastaan oikaisua 

vaativien perillisten osuudet. 

Kaikista keskeisin argumentti oikaisumahdollisuuksien puolesta on kuitenkin perillisten 

yhdenvertaisuus lain edessä. Kuten edellä kappaleessa 5.1 olen osoittanut, mahdollistaa 

Suomen nykyinen lainsäädäntö nähdäkseni oikaisun silloin, kun ainoan rintaperillisen isyys 

kumotaan perinnönjaon, tai siis omistusoikeuden siirtymisen jälkeen, kun 

yksinperimystilanteissa ei perinnönjakoa suoriteta. Näin ollen olisi yhdenvertaista sallia 

oikaisu myös tilanteissa, joissa on alun perin useampi rintaperillinen. 

Toisaalta oikaisun evääminen johtaisi tilanteeseen, jossa isyyden kumoamisen ajankohta 

olisi ratkaiseva perinnön kannalta. Mikäli kumoaminen tehdään ennen perinnönjakoa, se 

vaikuttaa perillispiiriin, mutta jos sen jälkeen, niin tällaista vaikutusta ei synny. Tilanne 

muuttuu entistä ongelmallisemmaksi yhdenvertaisuuden näkökulmasta, kun huomioidaan 

että perillispiirissä tapahtuvat positiiviset muutokset eli piirin kasvaminen isyyden 

vahvistamisen kautta on mahdollistettu lainsäädännössä myös perinnönjaon jälkeen. Vaikka 

siis oikaisun mahdollistaminen kiistattomasti saattaa aiheuttaa ongelmia perinnönjaon 

sosiaalisten tavoitteiden toteuttamisen kannalta, on sen totaalinen kieltäminen ja 

pitäytyminen PK 23a:1 osalta tiukasti sanamuodon mukaisessa tulkinnassa kuitenkin 

nähdäkseni suurempi ongelma perillisten yhdenvertaisuuden kannalta. Näin ollen mielestäni 

oikaisun tulisi lähtökohtaisesti olla mahdollinen isyyden kumoamista koskien riippumatta 

rintaperillisten alkuperäisestä määrästä, kunhan edellytys perintöoikeuden voimassaolosta 

täyttyy. 
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6 Jälkikäteinen puuttuminen perinnönjakoon 

varallisuusoikeudellisin keinoin 

 
Puhtaasti jäämistöoikeudellinen tarkastelu koskien perinnönjaon oikaisua ei kuitenkaan anna 

vielä tyydyttävää vastausta mahdollisuuksiin puuttua suoritettuun perinnönjakoon 

jälkikäteisin toimenpitein. Perinnönjakoa, erityisesti sopimusjaon osalta, voidaan pitää 

varallisuusoikeudellisena oikeustoimena, johon voidaan näin ollen kohdistaa myös 

varallisuusoikeudellista arviointia. Keskeistä on, voidaanko jako jälkikäteen todeta 

pätemättömäksi esimerkiksi OikTL:n sisältämien pätemättömyysperusteiden tai 

edellytysten raukeamista koskevien oppien nojalla. Oma kysymyksensä on myös, voidaanko 

perillisen perinnönjaossa saamaansa varallisuutta pitää perusteettomana etuna, mikäli 

perillisen ja perittävän välinen isyyssuhde myöhemmin kumotaan ja voiko perilliselle syntyä 

näin ollen velvollisuus perusteettoman edun palautukseen muita perillisiä kohtaan. 

6.1 Oikeustoimen pätemättömyys 

 
Oikeustoimen pätemättömyyden aiheuttavista perusteista säädetään OikTL:n 3 luvussa, joka 

ei ole soveltamisalaltaan yhtä rajattu kuin esimerkiksi lain 1 luku183 ja joka näin ollen 

lähtökohtaisesti soveltuu myös jäämistöoikeudellisiin oikeustoimiin. Kuitenkin tutkimuksen 

kannalta voidaan pätemättömyysperusteista sivuuttaa epärelevantteina pakko ja lievä pakko 

(OikTL 28 ja 29 §), kiskonta ja ilmaisuerehdys, sillä vaikka kaikki niistä voivat aiheuttaa 

pätemättömyyden myös nyt käsillä olevassa tilanteessa, vaativat ne soveltuakseen jonkin 

ulkoisen olosuhteen käsillä oloa.184 Näin ollen pätemättömyys olisi seurausta tästä ulkoisesta 

olosuhteesta eikä isyyden kumoutumisesta, jolloin ne eivät anna todellista vastausta 

käsiteltyyn aiheeseen. 

Sen sijaan on syytä tarkastella lähemmin erityisesti petollista viettelyä (OikTL 30 §) sekä 

kunnianvastaista ja arvotonta menettelyä (OikTL 33 §). Petollisella viettelyllä tarkoitetaan 

tilannetta, jossa “se, johon oikeustoimi on kohdistettu, on saanut sen aikaan petollisella 

viettelyllä”. Tällaisena petollisena viettelynä voidaan esimerkiksi Saarnilehdon mukaan 

pitää virheellisen tiedon kertomista sopimuskumppanille tai jonkin sopimuksen syntymisen 

 
183 OikTL 1:1 nojalla ” Tämän luvun säännökset eivät koske määrämuotoisia sopimuksia” jollaisena voidaan 

pitää merkittävää osaa perhe- ja jäämistöoikeudellisista oikeustoimista. Toisaalta on huomattava, että 1 luku 

koskee tarjousta ja vastausta, joten sinänsä sitä koskevat kysymykset harvoin nousevatkaan esiin perhe- tai 

jäämistöoikeuden alalla. 
184 Saarnilehto 2018 s. 114–116. On tosin syytä huomata, että voidakseen aiheuttaa oikeustoimen 

pätemättömyyden, tulee pakotetun osapuolen vedota pätemättömyysperusteeseen. 
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kannalta olennaisen tiedon salaamista.185 Lainkohdan toisen virkkeen mukaan petollisen 

viettelyn kannalta merkityksellisen virheellisen tiedon voi antaa tai tärkeän tiedon salata 

myös ulkopuolinen, jolloin edellytetään, että sopimusosapuoli on tiennyt ulkopuolisen 

viettelystä tai hänen on pitänyt siitä tietää. 

Kun petollista viettelyä tarkastellaan tutkimuskysymyksen näkökulmasta, on ilmeisestä, että 

tällainen virheellisenä annettava tai salattava tieto on tieto perillisen isyydestä. Esimerkiksi 

kolmesta perillisestä A voi jättää kertomatta B:lle ja C:lle, ettei heidän isänsä olekaan hänen 

biologinen isänsä tai voi virheellisesti kertoa heille, että hän oli vaikka tietää, ettei näin ollut. 

Periaatteessa viettely voi toteutua myös niin, että esimerkiksi sisarusten äiti toimii 

viettelijänä B:lle ja C:lle ja A on tästä tietoinen. Ajatus on tällöin se, että luulo yhteisestä 

isästä on se tekijä, joka saa B:n ja C:n suostumaan perinnönjakoon yhdessä A:n kanssa, mitä 

ei tapahtuisi, mikäli he tietäisivät todellisen tilanteen.  

Oikeuskäytännössä on vahvistettu, että viettelyn kohteena olevan seikan on todella oltava 

ratkaiseva yksin tai yhdessä muiden seikkojen kanssa oikeustoimeen ryhtymisen kannalta.186 

Samalla on tärkeää huomata, että pätemättömyyteen voi vedota ainoastaan oikeustoimen 

alkuperäinen osapuoli, johon pätemättömyys vaikuttaa, ja siten pätemättömyysperusteet 

voivat tässä kontekstissa aktualisoitua ainoastaan useamman rintaperillisen 

perimystilanteissa.187 Yksinperimystilanteet, vaikka voivat olla olennaisia perinnönjaon 

oikaisua pohdittaessa, jäävät pätemättömyysarvioinnin ulkopuolelle, sillä niissä ei voida 

katsoa tehdyn perinnönjakoa eli sellaista oikeustoimea, joka ylipäänsä olisi 

pätemättömyysarvioinnin kohteena. 

Kuten huomataan, edellyttää petollinen viettely siten siis, että se, kenen isyys myöhemmin 

kumotaan, tiesi tai hänellä oli perusteltu syy epäillä isyyttä koskevasta eroavaisuudesta 

suhteessa muihin perinnönjaon osapuoliin. Tilanne johtaa kuitenkin väistämättä 

ongelmalliseen tulkintaan, sillä vaikka A tietäisi, ettei hänellä ole yhteistä isää B:n ja C:n 

kanssa, ei hänellä ole mitään oikeudellista velvollisuutta toimia asiassa millään spesifillä 

tavalla. Toisin sanottuna A:lla on täysi oikeus ylläpitää juridinen isyyssuhde, vaikka olisi 

 
185 Saarnilehto 2018 s. 116 
186 KKO 1931-II-160, jossa oikeus katsoi, että ” Henkilö oli ostaessaan tilan osakeyhtiön lukuun ilmoittanut 

myyjille ostavansa tilan itselleen eikä yhtiölle ja siten erehdyttänyt myyjiä, mutta koska tämä erehdyttäminen 

ei ollut laadultaan sellainen, että kauppa sen johdosta olisi ollut mitätön, myyjäin kanne kaupan mitättömäksi 

julistamisesta hylättiin” 
187 Hemmo 2020 luku 6, alaluku ”Petollinen viettely” 
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täysin tietoinen, ettei se vastaa biologista isyyttä.188 Näin ollen hänen ei voida 

lähtökohtaisesti katsoa toimineen petollisesti tai etua tavoitellen osallistuessaan 

perinnönjakoon yhtenä rintaperillisenä B:n ja C:n kanssa. Nähdäkseni arviointi kuitenkin 

muuttuu, mikäli perinnönjaon jälkeen se on nimenomaan A itse, joka ryhtyy toimiin isyyden 

kumoamista koskien. Tällöin on mielestäni perusteet katsoa, että A on johtanut B:tä ja C:tä 

harhaan tavalla, joka voisi täyttää petollisen viettelyn tunnusmerkit, sillä A:n myöhempää 

toimintaa voidaan pitää selkeänä indikaattorina siitä, ettei hän halua säilyttää sitä isäsuhdetta, 

johon hän kuitenkin vetosi perinnönjaon yhteydessä ja, jota voitiin pitää edellytyksenä sille, 

että B ja C alun perin toteuttivat perinnönjaon yhdessä hänen kanssaan.  

Petollisen viettelyn yhteydessä ei ole myöskään merkitystä sillä seikalla, tiesivätkö muut 

rintaperilliset viettelyn kohteen olevasta seikasta eli biologisen isyyden puuttumisesta yhden 

perillisen kohdalla.189 Siten esimerkkinä olleessa tilanteessa B ja C ovat hyvinkin voineet 

olla tietoisia siitä, että A ei välttämättä ole heidän kokosisaruksensa ja silti petollinen viettely 

voi tulla kysymykseen. Ratkaisevaa on juuri viettelevän osapuolen tai hänen tiedossaan 

olevan ulkopuolisen toiminta oikeustoimeen ryhtymisen kannalta olennaisen seikan osalta.  

Biologista isyyttä koskevien ristiriitojen salaaminen perinnönjaon alla ja sitten myöhempi 

toiminta tämän isyyden kumoamiseksi voisi periaatteessa täyttää myös kunnianvastaisen ja 

arvottoman menettelyn vaatimukset. Kunnianvastaisena on pidetty tilannetta, jossa 

oikeustoimi on saatu aikaan olosuhteissa, joista tietoisen olisi kunnianvastaista siihen 

vedota. Esimerkiksi korkeimman oikeuden ratkaisuissa KKO 1970 II 38 ja KKO 1985 II 58 

on päädytty kannalle, jossa tietojen pimittäminen toiselta osapuolelta on muodostanut 

perusteen katsoa pimittäneen osapuolen syyllistyneen kunnianvastaiseen ja arvottomaan 

menettelyyn.190  

Tässä yhteydessä on kuitenkin huomioitava, että isyyskysymyksen on todella täytynyt siis 

olla perillisen tiedossa perinnönjaosta sovittaessa eivätkä muut perilliset ole saaneet olla siitä 

tietoisia. Toisaalta lainkohdan käsillä oloa koskevassa harkinnassa on painotettu vahvasti 

nimenomaisesti oikeustoimen tekohetken mukaisia olosuhteita,191 ja edellä esitetyllä tavalla 

 
188 Yksilön perhesuhteet ovat vakiintuneesti katsottu kuuluvaksi yksityisautonomian alaan eikä julkinen valta 

silloin voi pakottaa ketään juridisen suhteen synnyttämiseen tai sen kumoamiseen, vaikka biologiset todisteet 

olisivat olemassa. 
189 Saarnilehto 2018 s. 116 
190 Esim. tapauksessa KKO 1985-II-58 KKO lausui, että ”Osakkeiden kauppa tuomittiin OikTL 33 §:n 

nojalla pätemättömäksi, kun kaupan aikana myyjä ei ollut tietänyt osakkeiden arvoon olennaisesti 

vaikuttavasta seikasta, mutta ostaja oli tietänyt siitä ja hänen täytyi olettaa tietäneen sen merkityksestä 

myyntipäätökselle” 
191 Saarnilehto et. al. 2012 luku III.4, alaluvun ”Oikeustoimilain pätemättömyysperusteista” alaisuudessa 
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juridisen isäsuhteen ylläpito perinnönjaossa, vaikka olisi tiedossa, että se ei vastaa biologista 

totuutta, on täysin sallittua eikä voi täten muodostua kunnianvastaiseksi. Kunnianvastainen 

ja arvoton menettely liittyy läheisesti oikeudessamme vallitsevaan niin sanottuun 

šikaanikieltoon, jolla tarkoitetaan, että omaa oikeuttaan ei saa käyttää yksinomaan toisen 

oikeuden loukkaamiseen.192 Näin ollen on nähdäkseni syytä lähteä olettamasta, että tässä 

yhteydessä kunnianvastaisuus ei voi tulla kysymykseen kuin erityisissä 

poikkeustapauksissa, jossa perillinen esimerkiksi pimittää jo oikeudessa nostamaansa 

isyyden kumoamiskannetta muilta perillisiltä voidakseen osallistua perinnönjakoon.  

Sekä petollisen viettelyn että kunnianvastaisen ja arvottoman menettelyn kohdalla on myös 

syytä huomata, että kysymys on kanteenvaraisesta pätemättömyydestä. Toisin sanoen 

kumpikaan perusteista ei suoraan aiheuta oikeustoimen pätemättömyyttä, vaan osapuolen, 

joka siihen haluaa vedota, on nostettava pätemättömyyskanne käräjäoikeudessa. 

Pätemättömyyskanteen nostamiselle ei ole asetettu kiinteää määräaikaa, mutta kanne on 

yleisen tulkinnan mukaan tullut nostaa kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun 

pätemättömyysperusteen olemassaolo on tullut kannetta nostavan osapuolen tietoisuuteen 

tai hänen olisi perustellusti pitänyt olla siitä tietoinen.193 Muussa tapauksessa hänen herkästi 

katsotaan konkludenttisesti eli hiljaisesti hyväksyneen sopimuksen 

pätemättömyysperusteesta huolimatta, vaikka hyväksymistä koskeva arvio onkin aina kiinni 

osapuolen yksilöllisestä käyttäytymisestä.. Kirjallisuudessa on kanteen sisältöä koskien 

katsottu riittäväksi, että kantaja esittää vaatimuksen oikeustoimen julistamisesta 

pätemättömäksi eikä hänen tarvitse kanteessa sitoa perustetta tiettyyn 

pätemättömyysperusteeseen.194 

Oikeustoimen pätemättömyyden nojalla oikeustoimi menettää kaikki oikeusvaikutuksensa, 

eikä osittainen pätemättömyys ole mahdollista kuin poikkeustilanteissa, toisin kuin esim. 

perinnönjaon moitteen kohdalla. Osapätemättömyyden edellytyksenä on pidetty, ettei 

sopimuksen osa, johon pätemättömyysperuste on kohdistunut, ole vaikuttanut osapuolten 

sopimuskokonaisuuteen ratkaisevasti. Mikäli edellytyksen ei voida katsoa täyttyvän, ei 

oikeustointa voida julistaa osittain pätemättömäksi.195 Perinnönjaon yhteydessä voisi siis 

olla mahdollista katsoa, että muiden perillisten kuin moitittavasti toimineen tahon osalta 

perinnönjako jäisi päteväksi, ja uusi jako suoritettaisiin ainoastaan tuon yhden perillisen 

 
192 Saarnilehto 2018 s. 129 
193 Aarnio – Kangas 2016 s. 1427–1428; kts. myös Vaasan HO 10.9.2003 S 02/1043 
194 Kaisto – Lohi 2013, s 130 
195 KKO 1985-II-175 
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perintöomaisuuden osalta. Periaatteessa ratkaisulla ei ole kokonaisuuden kannalta 

merkitystä, sillä molemmissa tapauksissa päädytään samaan lopputulokseen jäljelle jäävien 

perillisten perintöosuuksien suuruuden osalta. Ratkaisulla voi olla kuitenkin merkitystä 

perillisten esineosuuksien kannalta eli sen, mistä omaisuudesta heidän perintöosuutensa 

täytetään.196 

Mikäli oikeustoimi kuitenkin julistettaisiin kokonaan pätemättömäksi, menettäisi se 

kokonaan tehokkuutensa eikä osapuolilla enää olisi luontoissuoritusvelvollisuutta 

sopimuksen täyttämiseksi. Näin ollen pätemättömyyttä seuraavassa uudessa perinnönjaossa 

jokaisella yhä perillisasemassa olevalla osapuolella olisi mahdollisuus vaatia alkuperäisessä 

perinnönjaossa toiselle perilliselle jaettua esinettä tai varallisuuserää itselleen perustuen 

siihen, ettei lainvoimasta aiempaa jakoa ole enää olemassa 

6.2 Perinnönjako ja edellytysoppi 

 
Vahvana lähtökohtana voidaan pitää, että ilman erityisiä purkavia ehtoja olevat oikeustoimet 

on tarkoitettu olemaan voimassa pysyvästi.197 Joidenkin oikeustoimien kohdalla on toki 

lakiin sidottuja määräaikoja voimassaoloa koskien, mutta lähtökohta yleisesti on, että 

sopimus on voimassa ikuisesti, eikä osapuolilla ole mahdollisuutta yksipuolisesti sitä 

muuttaa tai irtisanoa ellei laissa tai sopimuksessa siitä erikseen säädetä.198 Tämä ei 

tietenkään estä osapuolia sopimusta samasta asiasta uudelleen, mikäli kaikki osapuolet 

siihen suostuvat, kuten olen edellä luvussa 4.2 kertonut.  

Sopimusoikeudellisessa kirjallisuudessa on kuitenkin hahmoteltu myös niin sanottu 

edellytysoppi, jonka perusajatus on, että oikeustoimet, lähtökohtaisesti siis sopimukset, 

sisältävät aina tiettyjä edellytyksiä, joiden nojalla sopimus on tehty.199 Edellytyksiä ei siis 

pidä sekoittaa sopimusehtoihin, vaan edellytykset ovat pikemminkin sopimishetken aikaisia 

todellisia tai oletettuja olosuhteita, jotka saavat aikaan osapuolissa päätöksen sopimukseen 

ryhtymisestä. Opin merkityksenä on, että näihin edellytyksiin liittyvät virhetilanteet voivat 

aiheuttaa jopa oikeustoimen pätemättömyyden, vaikka mikään OikTL:n 3 luvun 

pätemättömyysperusteista ei täyttyisikään.200 Tämän tutkimuksen näkökulmasta tällaisena 

sopimisen edellytyksenä voidaan pitää perillisten sukulaisuus- tai tarkemmin isä-lapsi -

 
196 Kts. edellä luku 4.3 perinnönjaon osittaisesta kumoutumisesta 
197 Saarnilehto 2018 s. 164–165 
198 Esimerkkinä tällaisesta määräajasta voidaan pitää Maanvuokralain 5 luvussa olevaa ”Muuta 

maanvuokraa” koskevaa sääntelyä, esim. MVL 73 § 
199 Hemmo 2003 s. 404–405 
200 Saarnilehto 2018 s. 184 
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suhdetta perittävän kanssa, jonka seurauksena rintaperilliset hyväksyvät toisensa 

perinnönjaon osakkaiksi ja sopimusosapuoliksi.  

Edellytysoppi voidaan jakaa kahteen osaan, joissa toisessa on kyse siitä, että sopimuksen 

tekohetken olosuhteet on ymmärretty väärin eikä luultuja olosuhteita ollutkaan käsillä. 

Tällöin puhutaan edellytysten virheellisyydestä.201 Koska tutkimuksessani oletuksena on 

kuitenkin, että perinnönjako suoritetaan ennen isyyden kumoamista, ei edellytysten 

virheellisyys voi aktualisoitua, sillä alkuperäisen perinnönjaon hetkellä edellytys 

rintaperillisasemasta suhteessa perittävään toteutuu eikä silloin olosuhteita ole voitu 

ymmärtää väärin. Sen sijaan keskeiseen asemaan nousee edellytysten raukeaminen, jossa 

oikeustoimen edellytykset ovat olleet riidattomasti käsillä oikeustoimen tekemisen hetkellä, 

mutta ovat sittemmin lakanneet.202 

Edellytysoppi ja erityisesti edellytysten raukeaminen on tunnustettu myös 

oikeuskäytännössä. Kuten luvussa 5.3 havaittiin, on edellytysoppiin nojattu ruotsalaisessa 

oikeuskäytännössä jo 1990-luvulla ja se oli myös peruste, johon alemmat oikeusasteet 

pitkälti perustivat päätöksensä lopulta HD: iin menneessä NJA 1997 s. 645 tapauksessa. 

Suomessa edellytysten raukeamista on käsitelty korkeimmassa oikeudessa tapauksessa KKO 

2012:1, jossa KKO katsoi, että edellytysten raukeaminen todella voi aiheuttaa oikeustoimen 

pätemättömyyden tai raukeamisen tai toimia sovitteluperusteena osapuolten 

suoritusvelvollisuutta koskien, vaikka sopimusten sitovuutta ja pysyvyyttä on pidettävä 

ensisijaisena vaihtoehtona.203 Samalla KKO asetti edellytysten raukeamiselle ehdoksi, että 

“edellytys on ollut sopimuksen solmimisen kannalta olennainen ja määräävä ja niin edellytys 

kuin sen merkitys sopimuksen teolle ovat olleet vastapuolen tiedossa”. 

Oikeuskirjallisuudessa esimerkiksi Norros on katsonut, että kriteeriksi sille, että edellytysten 

raukeaminen vaikuttaisi osapuolten välisen oikeustoimen sitovuuteen, on asetettava myös 

se, että “velvoitteen lakkauttavaa vaikutusta pidetään perusteltuna osapuolten välisen 

riskinjaon kannalta”.204 Toisin sanoen on pohdittava, voivatko nämä kolme kriteeriä täyttyä 

 
201 Norros 2018 s. 582 
202 Hemmo 2003, s. 404 
203 KKO lausui tapauksessa tarkalleen: ”Sopimussuhteissa on lähtökohtana, että kumpikin osapuoli vastaa 

omista tahdonilmaisuistaan ja sitoumuksistaan. - - Virheellisellä tai rauenneella edellytyksellä voi kuitenkin 

olla merkitystä sopimuksen sitovuuden kannalta, jos edellytys on ollut sopimuksen solmimisen kannalta 

olennainen ja määräävä ja niin edellytys kuin sen merkitys sopimuksenteolle ovat olleet vastapuolen 

tiedossa”. (kursivoinnit omia) 
204 Norros 2018 s. 582; kts. myös Hemmo 2003 s. 405–406 
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samanaikaisesti tutkimuksen kohteena olevissa tilanteissa ja mikäli kyllä, niin millainen 

vaikutus edellytysten raukeamisella tulisi perinnönjakoon olla. 

Kahden ensimmäinen kriteerin osalta tilanne on nähdäkseni selkeä. Kuten edellä olen 

esittänyt perustuen Agellin näkemyksiin Ruotsin HD:n ratkaisusta Gunnarin tapauksessa, 

voidaan sukulaisuussuhdetta perittävään nähden pitää perinnönjakoon osallistuvien 

perillisten osalta “ehtona”, jolla jokainen heistä pääsee sopimuksen osapuoleksi. Tämä on 

siis ristiriidassa HD:n kannan kanssa, jossa lähdettiin siitä, että sopimuksen perusta olisi 

tapauksessa ollut isyysolettamaan perustuva isyys ja siten piiri olisi määräytynyt lain nojalla.  

Laki kuitenkin määrittää vain sen, kuka lain nojalla on perillinen, ja on perillisten 

sopimusvapauden piirissä päättää, noudattavatko he lakia vai ei. Usean rintaperillisen 

perimyksissä on mielestäni mahdotonta esittää mitään yhtä perusteltua vasta-argumenttia 

siitä, mihin muuhun päätös perillispiiristä voisi perustua kuin sukulaisuuteen perittävän 

kanssa. Arviointi luonnollisesti muuttuisi, mikäli rintaperillinen olisi samalla testamentin 

saaja, mutta tällaiset tilanteet jäävät nyt käsiteltävän kysymyksen ulkopuolelle.  

Näin ollen, kun sukulaisuussuhdetta, eli perittävän isyyttä, voidaan pitää riidattomasti 

edellytyksenä sille, että jokainen rintaperillisistä on otettu perinnönjaon osapuoleksi, on 

osoitettu, että ensimmäinen kriteeri eli edellytyksen olennaisuus ja merkittävyys täyttyvät. 

Toisaalta jokaisella perillisellä on perinnönjaossa oma taloudellinen intressinsä 

puolustettavana ja voidaan vähintäänkin pitää harvinaisena sitä, että sisarukset ottaisivat 

toisensa pelkästä sisarusrakkaudesta osapuoleksi jakamaan edesmenneen isän perintöä. On 

siis perusteltua katsoa, että edellytys on ollut myös jokaisen perillisen tiedossa perinnönjaon 

hetkellä. Toisin sanoen, jokainen heistä on suostunut ehdotettuun jakoon, sillä 

olettamuksella, että jokainen muista osapuolista on myös perittävän lapsi ja siten oikeutettu 

perintöön, vaikka sopimukseen ei päästäisi. Täten voidaan todeta, että isyys perinnönjaon 

perillispiirin edellytyksenä on täytynyt olla jokaisen perillisen tiedossa ja siten myös toinen 

kriteeri on perusteltua katsoa täyttyväksi. 

Kolmannen kriteerin kohdalla arviointi ei ole aivan yhtä yksiselitteistä. Ensinnäkin on 

huomattava, että kriteerin soveltaminen painottuu yleensä liike-elämän kestosopimuksiin, 

jotka ovat voimassa huomattavan pitkiä aikoja, ja jossa molemmilla osapuolilla on niin 

oikeuksia kuin velvollisuuksiakin.205 Perinnönjako oikeustoimena eroaa näistä monella 

tapaa, olemalla esimerkiksi kertaluonteinen ja tuottamalla osapuolille ainoastaan oikeuksia 

 
205 Saarnilehto 2018 s. 182; kts. myös Keränen 2014 



 

69 
 

eikä laisinkaan velvollisuuksia, ellei velvoitteena pidetä negatiivista velvollisuutta olla 

rikkomatta jakosopimusta eli velvoitetta kunnioittaa toisten perillisten omistajansuojaa. 

Toisaalta kriteerissä edellytetty riskinjakopunninta osapuolten välillä on kriteereistä yleensä 

kaikista tiukin eli toisin sanoen vaikka kaksi edellä mainittua kriteeriä täyttyisivätkin, jäävät 

vaikutukset syntymättä raukeamisen perusteella useimmiten juuri tämän kriteerin 

täyttymättömyyden nojalla.206 

On katsottu, että riskinjakoa koskevan punninnan lähtökohtana on pidettävä mahdollista 

tuottamusta, toisin sanoen siis sitä, onko sopimuksen osapuoli toiminut mahdollisesti 

vilpillisessä mielessä.207 Edellä 6.1 luvussa esitin, että, mikäli perillisellä on vilpillinen mieli 

hänen ja perittävän välisen isä-lapsi -suhteen olemassaolosta, voisi täyttyä myös 

kunnianvastaisen ja arvottoman menettelyn kriteerit. Kuitenkin vaikka sen edellytykset eivät 

täyttyisi, on mielestäni selvää, että mikäli osapuoli on ollut tietoinen siitä, ettei perittävä ollut 

hänen biologinen isänsä, muttei ole tuonut tätä esiin perinnönjaon yhteydessä ja isyys 

myöhemmin kumoutuu, on riskitaakka perusteltua asettaa tämän perillisen harteille juuri 

tämän edellytyksen salaamisen johdosta. Toisaalta Honka on katsonut, että jos sopimus 

perustuu yleiseen käytäntöön, jää riski muiden osapuolten harteille eli toisin sanoen, jos 

perinnönjako on tehty lakimääräistä perimysjärjestystä noudattaen, niin se tosiseikka, että 

kyseessä on silti sopimusjako, ei oikeuttaisi hänen mielestään vetoamaan tehokkaasti 

edellytysten raukeamiseen isyyden kumoutuessa.208  

Toisaalta punninnassa on syytä pohtia oikeustoimen laatua ja oikeustoimen kohdetta. 

Varsinaisia raha- tai luontoissuoritusvelvoitteita perinnönjakosopimukseen ei siis sisälly, 

jolloin perinnönjaon voidaan katsoa olevan oikeustoimi, joka ainoastaan synnyttää 

oikeuksia. Toisaalta omistusoikeuden perittävään omaisuuteen voidaan katsoa syntyneen jo 

ennen perinnönjakoa, jolloin perinnönjako ainoastaan siirtää nämä oikeudet oikeille tahoille 

eli kyse on oikeuksia siirtävästä oikeustoimesta. Joka tapauksessa on selvää, ettei perilliselle 

perinnön yhteydessä synny vastakkaista suoritusvelvoitetta, vaan ainoa suoritusvelvoite, 

joka heille syntyy, on perintöön liittyvä mahdollinen oheisvelvoite kuten verovelvollisuus. 

Koska osapuolella ei lähtökohtaisesti ole mitään omaa suoritusta, ei oikeustoimen 

raukeamista voida pitää sinänsä riskinä kenenkään perillisen kannalta, koska ei ole riskiä, 

 
206 Honka 1989 s. 47–51 
207 Keränen 2014 s. 22 
208 Honka 1989 s. 50 
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ettei perillinen saisi omaa suoritustaan takaisin alkuperäisessä arvossaan, vaikka palauttaisi 

itse saamansa oikeudet takaisin kuolinpesään. 

Toisaalta on huomattava, että, mikäli alkuperäinen perinnönjako muuttuisi edellytysten 

raukeamisen johdosta pätemättömäksi, perillinen, jonka isyys on kumottu ei saisi uudessa 

perinnönjaossa enää mitään omaisuutta palauttamansa omaisuuden tilalle. Koska tämä 

mahdollinen uusi perinnönjako on kuitenkin täysin alkuperäisestä jaosta erillinen 

oikeustoimi, on mielestäni syytä rajata sen aiheuttamat vaikutukset tarkastelun ulkopuolelle 

ja todeta, ettei pätemättömyys ainakaan suoraan olisi tällöin alkuperäisen perinnönjaon 

osalta kenenkään perillisen kannalta sen suurempi riski kuin muidenkaan perillisten ja näin 

ollen riskinjaon kannaltakin siihen voidaan suhtautua varovaisen sallivasti. 

Pätemättömyys ei kuitenkaan ole edellytysten raukeamisen ainoa eikä edes laisinkaan varma 

seuraus. KKO:n ratkaisun sanamuodon mukaan edellytysten raukeamiselle “voi olla jotain 

vaikutuksia sopimuksen sitovuuteen”.209 Kirjallisuudessa sanamuotoa on tulkittu niin, että 

pätemättömyyden ohella edellytysten raukeaminen voi toimia esimerkiksi 

sovitteluperusteena osapuolten välillä tilanteessa, jossa OikTL 36 §:n yleisen 

sovittelusäännöksen kriteerit eivät muuten täyttyisi.210 Yleisen sovittelusäännöksen on 

vaikea nähdä soveltuvan nyt käsillä olevaan kysymykseen, sillä sen tarkoituksena on 

lähtökohtaisesti tasoittaa osapuolten välillä vallitsevaa sopimuksen epätasapainoa eli 

tilannetta, jossa osapuolten oikeudet ja velvollisuudet jakautuvat räikeän yksipuolisesti.211 

Kuten edellä toin esiin, ei perinnönjakoon sisälly tällaisia osapuolia koskevia 

velvollisuuksia, joten yleisen sovittelusäännöksen soveltuvuus perinnönjaon yhteydessä 

vaatii nähdäkseni erityisiä olosuhteita.  

Edellytysten raukeamisen yhteydessä sovittelun tarkoitus ei kuitenkaan välttämättä olisi 

tasoittaa osapuolten välistä epätasapainoa. Sen sijaan sen merkitys olisi turvata sen 

osapuolen intressejä, johon nähden olosuhteet, joiden varassa hän on sopimuksen tehnyt, 

ovat muuttuneet hänestä riippumattomista tekijöistä, mutta jolloin sopimuksen täysi 

pätemättömyys ei olisi muiden osapuolten kannalta oikeudenmukainen ratkaisu. Näin ollen 

sovittelu toteuttaa edellytysten raukeamisen yhteydessä mielestäni täysin erilaista funktiota 

kuin yleiseen sovittelusäännökseen vedottaessa, jolloin sovittelu vaikuttaisi täysin 

 
209 Kts. edellä sivu 68 
210 Pöyhönen 1988 s. 252–255 
211 Saarnilehto 2018 s. 170–171 



 

71 
 

mahdolliselta seuraukselta edellytysten raukeamisen yhteydessä.212 Käytännössä sovittelu 

johtaisi tässä yhteydessä siihen, että perillinen, jonka osalta isyys on kumottu, joutuisi 

palauttamaan vain osan perintönä saamastaan omaisuudesta. 

Puhtaasti oikeuslähteiden varassa sen ratkaiseminen, olisiko sopimuksen täysi 

pätemättömyys vai sovittelu oikea ratkaisu edellytysten rauetessa vai tulisiko tällöin edelleen 

noudattaa yleistä pääsääntöä sopimusten sitovuudesta, on käytännössä hankalaa ratkaista. 

On kuitenkin syytä huomata, että tuomioistuin on siviiliprosessissa yleisesti 

kannesidonnaisuuden alainen eli toisin sanoen tuomioistuin voi määrätä ratkaisussaan 

ainoastaan sellaisen seurauksen, jota kantaja on kanteessaan tuomioistuimelta vaatinut.213 

Näin ollen kysymys siitä, tulisiko tällaisessa tilanteessa todeta sopimus pätemättömäksi vai 

tuomioistuimen toimesta sovitella osapuolten jakosopimusta, on jossain määrin irrelevantti, 

sillä ratkaisu on lopulta täysin riippuvainen kantajan kanteessaan vaatimasta seurauksesta.  

Sen sijaan kysymys siitä, voiko edellytysten raukeamisella olla vaikutusta sopimukseen, on 

huomattavasti suurempi merkitys. Käytännössä kysymys pohjautuu lopulta riskipunnintaan 

ja perusteita on nähdäkseni molempiin suuntiin tapahtuvalle ratkaisulle. Käytännön 

ratkaisutyössään tuomioistuin todennäköisesti antaisi kuitenkin suurimman painoarvon sille, 

kuka perillisistä on ajanut isyyden kumoamista tuomioistuimessa. Mikäli kumoamista ajanut 

perillinen on se, jonka osalta isyys ollaan myös kumoamassa, on tällöin vaikea nähdä 

riskipunninnan ratkaisuksi sitä, että raukeamisen aiheuttamat vaikutukset loisivat hänelle 

kohtuuttoman riskin suhteessa muihin perillisiin. Tämä kuitenkin uskoakseni on tilanne, 

mikäli joku muista perillisistä on ajanut kannetta, sillä tällöin raukeaminen olisi lopulta 

seurausta heidän omasta toiminnastaan mitä ei voida pitää kohtuullisena ratkaisuna 

sopimuksen sitovuuteen perustuvassa järjestelmässämme. Täten ensiksi mainituissa 

tilanteissa edellytysten raukeamisen käsillä oloon voidaan suhtautua varoivaisen sallivasti, 

vaikka on syytä pitää mielessä, että sopimukseen puuttuminen nojalla merkitsee aina 

poikkeusta pääsäännöstä. 

6.3 Perusteettoman edun palautus 

Suomalainen oikeusjärjestys sisältää useita erityyppisiä saadun edun palautukseen 

perustuvia velvoitteita. Norros on systematisoinut näitä velvoitteita niin sanottuihin kapea-

alaisiin, erityisiin edunpalautusvelvoitteisiin ja yleiseen perusteettoman edun 

 
212 Saman suuntaisesti Pöyhönen 1988 s. 254 
213 Kannesidonnaisuudesta on säädetty suoraan OK 24:3 §:ssä 
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palautusvelvollisuutteen.214 Erityisistä edunpalautusvelvoitteista esimerkkeinä voidaan 

mainita esineen palautusvelvollisuus oikealle omistajalle sekä virhemaksujen palautus. 

Myös edellä käsitellyt mahdollisuudet oikeustoimen julistamiseksi pätemättömäksi voivat 

aiheuttaa edunpalautusvelvoitteen.215 Tässä tutkimuksessa ei erityisiin 

edunpalautusvelvoitteisiin kiinnitetä kuitenkaan sen enempää huomiota, sillä ne eivät 

soveltamisalaltaan sovellu nyt käsiteltävään tutkimuskysymykseen, vaan voivat olla 

ainoastaan jonkin muun kysymystä sivuavan toimen seurauksia. 

Sen sijaan pohdinta on syytä keskittää yleiseen perusteettoman edun palautusta koskevaan 

sääntelyyn ja tulkintaan. Edellytysopin tavoin yleinen perusteettoman edun palautus 

oikeudellisena konstruktiona perustuu pitkälti oikeustieteelliseen kirjallisuuteen sekä 

KKO:n ratkaisukäytäntöön erityisesti menneiltä vuosikymmeniltä.216 Kirjallisuudessa 

palautusvastuun syntymiselle on käytännössä poikkeuksetta katsottu kolme kriteeriä, joiden 

on toteuduttava samanaikaisesti eli vastuuta ei synny, jos yksikin kriteeri jää täyttymättä. 

Toisaalta on huomattava, että palautusvelvollisuus voi jäädä syntymättä erityisten 

vastasyiden nojalla myös silloin, kun kaikki edun palautuksen kriteerit täyttyvät.217 Kriteerit 

ovat edun syntyminen, edun perusteettomuus ja syy-yhteys tämän edun ja toisen henkilön 

kokeman tappion välillä.218  

Edun syntymisellä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että henkilö on saanut jotain arvoa 

sisältävää hyötyä tai toisaalta, että hänen velka- tai muu suoritusvelvollisuutensa on 

pienentynyt. Arvoa sisältävänä hyötynä voidaan pitää esimerkiksi uuden omaisuuden 

saamista tai mahdollisuutta toiselle kuuluvan esineen käyttöön, vaikka etu 

tyypillisimmillään on saatu rahasuoritus.219 Perinnönjaon yhteydessä perillinen saa 

omistukseensa uutta omaisuutta, joten on nähdäkseni riidatonta, että hänelle syntyy 

perinnönjaossa etua. Toisaalta, jos asiaa tarkastellaan retroaktiivisesti, niin tilanteessa, jossa 

perusteettoman edun palautusta joudutaan edes tarkastelemaan perinnönjaon yhteydessä, on 

perillinen jo menettänyt isyyden kumoamisen myötä perintöoikeutensa ja näin ollen 

voitaisiin katsoa olevan myös kyse toiselle kuuluvan omaisuuden käyttömahdollisuudesta. 

 
214 Norros 2018 s. 98–118 
215 Norros 2018 s. 102–103 
216 Kaisto – Lohi 2013, s. 201; Aurejärvi – Hemmo 2007 s. 161 
217 Saarnilehto et. al. 2012, luku V.2., alaluvun ”Perusedellytykset” alla. 
218 Hakulinen 1965 s. 375–377; Aurejärvi – Hemmo 2007 s. 161; Norros 2018 s. 399 
219 Saarnilehto et. al. 2012, luku V.2., alaluvun ”Etu eli hyöty” ja alaotsikon ”Erilaisia etuja” alla. 
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Joka tapauksessa on selvää, että perillisen täytyy katsoa saaneen perusteettoman edun 

palautusta koskevassa opissa tarkoitettua hyötyä, joten ensimmäinen kriteeri täyttyy. 

Toinen kriteeri eli edun perusteettomuus kytkeytyy Norroksen mukaan pitkälti siihen, onko 

oikeustoimelle esitettävissä pätevää oikeusperustetta eli kausaa.220 Saarnilehto puolestaan 

on lähtenyt arvioimaan, mitkä toimet voisivat olla tällaisia perusteettomia toimia, vaikka 

tunnustaakin kausan olemassaolon keskeisyyden. Hänen mukaansa perusteettomia toimia 

voisivat olla, sellaisten lisäksi, joissa kausaa ei ole, sellaiset toimet, joissa suorituksen 

tarkoitus ei täyty.221 Käytännössä Norros ja Saarnilehto lähestyvät samaa asiaa siis hieman 

eri tulokulmista päätyen kuitenkin siihen, että perusteettomuudessa keskeistä on, ettei 

suorituksen vastaanottamiselle ole ollut juridisia perusteita sen vastaanottajan näkökulmasta, 

jolta edun palautusta ollaan vaatimassa. Norros myös huomauttaa, että edun 

perusteettomutta koskevan arvioinnin on syytä olla melko konservatiivinen perustuen siihen, 

että etua koskevan arvioinnin nojalla monenlaiset eri edut voivat tulla arvioitavaksi 

perusteettomana etuna eikä opin alaa ole suositeltavaa laajentaa liiaksi liian sallivilla 

tulkinnoilla.222 

Tämän tutkimuksen kannalta selvää on, että alun perin kausa on ollut olemassa, sillä koko 

tutkimusongelman hypoteesina on käytetty sitä, että perillinen on alkuperäisen perinnönjaon 

aikana ollut perillisasemassa ja siten perintöomaisuuden siirtämiselle hänen nimiinsä on 

ollut selkeä oikeusperuste. Kysymys onkin siitä, millainen vaikutus voidaan antaa sille, että 

alun perin olemassa ollut kausa myöhemmin katoaa tai se tarkoitus, jolla omaisuutta on 

siirretty, jää täyttymättä. Kuten huomataan, tarkasteltu on hyvin lähellä aiempien alalukujen 

6.1 ja 6.2 käsittelyä, mutta sen läpi käynti itsenäisenä osana tutkimusta on perusteltua siitä 

syystä, että on mahdollista syntyä tilanteita, joissa oikeustointa ei voida julistaa 

pätemättömäksi ja toisaalta oikeustila edellytysopin suhteen on vähintäänkin epäselvä. 

Tällöin perusteettoman edun palautus saattaa konkreettisessa yksittäistilanteessa olla ainoa 

mahdollisuus, johon muut perilliset voivat vedota perinnönjaon jälkikäteistä muuttamista 

tavoitellessaan. 

Tällainen jälkikäteinen kausan puuttuminen vaatii tuekseen erityisiä olosuhteita. 

Esimerkiksi Anttila on katsonut, että edun perusteettomaksi katsominen edellyttää tällöin 

 
220 Norros 2018 s. 123-124 
221 Saarnilehto et. al. 2012, luku V.2., alaluvun ”Edun perusteettomuus ja alaotsikon ”Suorituksen tarkoitus ei 

täyty” alla. 
222 Norros 2018 s. 124 
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sitä, että saatu etu on ollut määrältään huomattava eikä siitä ole suoritettu vastiketta 

laisinkaan tai vain hyvin vähän.223 Lausuttu on kommentti avoliittoa koskevaan 

oikeustapaukseen, mutta on nähdäkseni hyväksyttävä myös jäämistöoikeudellisessa 

kontekstissa. Perinnönjaon yhteydessä ei edellä esitetysti vastiketta luonnollisesti suoriteta 

laisinkaan, joten tämän nojalla edun perusteettomuus olisi kiinni saadun perintöosuuden 

suuruudesta. Joka tapauksessa voidaan KKO:n ratkaisukäytännön nojalla pitää selvänä, että 

suoritushetkelläkin perusteltu oikeustoimi voi muodostua saajalleen perusteettomaksi 

eduksi, mikäli suorituksen kausa tai yleinen tarkoitus myöhemmin kumoutuu tai jää 

täyttymättä, sillä KKO on päätynyt tälle kannalle ratkaisuissa KKO 1988:27, 1988:28 ja 

KKO 2010:66. Kahden ensimmäisen kohdalla KKO ei tosin puhu suoraan perusteettoman 

edun palautuksesta, toisin kuin viimeksi mainitussa ratkaisussaan.224  

Tapausten 1988:28 ja 2010:66 tosiseikasto rakentuu avoliiton päättymiseen eroon. 

Käytännössä tapauksissa ei ole annettu painoarvoa sille, kumpi osapuolista on ollut erosta 

päättävä osapuoli, joten mielestäni voidaan päätellä, ettei edun perusteettomaksi katsominen 

edellytä sitä, että kausa olisi kumoutunut nimenomaan etua saaneen osapuolen toiminnan 

seurauksena. Kun lisäksi otetaan huomioon, että tapauksessa 1987:27 avoliitto on 

purkautunut kuoleman johdosta, voidaan edellä mainittua tulkintaa pitää vahvana. 

Perinnönjaon kontekstissa tämän voi katsoa tarkoittavan sitä, että yhden perillisen saama 

perintöosuus voisi muodostua perusteettomaksi eduksi periaatteessa riippumatta siitä, kenen 

toimesta isyyden kumoamista myöhemmin ajetaan kanteella eikä edun perusteettomuus 

siten rajoitu tilanteisiin, jossa asianosainen perillinen itse ajaa omalta kohdaltaan isyyden 

kumoamista.  

Edun perusteettomaksi katsominen ei edes edellytä saajalta moitittavaa käyttäytymistä, vaan 

edun palautuksen kriteeristöä voidaan pitää melko neutraalina subjektiivisille olosuhteille.225 

Näin ollen se, että oliko edunsaaja vilpittömässä mielessä etua saadessaan vai ei, ei ole 

vaikuttanut edun perusteettomuutta koskevaan arviointiin. Toisin sanoen etu voi muodostua 

perusteettomaksi, vaikka koko isyyttä koskeva kysymys tulisi perillisen tietoon vasta 

perinnönjaon jälkeen ja vaikka se tulisi tietoon toisen henkilön ajaman isyyden 

kumoamiskanteen takia.  

 
223 Anttila 2009 s. 13 
224 Ratkaisuissaan 1988:27 ja 1988:28 tuomioistuin puhuu työn tai rahasijoituksen korvaamisesta. Esim. Roos 

1992 on katsonut, että tuomioistuin pyrki tekemään selvän eron ratkaisuidensa ja perusteettoman edun 

palautusta koskevan opin välille. 
225 Saarnilehto et. al. 2012, luku V.2., alaluvun ” Osapuolten subjektiivisen suhtautumisen merkitys” alla 
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Kolmas kriteeri eli syy-yhteys saadun edun ja palautusta vaativan osapuolen kärsimän 

tappion välillä on nähdäkseni perinnönjaon yhteydessä kaikista selvin perusteettoman edun 

palautusta koskevista kriteereistä. On nimittäin selvää, että perilliset jakavat yhtä ja samaa 

kuolinpesää ja kuolinpesän varallisuus on kiinteä riippumatta perillisten määrästä. Kyse on 

siten eräänlaisesta nollasummapelistä, jossa yhden perillisen saama omaisuus on 

automaattisesti toiselta perilliseltä pois, ja mitä pienempi määrä perillisiä pesässä on, sitä 

suuremman perintöosuuden kukin perillinen saa. Siten on selvää, että yhden perillisen saama 

perintöosuus on automaattisesti aiheuttanut menetyksiä toisille perillisille saadun 

perintöosuuden pienentymisen muodossa ja edun ja menetyksen välillä on siten riidattomasti 

syy-yhteys.  

Kuten edellytysten raukeamisen kohdalla, myös perusteettoman edun palautuksen osalta on 

vaikea antaa yksiselitteistä vastausta siihen, voisiko se tulla kysymykseen 

tutkimuskysymyksen kaltaisissa tilanteissa. Edun olemassaolo ja syy-yhteys menetykseen 

on selvää, mutta perusteettomaksi katsominen edellyttää ulkoisten seikkojen vaikutusta. 

Perusteettoman edun palautuksen kohdalla myös kysymykset perilliselle mahdollisesti 

aiheutuvista taloudellisista ongelmista usein konkretisoituvat, sillä toisin kuin oikaisun ja 

edellytysten raukeamisen kohdalla, missä vaikutukset kohdistuvat saatuun 

perintöomaisuuteen tai sen mahdolliseen sijaantulo-omaisuuteen, perusteettoman edun 

palautusvelvollisuus on suorittajalleen tavallista velkaa eikä se näin ollen ole riippuvainen 

siitä, onko perintöomaisuutta jäljellä vai ei.226  

On myös mahdollista, että perintöomaisuutta ei ole mahdollista muuttaa rahalliseen 

muotoon, joka ei ole ongelma kahdessa ensiksi mainitussa, koska palautusvelvollisuus 

koostuu tämän omaisuuden omistusoikeuden siirtämisestä muille perillisille, mutta 

perusteettoman edun palautuksessa tällainen luontoissuoritusvelvollisuus on katsottu 

toissijaiseksi ja perusteettoman edun palautus tulee lähtökohtaisesti täyttää 

rahasuorituksena.227  

Selkeän rajoitteen perusteettoman edun palautusta koskevaan harkintaa asettaa edun 

palautusta koskevat vanhentumissäännökset. Koska perusteeton etu ei ole suoraan 

yhteydessä perintöön, ei perintöoikeuden vanhentuminen vaikuta perusteettomaan etuun. 

Sen sijaan asia tulee ratkaista yleisten, vanhentumista koskevien sääntöjen mukaan, jotka 

 
226 Saarnilehto et. al. 2012, luku V.3., alaluvun ” Palautussaatavan laatu ja määrä” ja alaotsikon ” Palautuksen 

sisältö” alla 
227 Norros 2018 s. 157 
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löytyvät VanhL:sta ja jonka nojalla perusteettoman edun palautusvelvollisuus vanhenee 10 

vuodessa edun synnyttäneestä oikeustoimesta lukien.228 Näin ollen perusteettoman edun 

palautukseen ei ole mahdollista vedota, mikäli perinnönjaosta on kulunut yli 10 vuotta, mutta 

samalla se tarjoaa pidennyksen perinnönjaon oikaisun määräaikaan, joka on 10 v perittävän 

kuolemasta lukien. 

Edellä esitetyn nojalla on nähdäkseni perusteltua suhtautua perinnönjaon yhteydessä 

perusteettoman edun palautuksen soveltumiseen lähtökohtaisesti sallivasti, sillä kaikkien 

vaadittujen kriteerien voidaan katsoa täyttyvän sen yhteydessä. Kysymys ei siten olekaan 

niinkään siitä, syntyykö palautusvelvollisuutta, vaan siitä, minkä suuruiseksi tämä 

velvollisuus asetetaan. Kun otetaan huomioon perinnönjaon ominaispiirteet ja 

jäämistöoikeudellisen sääntelyn kokonaisuus, on mielestäni perustellumpaa lähestyä 

mahdollisesti syntyvää palautusvelvollisuutta palautusvelvollisuuden kohtuullistamisen 

kautta. Näin ollen pystyttäisiin nähdäkseni oikeudenmukaisimmin huomioimaan kaikkien 

osapuolten intressit ilman, että perillisasemassa tapahtuneeseen muutokseen jätettäisiin 

kokonaan reagoimatta.  

Tällaista kohtuuttomien lopputulosten välttämistä myös Norros pitää kannatettavana 

erityisesti, jos edunsaaja on ollut vilpittömässä mielessä, kuluttanut saamansa omaisuuden 

tai palautus vaarantaisi palautusvelvollisen toimeentulon eli juuri olosuhteissa, jotka 

useimmiten aktualisoituvat perinnönjaon ollessa palautusvelvollisuuden tarkastelun 

kohteena.229 Toki sovittelun puolesta voi puhua myös osapuolten väliset erot taloudellisessa 

asemassa, mutta sitä ei voida pitää yhtä suoraan perinnönjaon ominaispiirteisiin liittyvänä 

olosuhteena kuin edellä mainittuja. Joka tapauksessa on nähdäkseni selvää, että nyt 

käsitellyn kaltaisen perinnönjaon yhteydessä edun palautuksen sovitteluun on lähes aina 

olemassa olevat perusteet ja vaikka sitä lähtökohtaisesti tulee pitää täysimääräiseen 

palautukseen230 nähden poikkeuksena, perinnönjaon jälkikäteisen muuttamisen 

ominaispiirteet puhuvat sen laajan sallimisen puolesta. 

 
228 VanhL 7 §, jonka nojalla vanhentumisaika alkaa kulua vasta, kun palautusta vaativa on saanut tietää edun 

perusteettomuudesta ja edun saajasta. 
229 Norros 2018 s. 145 
230 Norros 2018 s. 146–147 
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7 Johtopäätökset 

 
Vaikka lainsäädäntö ei asiaa käsittelekään, muodostuu lopulta perinnönjakoon mahdollisesti 

jälkikäteen sovellettavien oikeudellisten konstruktioiden ja oppien määrä lopulta jopa 

yllättävän suureksi. Kuten lähes jokaisen vaihtoehdon käsittelyssä kuitenkin huomattiin, ei 

niiden soveltuvuutta perinnönjakoon yhden perillisen isyyden kumoamisen seurauksena 

voida kuitenkaan pitää missään määrin varmana. Toisaalta voidaan varmuudella sanoa, että 

mitään ehdottomia esteitä niiden soveltamiselle ei ole, vaan jokaisen soveltuvuus perustuu 

pitkälti olosuhteisiin, kanteeseen ja tuomioistuimen eri opeille antamaan painoarvoon ja 

niiden tulkintaan.  

Kaikille edellä käsitellyille tapauksille, niin oikaisulle, pätemättömyydelle, edellytysten 

raukeamiselle, kuin perusteettoman edun palautuksellekin yhteistä on, että perinnönjakoon 

niiden nojalla muutosta haluavan on nostettava asiassa erikseen kanne tuomioistuimessa. 

Kun jälleen huomioidaan tuomioistuimen kannesidonnaisuus, jättää lainsäädännön 

niukkasanaisuus melko suuren vastuun asianosaiselle, jonka tulee tehdä ratkaisu siitä, mihin 

oikeudelliseen argumenttiin kanteensa perustaa. Erityisen suureksi vastuu muodostuu, kun 

huomioidaan että tuomioistuimen ratkaisu saattaa hyvinkin olla riippuvainen siitä, mihin 

ratkaisuun asianosainen päätyy, sillä edellä esitetyn nojalla lähtisin siitä, että mahdollisuudet 

perinnönjaon oikaisuun olisivat muutosta vaativan perillisen näkökulmasta parhaat, kun taas 

oikeustoimen julistamista pätemättömäksi OikTL:n nojalla voidaan ainakin lähtökohtaisesti 

pitää tämän perillisen kannalta heikoimpana oljenkortena.  

Joka tapauksessa on selvää, että jokaiseen vaihtoehtoon sisältyy niin niiden soveltamisen 

kuin soveltamatta jättämisen puolesta puhuvia seikkoja. Tällaista ratkaisua ei mielestäni 

voida pitää oikeusvarmuuden kannalta missään tapauksessa hyväksyttävänä. On perusteltua, 

ettei kaikkia kysymyksiä ole säädelty lainsäädännössä, mutta tällöin olisi tärkeää, että niistä 

olisi oikeuskäytännön tai oikeustieteellisen tutkimuksen pohjalta selvä tulkintatila 

oikeusjärjestyksessä. Nyt tilanne on käytännössä se, ettei lainsäädäntöä tai 

tulkintakannanottoja juurikaan ole, jolloin tällaisen tilanteen eteen joutuvien 

oikeussubjektien on todella vaikea tuntea oikeuksiaan, mikä puolestaan on edellytys niiden 

tehokkaalle hyödyntämiselle. 

Jotta asiaan saataisiin varmuus, olisi mielestäni tärkeää, että lainsäätäjä antaisi perinnönjaon 

jälkikäteistä puuttumista koskevan sääntelykokonaisuuden, mikä käytännössä helpoiten 

onnistuisi laajentamalla nykyisen PK 23a luvun soveltamisalaa siten, että se jo 



 

78 
 

sanamuotonsa tasolla soveltuisi myös isyyden kumoamistilanteisiin tai säätäisi 

selväsanaisesti siitä, ettei oikaisu voi niissä olla mahdollinen. Tämä helpottaisi asianosaisen 

tilannetta huomattavasti, sillä jälkikäteisiin muutoksiin sallivasti suhtautuva sääntely ohjaisi 

asianosaisen nojaamaan kanteessaan siihen ja kielteisesti puolestaan toimisi vahvana 

indikaattorina siitä, ettei jälkikäteinen muuttaminen olisi mahdollista myöskään 

varallisuusoikeudellisin keinoin. Kysymyksen teoreettisuuden johdosta oikeuskäytäntöä ei 

todennäköisesti ole odotettavissa aiheen tiimoilta runsaasti lähivuosinakaan, vaikka onkin 

todennäköistä, että myös isyyden kumoamista koskevia kysymyksiä päätyy tulevaisuudessa 

oikeusistuimiin aiempaa enemmän yhteiskunnan muuttuessa epäformaalimmaksi 

parisuhdemuotojen ja sitä kautta perhemallien osalta. 

Kaiken edellä esitetyn perusteella olisin itse taipuvainen sille kannalle, että 

jäämistöoikeuden kokonaisuuden kannalta olisi epäloogista torjua mahdollisuus 

perinnönjaon jälkikäteiseen muuttamiseen nyt käsillä olevissa tilanteissa. Jäämistöoikeus on 

perinteisesti tavoitellut juridisten sukulaisuussuhteiden kunnioittamista perittävän 

omaisuuden jakautumisessa eteenpäin, eikä perinnönjaolle tule mielestäni asettaa sellaista 

lopullista vaikutusta, joka katkaisisi mahdollisten muutosten vaikuttavuuden. Tällainen 

vaikutus on perusteltua antaa perintöoikeuden menettämiselle, joka kuitenkin lähes aina 

tapahtuu vasta vuosia perinnönjaon suorittamisen jälkeen.  

Toisaalta on huomattava, että oikeudessamme on perinteisesti suhtauduttu kieltävästi 

puhtaasti taloudellisista intresseistä tehtyihin perhe- ja jäämistöoikeudellisiin toimiin, mutta 

näkisin tämän painottuvan enemmän perheoikeuden puolelle. Jäämistöoikeudessahan 

puhtaan taloudelliset toimet ovat sallittuja esimerkiksi vaadittaessa kuolinpesältä PK 8 luvun 

mukaista hyvitystä tai avustusta tai vaadittaessa testamenttia tulkittavaksi vaatijan 

näkökulmasta taloudellisesti kannattavalla tavalla ja kun perinnönjaon muuttamisen 

edellytyksenä olisi tällöin jo hyväksytty isyyden kumoaminen, jonka hyväksymisessä 

vaatijan intresseillä perustellusti on ollut merkitystä, ei puhdas taloudellinen intressi saa 

käytännössä asettua tässäkään yhteydessä menestyvän vaatimuksen esteeksi. 

Näkisin kuitenkin, että mahdollisessa isyyden kumoamista koskevassa sääntelyssä tulisi 

nykyistä PK 23a luvun sääntelyä paremmin huomioida mahdollisuus mahdollisesti syntyvän 

palautusvelvollisuuden kohtuullistamiseen ja sovitteluun. Sovittelun yleisenä tarkoituksena 

on tehdä oikeustoimien tai niiden kumoamisen vaikutuksista osapuolten kannalta 

oikeudenmukaisemmat ja tasata mahdollisia räikeitä epätasapainoisuuksia, joita on jo 



 

79 
 

syntynyt tai voi syntyä. Nyt tarkasteltavat tilanteet ovat luonteeltaan sellaisia, joissa on 

todennäköisesti kulunut jo joitain vuosia perinnönjaosta, perintönä saatu omaisuus on 

mahdollisesti kulutettu tai käytetty aiempien velkojen maksamiseen ja osapuolet voivat 

muutenkin olla hyvin erilaisessa taloudellisessa asemassa, jolloin mahdollisen jälkikäteisen 

puuttumisen vaikutukset voivat olla hyvin erilaiset eri osapuolten välillä. Sovittelun puolesta 

puhuu myös se seikka, että useimmiten on oletettavaa, että perillinen, joka jälkikäteen 

palautusvelvollisuuden kohteeksi joutuisi, on toiminut alkuperäisessä jaossa täysin 

huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuksien mukaisesti eikä myöhempää puuttumista siten 

läheskään aina voida perustella hänen toiminnallaan.  

Toisaalta on täysin mahdollista, että mahdollisessa sääntelyssä lähdettäisiin Ruotsin HD:n 

ratkaisua seuraten isyyden ja erityisesti isyysolettaman puolustamisesta myöhemmin 

tapahtuvia muutoksia vastaan. Tällöinkin tosin sääntelyratkaisu olisi tarpeellinen, jotta 

suomalaisen oikeustilan voitaisiin katsoa selkeästi asettuneen ruotsalaiselle kannalle muiden 

Pohjoismaiden ja Saksan sijasta. Tällöin voidaan kuitenkin saattaa kyseenalaiseksi se, onko 

perinnönjakoa koskeva sääntely oikea paikka puolustaa isyyttä ja isyysolettamaa ottaen 

huomioon, että perinnönjaossa perillispiirin kuuluminen ei synnytä eikä edes luo indisiota 

olemassa olevasta isyydestä, vaan isyys perustuu perinnönjaosta täysin erillisiin 

oikeustoimiin. Täten nähdäkseni huomattavasti oikeasuhtaisempi ratkaisu olisi tiukentaa 

mahdollisuutta isyyden kumoamiseen miehen kuoleman jälkeen, koska tällöin sääntely 

todella kohdistuisi isyyssuhteisiin ja antaisi entistä suuremman painoarvon miehen elämänsä 

aikana isyyttä koskien tekemille valinnoille. Se, että perinnönjaossa annettaisiin yhtäkkiä 

suuri painoarvo juuri miehen elämän aikaiselle isyydelle ja isyysolettamalle, kun muuten 

lähes kaikki henkilörelaatiot perinnönjaossa ovat enemmän tai vähemmän tehokkaasti 

riitautettavissa ja kun miehen kuoleman jälkeen isyys on mahdollista vielä vahvistaa, tuntuu 

hieman sattumanvaraiselta ja hataralta perusteelta. 

Kuitenkin on edelleen painotettava sitä tosiasiaa, että reaalimaailmassa nyt käsitellyn 

kaltaiset tilanteet ovat jatkossakin varmasti harvinaisia eikä siten ole välttämättä 

tarkoituksenmukaista ottaa jo entisestään runsaasti sääntelyä sisältävää kotimaiseen 

oikeusjärjestykseen uusia säännöksiä. Todellisessa elämässä on totta kai myös hyvinkin 

mahdollista, että isyyden kumoaminen ei edes johtaisi mihinkään jälkikäteisiin 

muutosvaatimuksiin, sillä osapuolet ovat voineet jo niin sanotusti oppia elämään asian 

kanssa, kun perinnönjaon aikaisista valitettavan yleisistä pahimmista omaisuutta koskevista 

riitaisuuksista on selvitty. Toivottavaa tosin olisi, ettei isyydestä yleisesti edes muodostuisi 
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suurta epäselvyyttä perheissä, vaan lapset saisivat nauttia pienestä pitäen kahdesta 

rakastavasta vanhemmasta ja turvallisesta kasvuympäristöstä, jossa opetella hiekkalaatikolla 

elämisen taitoja, syödä jäätelöä saunan jälkeen sohvalla ja kuunnella, miten jossain 

kaukaisuudessa haukkuu koira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


