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Tiivistelmä: 

Reklamaatiovelvollisuus on sopimusoikeudellinen passiivisuusseuraamus, jonka tavoitteena on toisen 

sopimusosapuolen viivytyksetön tiedottaminen sopimusrikkomuksesta sekä virhe- ja muiden häiriötilan-

teiden joutuisa selvittäminen. Reklamaatio on usein edellytys sille, että ostaja voi myöhemmässä vai-

heessa tehokkaasti vedota virheisiin ja esittää vaatimuksia niiden perusteella. Kiinteistön kaupassa, joka 

on yleensä taloudellisesti hyvin merkittävä oikeustoimi, reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa 

ostajan kannalta huomattaviin rahallisiin menetyksiin. Tämän takia on osin ongelmallista, että maakaa-

ren (540/1995) 2 luvun 25 §:n reklamaatiovelvollisuutta koskeva säännös on kirjoitettu varsin tulkinnan-

varaiseen muotoon ja se sallii soveltajalleen paljon harkintavaltaa. Ostajan voi siten olla vaikea sään-

nöksen perusteella selvittää, millaista toimintaa häneltä edellytetään vaadeoikeutensa säilyttämiseksi. 

Tutkielmassa selvitetään lainopin metodein kiinteistön ostajan reklamaatiovelvollisuuden sisältöä ja oi-

keudellista merkitystä. Tutkielma on rajattu koskemaan reklamaatiota kiinteistön laatuvirheestä. Tavoit-

teena on systemaattisesti kartoittaa ne toimet, joihin ostajan on ryhdyttävä reklamaatiovelvollisuutensa 

täyttämiseksi. Edelleen tarkoituksena on selvittää, onko maakaaren reklamaatiosäännöksen tulkitse-

miseksi olemassa jotain yleisempiä suuntaviivoja vai onko tulkinta aina korostuneen tapauskohtaista. 

Kiinteistön ostajan on ilmoitettava myyjälle virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kohtuulli-

sessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita. Ostajan on kuitenkin viimeis-

tään viiden vuoden kuluessa kiinteistön hallinnan luovutuksesta ilmoitettava laatuvirheestä – tämän jäl-

keen virheeseen on mahdollista vedota vain poikkeustapauksissa. Tutkielmassa selvitetään ensinnäkin 

sitä, miten reklamaatioajan alkamishetki määritetään ja kuinka kohtuulliseksi katsottava reklamaatioaika 

määräytyy. Toisekseen tarkastellaan sitä, millainen ostajan reklamaation täytyy sisällöltään olla – erityi-

sesti, kuinka yksilöidysti ostajan tulee ilmoittaa vaatimuksensa. Lisäksi tutkielmassa selvitään reklamaa-

tion oikeusvaikutuksia ja sitä, mitä reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa. 

Tutkielmassa havaitaan, että maakaaren reklamaatiosäännöksen tulkinta on sidottu hyvin pitkälti ta-

pauskohtaisiin olosuhteisiin. Joitain yleisempiä arviointiperusteita on kuitenkin myös tunnistettavissa. 

Tällaisia ovat erityisesti reklamaatiosääntelyn taustalla vaikuttavien tavoitteiden ja periaatteiden toteu-

tuminen. Tutkielman perusteella ostajan on toimittava varsin aktiivisesti ja kiinteistön myyjän edut huo-

mioon ottaen säilyttääkseen vaadeoikeutensa kiinteistön virheestä. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkielman tausta ja tavoite 

Kiinteistön kauppa on osapuolilleen usein merkittävä ja poikkeuksellinen oikeustoimi. Kau-

pat vaativat monesti ostajalta suurta rahallista panostusta riippumatta siitä, onko ostajana 

yksityishenkilö vai elinkeinonharjoittaja. Tosin tavallisesti kiinteistön kauppoja tehdään 

juuri yksityishenkilöiden välillä asuintarkoituksiin, jolloin kauppojen taloudellinen intressi 

vain korostuu entisestään.1 Sanotusta johtuen ei liene yllättävää, jos kiinteistössä ilmeneviin 

virheisiin halutaan puuttua matalalla kynnyksellä. Aina ostaja ei kuitenkaan puutu virheisiin 

riittävän nopeasti tai asianmukaisella tavalla, jolloin vaarana on, ettei ostaja voikaan enää 

tehokkaasti vedota virheisiin. 

Maakaaren (540/1995, MK) 2:25 säännöksen mukaan ostaja ei saa vedota kiinteistön vir-

heeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuul-

lisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita. Ostajan tulee 

kuitenkin ilmoittaa laatuvirheestä viimeistään viiden vuoden kuluessa kiinteistön hallinnan 

luovutuksesta. Myyjä ei vapaudu vastuustaan, jos hän on menetellyt kunnianvastaisesti ja 

arvottomasti tai törkeän huolimattomasti, vaikka ostaja olisi laiminlyönyt reklamaation te-

kemisen. 

Reklamaatiossa on kyse ostajan yksipuolisesta ilmoituksesta, jonka tarkoituksena on tiedot-

taa myyjää siitä, ettei ostaja pidä kaupan kohdetta sopimuksenmukaisena. Mikäli ostaja lai-

minlyö MK 2:25:ssa säädetyn reklamaatiovelvollisuuden, voi hän menettää oikeutensa esit-

tää virheeseen perustuvia vaatimuksia myöhemmin. Vaadeoikeus voidaan menettää, vaikka 

vaatimusten perustana olevat aineellisoikeudelliset edellytykset olisivatkin olemassa.2 Mah-

dollisesti samantekevältäkin kuulostava ilmoitusvelvollisuus voikin siten muodostua ostajan 

oikeuksien kannalta aivan keskeiseksi. 

Tutkielmani tarkoituksena on selvittää ostajan reklamaatiovelvollisuuden sisältöä silloin, 

kun kiinteistössä on laatuvirhe. Vaikka MK 2:25 säännös on kirjoitettu kieliasultaan varsin 

ymmärrettävään ja ytimekkääseen muotoon, kätkeytyy sen sisään paljon joustavuutta ja väl-

jää terminologiaa. Kysymys kiinteistön virhettä koskevasta reklamaatiosta on myös siinä 

mielessä merkittävä, että se nousee käytännössä esille verrattain usein. Suomessa tehtiin 

 
1 HE 120/1994, s. 5 ja 21. 
2 Hakulinen 1965, s. 19. 
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vuonna 2020 kaikkiaan 70 481 kiinteistön kauppaa.3 Epäonnistuneet kiinteistön kaupat ovat 

varsin yleisiä ja muodostavat huomattavan määrän riidanaiheista yleisissä tuomioistuimissa 

ja kuluttajariitalautakunnassa.4 Monissa tapauksissa myyjä esittää virhevastuun välttääkseen 

väitteen siitä, että ostaja olisi laiminlyönyt reklamaatiovelvollisuutensa ja siten menettänyt 

oikeutensa esittää vaatimuksia virheiden perusteella.5 

1.2 Tutkimusaihe, tutkielman rajaus ja keskeiset käsitteet 

Tutkielman kohteena on edellä todetun mukaisesti ostajan reklamaatiovelvollisuus kiinteis-

tön kaupan kohteen laatuvirheestä. Tutkimusaihe voidaan jakaa tarkemmin seuraaviin tutki-

muskysymyksiin: 

1. Milloin reklamaatio tulee MK 2:25:n nojalla tehdä? 

2. Minkälaista sisältöä ostajan reklamaatiolta edellytetään MK 2:25:n nojalla? 

3. Minkälaisia oikeusseuraamuksia MK 2:25:n mukaisella reklamaatiolla tai sen lai-

minlyönnillä on? 

Kuten edellä kävi ilmi, MK 2:25:een liittyy paljon tulkinnanvaraisuutta. Esimerkiksi ilmai-

sut ”kohtuullinen aika”, ”olisi pitänyt se havaita” ja ”kunnianvastainen ja arvoton menettely” 

voi ymmärtää usealla eri tavalla, ja ne antavat soveltajalleen tarkoituksella harkintavaltaa.6 

Tavoitteenani on selvittää, onko säännöksen tulkintaan löydettävissä jotain yleisemmin nou-

datettavia sääntöjä vai riippuuko tulkinta yksinomaan tapauskohtaisista seikoista. Koska ai-

hepiiriä on oikeuskirjallisuudessa käsitelty melko paljon, pyrin niin ikään lähestymään sitä 

sellaisten ongelmien kautta, jotka ovat jääneet aiemmassa tutkimuksessa erityisen tulkinnan-

varaisiksi tai joihin ei ole otettu suoraan kantaa. Olen katsonut luontevaksi käsitellä aihetta 

ensi sijassa ostajan näkökulmasta, koska tutkielmassahan on kyse ostajan velvollisuudesta.7 

MK 2:25 säännöksen mukainen reklamaatiovelvollisuus koskee kaikkia kiinteistön virhe-

tyyppejä: laatuvirhettä, vallintavirhettä ja oikeudellista virhettä.8 Tutkielma on rajattu kos-

kemaan reklamointia ainoastaan laatuvirheestä (MK 2:17), koska reklamaatiovelvollisuuden 

merkitys on suurin juuri laatuvirhettä koskevassa tilanteessa.9 MK 2:25.2:ssa myös 

 
3 Maanmittauslaitos 2021, kohta 1.1 Erilaisten luovutusten lukumäärä ja yhteispinta-ala. 
4 Hoffrén OTJP 2011, s. 241. 
5 Heikkinen 2020, s. 129. 
6 Ks. joustavista oikeusnormeista Makkonen 1998, s. 94–95. 
7 Ostajan reklamaatiolla on toki myös myyjän näkökulmasta suuri merkitys. Esimerkiksi reklamaatiosääntelyn 

tavoitteissa korostuu myyjän näkökulma, mikä on myös tuotu tutkielmassa jäljempänä esiin. Pääpaino pidetään 

silti ostajan näkökulmassa. 
8 Reklamaatiovelvollisuus koskee lisäksi eräitä MK 2:23–24:ssa säädettyjä sopimusrikkomuksia. 
9 HE 120/1994, s. 58. 
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säädetään reklamaatioajan viiden vuoden takarajasta, joka koskee kiinteistön virheistä aino-

astaan laatuvirhettä.10 Virhetyypillä on lisäksi merkitystä esimerkiksi reklamaatioajan alka-

mishetkeä arvioitaessa, minkä vuoksi tutkielman aihe on ollut tarkoituksenmukaista rajata 

vain yhteen virhetyyppiin. Siltä osin kuin se on tarpeen, tarkastellaan tutkielmassa kuitenkin 

myös muita virhetyyppejä koskevaa oikeuskäytäntöä ja -kirjallisuutta, sillä mainittua MK 

2:25.2:n poikkeusta lukuun ottamatta reklamointia koskevat oikeussäännöt ovat samat vir-

hetyypistä riippumatta. 

Tutkielmassa käsitellyt kysymykset ja oikeussäännöt koskevat lähtökohtaisesti kaikkea kiin-

teistön kauppaa riippumatta osapuolten asemasta tai kiinteistön käyttötarkoituksesta. Tällai-

nen pääsääntö on omaksuttu myös MK:n sääntelyssä.11 MK:ssa on kuitenkin säädetty tie-

tyistä kuluttajakauppaa koskevista poikkeuksista, jotka vaikuttavat myös ostajan reklamaa-

tiovelvollisuuteen. Nämä poikkeukset liittyvät tilanteisiin, joissa ostaja hankkii kiinteistön 

itseään tai perheenjäseniään varten asunnoksi elinkeinonharjoittajalta, joka ammattimaisesti 

rakentaa tai myy kiinteistöjä (MK 2:10) tai joissa kiinteistö hankitaan samaiseen käyttöön ja 

kiinteistön myyjä on hankkinut kiinteistön aiemmassa myyntiportaassa tällaiselta elinkei-

nonharjoittajalta (MK 2:26). Näiden poikkeussääntöjen käsittely on rajattu tutkielman ulko-

puolelle. On joka tapauksessa syytä huomata, että tutkielmassa tarkastellut kysymykset kos-

kevat pääosin myös MK 2:10:ssa ja 2:26:ssa tarkoitettua kuluttajakauppaa – ainoastaan poik-

keussäännökset jätetään käsittelemättä.12 

Tutkielmassa on lisäksi tehty muutamia pienempiä rajauksia. Virheen seuraamusten ja siten 

reklamaation vaatimusten osalta tutkielmassa käsitellään ainoastaan MK 2:17:ssa tarkoitet-

tuja seuraamuksia, eli hinnanalennusta, vahingonkorvausta ja kaupan purkua. Näin ollen esi-

merkiksi virheen korjaamista ostajan mahdollisena vaatimuksena ei käsitellä lainkaan.13 Tut-

kielmasta on rajattu myös pois kiinteistönvälittäjän vastuu, eli esimerkiksi reklamaation 

 
10 MK 2:25.2:ssa tarkoitetusta viiden vuoden määräajasta käytetään tässä tutkielmassa myös termiä ehdoton 

reklamaatioaika. MK 2:25.1:n kohtuullista reklamaatioaikaa voidaan kutsua myös suhteelliseksi reklamaatio-

ajaksi. 
11 HE 120/1994, s. 39. 
12 Sanottu huomioon ottaen tutkielmassa on myös paikoin hyödynnetty lähteinä KRIL:n ja KVL:n ratkaisukäy-

täntöä, vaikka osa siitä koskeekin tilanteita, joissa kuluttaja on hankkinut kiinteistön asuinkäyttöönsä raken-

nusalan elinkeinonharjoittajalta. 
13 MK:ssa ei ole säännöksiä virheen korjaamisesta, eikä ostajalla tai myyjälläkään siten ole lain nojalla oikeutta 

vaatia sitä. Käytännön tilanne, jossa reklamaatiossa vaadittaisiin laatuvirheen korjaamista tai jossa myyjä pyr-

kisi korjaamaan virheen ennen muita seuraamuksia ei kuitenkaan ole mahdoton. Ks. HE 120/1994, s. 51 ja 

Niemi 2016, s. 328. 
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kohdistamista kiinteistönvälittäjään ei käsitellä. Kaikki rajausvalinnat on tehty, jotta tutki-

musaihe pysyisi riittävän tiiviinä ja sitä olisi mahdollista tarkastella syvällisesti. 

Tutkielmassa käytetään pääasiassa termiä reklamaatio, kun tarkoitetaan MK 2:25:n mu-

kaista virheestä ilmoittamista. MK:n esitöissä puhutaan reklamaatiosta, vaikka MK:n sään-

nöksissä ei termiä nimenomaisesti käytetäkään. Lisäksi esimerkiksi vielä lain valmisteluvai-

heessa säännöksen otsikoksi ehdotettiin sanaa ”reklamointi”.14 Silloin, kun se on kielellisesti 

tarkoituksenmukaista tai jos kyseessä on suora lainaus, voidaan tutkielmassa käyttää myös 

termiä virheilmoitus, jolla tarkoitetaan samaa kuin reklamaatio. Ellei asiayhteydestä muuta 

ilmene, tarkoitetaan reklamaatiolla nimenomaan MK 2:25:n mukaista yksilöivää reklamaa-

tiota, eli ilmoitusta sekä virheestä että siihen perustuvista vaatimuksista.15 

1.3 Tutkimusmetodi, lähteet ja rakenne 

Tutkielmassani on kyse lainopillisesta eli oikeusdogmaattisesta tutkimuksesta. Tavoit-

teenani on lainopin metodia seuraten tulkita ja systematisoida voimassa olevan oikeuden 

sisältöä ja saada siten tietoa kiinteistön ostajaa velvoittavista reklamaationormeista.16 

Kiinteistön kaupan osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä reklamaatiovelvollisuu-

desta yleisesti sopimusoikeudellisena ilmiönä on ilmestynyt kiitettävä määrä oikeuskirjalli-

suutta. Kiinteistön ostajan reklamaatiovelvollisuutta on myös yleensä käsitelty kiinteistöoi-

keudellisissa yleisteoksissa, vaikkakaan ei usein kovin syvällisesti. Nyt käsillä olevaan tut-

kimusaiheeseen ovat aiemmin ottaneet kantaa etenkin Esa Kyllästinen, Mia Hoffrén ja Matti 

Ilmari Niemi, joiden kirjoituksia olen tässä tutkielmassa pyrkinyt hyödyntämään laajasti. Li-

säksi erityisen hyödyllisinä lähteinä ovat toimineet Ari Saarnilehdon yleisesti reklamaa-

tiovelvollisuutta käsittelevät kirjoitukset, Olli Norroksen velvoiteoikeudelliset teokset ja tut-

kimusaiheeseen liittyvät oikeustapauskommentit sekä Petri Keskitalon teokset, joissa käsi-

tellään tarkemmin reklamaatiovelvollisuutta asunto-osakkeiden kaupassa.17 

 
14 HE 120/1994, s. 58 ja KM 1989:53, s. 309. 
15 Esim. Norros näyttäisi systematisoineen MK 2:25 säännöksen erikseen virheestä ilmoittamiseen eli (neut-

raaliin) reklamaatioon ja vaatimuksista ilmoittamiseen eli vaatimusmääräaikaan. Norros 2015, s. 20–29. Tässä 

tutkielmassa ei vastaavanlaista jakoa tehdä, vaan termi reklamaatio käsittää myös vaatimuksista ilmoittamisen, 

ellei tekstissä erikseen muuta todeta. 
16 Ks. lisää lainopin metodista Hirvonen 2011, s. 36–53 ja Aarnio 2011, s. 13–18.  
17 Tutkielman kirjoitushetkellä oli lisäksi valmisteilla Marja Luukkonen Yli-Rahnaston reklamaatiovelvolli-

suutta käsittelevä monografia sekä uudistettu painos Hoffrénin vuonna 2013 julkaistusta teoksesta Virhevastuu 

asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Koska teokset julkaistaan vasta lokakuussa 2021 ja marraskuussa 2021, 

eivät ne ehtineet tämän tutkielman tarkasteluun. Teokset mahdollisesti valottavat myös tässä tutkielmassa avoi-

meksi jääneitä kysymyksiä. 
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Koska MK:n virhesäännökset ovat muotoutuneet suurelta osin oikeuskäytännön ja oikeus-

kirjallisuuden sekä yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden pohjalta, on tutkielmassa 

voitu hyödyntää paljolti myös ennen MK:n säätämistä julkaistua kirjallisuutta ja muita oi-

keuslähteitä.18 MK:n säännösten perustana on käytetty myös Ruotsin lainsäädäntöä, ja MK 

2:25 säännös vastaakin monilta osin Ruotsin maakaaren (jordabalk 1970:994, JB) 4 luvun 

19 a §:ää.19 Tästä syystä olen katsonut tarpeelliseksi ottaa tutkielmaan osittain myös ruotsa-

laista lähdeaineistoa.20 Lähdeaineistossa on hyödynnetty reklamaatiovelvollisuuteen liitty-

vää aineistoa myös muissa kuin kiinteistön kauppaan liittyvissä tilanteissa. Analogiaa saa-

daan irtaimen kauppaa koskevasta reklamaatiosääntelystä, kuten kauppalaista (355/1987, 

KL), asuntokauppalaista (843/1994, AsKL) ja kuluttajansuojalaista (38/1978, KSL).21 Eri-

tyisesti AsKL 4:19 ja 6:14 säännöksiin liittyviä oikeuslähteitä voidaan hyödyntää, koska 

kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden kaupan virhetilanteiden sääntely ja soveltamiskäytäntö on 

nimenomaisesti pyritty saamaan mahdollisimman yhdenmukaiseksi, ja virheet voivat usein 

käytännössäkin olla hyvin samankaltaisia.22 Lainsäätäjän tarkoitusta MK 2:25 säännöksen 

tulkinnan apuna on pyritty selvittämään tarkastelemalla paitsi MK:n esitöitä, myös KL:n ja 

AsKL:n lainvalmisteluaineistoa.23 

Korkein oikeus on julkaissut joitakin prejudikaatteja reklamaatiovelvollisuudesta kiinteistön 

kaupassa. Tutkielmassa on tarkasteltu näitä ratkaisuja, minkä lisäksi on hyödynnetty muihin 

sopimustilanteisiin liittyviä, reklamaatiota koskevia ratkaisuja. Myös hovioikeuden laajaa 

 
18 HE 120/1994, s. 6–7, Tepora 2007, s. 393 ja Pöyhönen 2002, s. 326. Niemi on todennut, että monet MK:n 

säännöksistä on kirjoitettu lähtökohtana olevien periaatteiden mukaisesti ja säännökset ovatkin usein periaat-

teiden täsmennyksiä. Niemi 1995, s. 282. 
19 Ruotsin lainsäädännöstä MK:n oikeussääntöjen perustana HE 120/1994, s. 6–7. 
20 Tutkielmassa ei ole tarkoitus tehdä syvällisempää katsausta Ruotsin reklamaatiosääntelyyn tai sen yhtäläi-

syyksiin ja eroihin suhteessa Suomen oikeuteen, vaan ainoastaan hyödyntää sääntelyä siltä osin kuin se on 

tarpeen MK 2:25:n tulkitsemiseksi. 
21 Niemi 1994, s. 223–224 ja Niemi 1995, s. 289. Esimerkiksi MK:n valmistelun taustalla vaikuttaneet kor-

keimman oikeuden ennakkopäätökset perutettiin usein irtaimen kauppaa koskeviin sääntöihin nimenomaisen 

lainsäädännön puuttuessa, Kartio 2009, s. 407. Pöyhönen on katsonut, että MK:n säännökset kaupan häiriöti-

lanteiden varalta niveltyvät läheisesti irtaimen kaupan vastaaviin normeihin ja merkitsevät yleisten kauppaoi-

keudellisten normien konkretisoitumista kiinteistön kaupan tilanteisiin. Pöyhönen 2002, s. 326. 
22 Tavoite asuinkiinteistöjen ja asunnon kauppaa koskevan sääntelyn yhdenmukaisuuteen on todettu monessa 

kohtaa MK:n ja AsKL:n esitöissä, esim. HE 120/1994, s. 45, HE 14/1994, s. 38 ja 48, KM 1989:47, s. 146–

147, ja HE 21/2005, s. 16. Alun perin MK:n valmistelussa ehdotettiin, että MK:een sisällytettäisiin viittaus-

säännökset AsKL:iin, joiden nojalla asuinkiinteistön kaupassa olisi noudatettava MK:n säännösten lisäksi so-

veltuvin osin AsKL:n ostajan hyväksi säädettyjä pakottavia säännöksiä, KM 1989:53, s. 80. Lainvalmistelun 

edetessä tämä ehdotus kuitenkin hylättiin, ja tavoitteeksi otettiin mahdollisimman yhdenmukainen sääntely 

ilman erillisiä viittaussäännöksiä. Maakaarityöryhmä 1993, s. 77. 
23 Ks. lainsäätäjän tarkoituksesta heikosti velvoittavana oikeuslähteenä Aarnio 2011, s. 71–73. Lainvalmiste-

lutöiden merkitys oikeuslähteenä on Suomessa viime vuosikymmeninä vahvistunut.  
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ratkaisukäytäntöä on käsitelty tarkoituksena havainnollistaa reklamaatiosäännösten tulkin-

nanvaraisuutta ja oikeuskäytännössä vakioituneita soveltamiskäytäntöjä.24 

Tutkielman rakenne etenee siten, että tämän johdantokappaleen jälkeen tutkielmassa siirry-

tään tutkimusaihetta taustoittavaan lukuun 2. Luvussa kuvataan lyhyesti kiinteistön kaup-

paan liittyvää keskeistä käsitteistöä ja sääntelyä sekä kiinteistön laatuvirhettä ja sen seuraa-

muksia. Luku pyritään pitämään mahdollisimman tiiviinä, ja taustoittavia aiheita käsitellään 

vain niiltä osin kuin se on tarpeen tutkielman ydinkysymysten ymmärtämiseksi.25 Luku 3 

koskee reklamaatiosääntelyä yleisesti, ja se yhtäältä luo taustaa myöhemmille luvuille ja toi-

saalta raapaisee jo osittain tutkielman aiheen ydintä. Käsittelen luvussa 3 MK:n reklamaa-

tiosääntelyn taustaa ja funktioita, joilla on suuri merkitys MK 2:25:n tulkitsemiseen, sekä 

reklamaatiovelvollisuudesta sopimista MK:sta poikkeavasti. Lisäksi tarkastelen lyhyesti 

reklamaatiovelvollisuuden lähi-ilmiöitä, minkä katson myös tarpeelliseksi tutkielman myö-

hempien lukujen ymmärtämiseksi. 

Luvun 3 jälkeen siirryn tutkimusaiheen ydinkysymyksiin. Tutkielma on pyritty rakentamaan 

tutkimuskysymyksiä silmällä pitäen sellaiseen kronologiseen järjestykseen, jossa reklamaa-

tiovelvollisuutta koskevat kysymykset nousisivat käytännön tilanteessa esiin. Tarkastelen 

ensin reklamaatiovelvollisuuden ajallista ulottuvuutta; luku 4 koskee reklamaatioajan alka-

mishetkeä ja luku 5 reklamaatioajan pituutta (tutkimuskysymys 1). Luvussa 6 selvitän, mil-

lainen reklamaation tulee sisällöltään olla (tutkimuskysymys 2), minkä lisäksi tarkastelen 

reklamaation kohdistamista. Luvussa 7 käsittelen sekä oikein täytetyn että laiminlyödyn rek-

lamaatiovelvollisuuden oikeusseuraamuksia (tutkimuskysymys 3). Viimeisessä luvussa ve-

dän yhteen keskeisimmiksi katsomiani havaintoja ja lopputulemia. 

Reklamaatiosäännösten joustavuus näkyy myös tutkielman rakenteessa; vaikka olen pyrki-

nyt jaottelemaan tutkielman selkeisiin, erillisin osa-alueisiin, ei näiden sisältö ole yhtä tark-

karajainen kuin tutkielman sisällysluettelo voi antaa ymmärtää. Esimerkiksi rajanveto siitä, 

milloin kohtuullinen reklamaatioaika ei ole vielä alkanut ja milloin se jo kuluu, ei ole niin 

yksiselitteinen kuin voisi toivoa. Reklamaatioajan alkamishetken määrittämisessä 

 
24 Vaikka hovioikeusratkaisuilla ei ole vastaavanlaista oikeuslähdearvoa kuin korkeimman oikeuden ennakko-

ratkaisuilla, tarjoavat ne käyttökelpoista informaatiota lainopilliseen tutkimukseen. Yhtäältä hovioikeusratkai-

sut tuovat esille käytännön elämän ongelmatilanteita ja toisaalta ne antavat myös arvokasta tietoa oikeusjärjes-

tyksestämme. Valtaosa tapauksista jää hovioikeuksien ratkaisujen varaan, koska vain harva tapaus pääsee kor-

keimman oikeuden tiukan valituslupaseulan läpi ja toisaalta aina valituslupaa ei edes haeta. Ks. Aarnio 2011, 

s. 79. 
25 Sanotusta johtuen on syytä tiedostaa, etteivät luvussa 2 esitetyt asiat ole tyhjentäviä saatikka ongelmattomia, 

vaan niihin liittyy valtava määrä omia erityiskysymyksiään, joita ei tässä tutkielmassa ole mahdollista enempää 

käsitellä. 
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vaikuttavat seikat ovat usein merkityksellisiä myös reklamaatioajan kohtuullisuutta arvioi-

taessa, minkä takia luvuissa 4 ja 5 on pientä päällekkäisyyttä. Toisaalta esimerkiksi rekla-

maation sisältöä käsittelevässä luvussa 6 palataan vielä hieman reklamaatiovelvollisuuden 

ajalliseen ulottuvuuteen, sillä reklamaatioajan pituus on osittain sidoksissa siihen, mitä rek-

lamaatiolta sisällöllisesti vaaditaan. 

  



8 

 

2 LAATUVIRHE KIINTEISTÖN KAUPAN KOHTEESSA  

2.1 Kiinteistö ja kiinteistön kaupan sääntely 

Ennen syventymistä MK 2:25 säännöksen mukaiseen reklamaatiovelvollisuuteen on syytä 

kuvata lyhyesti, mitä kiinteistöllä, kiinteistön kaupalla ja kiinteistön laatuvirheellä oikeas-

taan tarkoitetaan. Kiinteistön käsitettä ei ole määritelty MK:ssa, mutta sen esitöistä ilmenee, 

että kiinteistöllä tarkoitetaan itsenäistä maanomistusyksikköä. Kiinteistöjä ovat tilat, tontit 

ja muut maa- ja vesialueiden yksiköt, jotka voidaan kiinteistöinä merkitä kiinteistörekiste-

riin.26 Vastaavanlainen määritelmä löytyy myös lain tasolla kiinteistönmuodostamislaista 

(554/1995, KML), jonka mukaan kiinteistöllä tarkoitetaan itsenäistä maanomistuksen yksik-

köä tai muuta yksikköä, joka kiinteistörekisterilain (392/1985) nojalla on merkittävä kiin-

teistönä kiinteistörekisteriin. Kiinteistö käsittää siihen kuuluvan alueen, osuudet yhteisiin 

alueisiin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet ja yksityi-

set erityiset etuudet (KML 2 §). Maa-alueella sijaitsevat rakennukset ja laitteet, jotka ovat 

kyseisen maa-alueen omistajan omistuksessa, kuuluvat lähtökohtaisesti erottamattomasti 

kiinteistöön.27 

Oikeustieteessä kiinteistön käsite systematisoidaan esineoikeuden kautta, jossa esineet voi-

daan ryhmitellä kiinteisiin ja irtaimiin esineisiin. Erot kiinteän ja irtaimen esineen sääntelyn 

välillä voivat olla huomattaviakin.28 Kiinteistöt katsotaan kiinteäksi omaisuudeksi, ja niitä 

tarkastellaan esineoikeudessa käytön ja vaihdannan kohteena olevina esineinä.29 Kiinteiksi 

esineiksi luetaan kiinteistöjen lisäksi myös muita rekisteriyksiköitä, mutta käytännössä tär-

keimmän ja yleisimmän ryhmän muodostavat nimenomaan kiinteistöt.30 Irtaimia esineitä 

ovat sen sijaan kaikki ne loput esineet, jotka eivät ole kiinteitä. Esimerkiksi kiinteistöllä si-

jaitsevaa rakennusta, joka ei kuulu maa-alueen omistajalle, pidetään lähtökohtaisesti ir-

taimena omaisuutena.31 

 
26 HE 120/1994, s. 39 ja KM 1989:53, s. 82–83. 
27 Lisää kiinteistön käsitteestä esim. Kasso 2005, s. 182–187. 
28 On kuitenkin syytä huomata, että kiinteistön kaupan ja erityisesti sen virhetilanteiden sääntely on syntynyt 

pitkälti irtaimen kaupan analogian kautta, ks. luku 1.3. Irtainten ja kiinteiden esineiden välisistä eroavaisuuk-

sista johtuen irtaimen kauppaa koskevaa lainsäädäntöä ei kuitenkaan voida aivan varauksetta käyttää sovelta-

misohjeena esimerkiksi kiinteistön kaupan virhetilanteita koskevissa kysymyksissä, vaan huomioon tulee ottaa 

kiinteän omaisuuden omaleimaisuus. HE 120/1994, s. 21 ja Jokela – Kartio – Ojanen 2010, s. 21–22 ja 123. 
29 Terpora ym. 2010, s. 11–12. 
30 Kaisto 2008, s. 89–90. 
31 Wrede 1946, s. 27. 
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Kiinteistön kauppa on yksi ja yleisin kiinteistön luovutuksen muodoista.32 Sillä tarkoitetaan 

kiinteistön vastikkeellista luovutusta, jossa kiinteistön omistus siirtyy myyjältä ostajalle, ja 

sitä koskevat varsin tiukat muotovaatimukset. Tarkka määrämuoto on perusteltu, sillä maa-

alueen omistuksenvaihdokseen liittyy osapuolten intressien lisäksi myös julkisen edun nä-

kökohtia, ja muotosäännöksillä pyritään turvaamaan omistussuhteiden selkeyttä ja julki-

suutta.33 Keskeisin kiinteistön kauppaa koskeva sääntely löytyy MK:n 2 luvusta.34 Ennen 

nykyistä MK:ta, jota sovelletaan 1.1.1997 tai sen jälkeen tehtyihin kiinteistön kauppoihin, 

oli kaupan sääntelyn perustana vuoden 1734 lain maakaari (VMK). Kaupan sääntely VMK:n 

aikana oli kuitenkin erittäin puutteellista ja MK:n voimaantulon kynnyksellä jo pitkälti van-

hentunutta, ja esimerkiksi sopimusoikeudelliset säännökset osapuolten oikeuksista ja velvol-

lisuuksista kiinteistön kaupan virhetilanteessa puuttuivat käytännössä kokonaan.35 Sitä vas-

toin oikeuskäytäntö VMK:n aikana kiinteistön kaupan virheisiin liittyen oli varsin run-

sasta.36 Nykyisin noudatettavien oikeussääntöjen voidaankin nähdä kehittyneen ennen kaik-

kea oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden kautta.37 

2.2 Laatuvirhe  

Laatuvirheellä tarkoitetaan vikaa tai puutetta kaupan kohteen fyysisissä ominaisuuksissa. 

Kysymys on huomattavasti yleisimmästä kiinteistön kaupan virhetyypistä.38 Tyypillisiä laa-

tuvirheitä ovat viat kiinteistön rakennusten rakenteissa ja kunnossa, kuten home- ja kosteus-

vauriot, puutteellinen lämmitysjärjestelmä tai riittämättömät eristeet.39 

Laatuvirheestä säädetään MK 2:17.1:ssa, joka sisältää viisi eri tunnusmerkkiä, joiden perus-

teella kiinteistössä voi olla laatuvirhe. Yleisesti ottaen kiinteistössä on laatuvirhe, jos se 

poikkeaa fyysisiltä ominaisuuksiltaan siitä, mitä osapuolten voidaan katsoa kauppaa tehdes-

sään sopineen tai mitä ostajan voidaan katsoa olleen oikeutettu edellyttämään ottaen huomi-

oon kaupan ehdot ja muut olosuhteet.40 Kiinteistön laatuvirheen olemassaolo kytkeytyy siten 

 
32 Jokela – Kartio – Ojanen 2010, s. 9. Muita luovutuksen muotoja ovat esimerkiksi kiinteistöjen vaihto ja 

kiinteistön lahja, ks. MK 1:1. 
33 HE 120/1994, s. 20. 
34 Kiinteistön luovutukseen liittyy myös lukuisia muita joko suoraan tai välillisesti vaikuttavia säädöksiä. Näitä 

ovat esimerkiksi KML, etuostolaki (608/1977) ja laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä 

(1074/2000). Tepora ym. 2010, s. 54 ja Kasso 2005, s. 413. 
35 KM 1989:53, s. 12 ja 49. Tarkemmin VMK:n aikaisesta sääntelystä esim. Tepora ym. 1991, s. 36–39. 
36 Ks. lisää Rautiala 1988, s. 59–68. 
37 HE 120/1994, s. 19. Erityisesti suoritusvirheiden ja virheiden seuraamusten osalta MK:n sääntely on perus-

tettu aiemmin varsin pitkälle vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, Niemi 1994, s. 223. 
38 Jokela, – Kartio – Ojanen 2010, s. 138. 
39 Kyllästinen DL 2012, s. 762. 
40 Ks. tarkemmin laatuvirheestä esim. Hoffrén 2013, s. 99–127.  
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yhtäältä myyjän tiedonanto- ja selonottovelvollisuuteen ja toisaalta ostajan tarkastusvelvol-

lisuuteen. 

Koska kiinteistölle ei voida määrittää yleisiä laatuvaatimuksia ja kiinteistö myydään yleensä 

siinä kunnossa kuin se kaupantekohetkellä on, arvioidaan laatuvirheen olemassaoloa lähtö-

kohtaisesti sen perusteella, mitä osapuolten voidaan katsoa sopineen.41 Myyjän edellytetään 

antavan rehellisesti ostajalle ne tiedot, jotka tyypillisesti vaikuttavat kiinteistön arvoon tai 

käyttöön. Myyjän tulee esimerkiksi oma-aloitteisesti kertoa tiedossaan olevista kiinteistön 

vioista ja puutteista.42 Tiedonantovelvollisuutta arvioidaan sen perusteella, mitä myyjän ase-

massa olevan odotetaan yleensä tietävän kiinteistöstään. Myyjä ei siten vapaudu vastuusta 

ainoastaan sillä perusteella, että hän ei ole ottanut selvää kiinteistön ominaisuuksista ja saa-

nut sitä kautta tietoa mahdollisista virheistä ja puutteista.43 Niin ikään laatuvirhe voi olla 

kyseessä silloin, jos myyjä on antanut ostajalle virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa kiin-

teistöstä taikka jättänyt oikaisematta havaitsemansa ostajan virheellisen käsityksen kiinteis-

tön ominaisuudesta, jonka hän tietää vaikuttavan ostajan päätöksentekoon.44 

Myyjän tiedonantovelvollisuutta ja vastuuta rajoittaa osittain ostajan tarkastusvelvollisuus.45 

Virheenä pidetyn seikan tulee olla sellainen, josta ostaja ei ole kauppaa tehdessä tiennyt ja 

jota hän ei olisi voinut havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupantekoa.46 Ostajan tulee 

MK 2:22.1:n nojalla tarkastaa kiinteistön fyysiset ominaisuudet tavanomaisella huolellisuu-

della. Mikäli ostaja laiminlyö tämän niin kutsutun ennakkotarkastusvelvollisuuden, hän ei 

voi kaupanteon jälkeen vedota sellaiseen laatuvirheeseen, joka olisi voitu tarkastuksessa ha-

vaita. Ostajalla ei lähtökohtaisesti ole velvollisuutta tarkistaa myyjän antamien tietojen paik-

kansapitävyyttä tai suorittaa esimerkiksi teknisiä toimenpiteitä tai mittauksia kiinteistössä. 

Ostajalle saattaa kuitenkin syntyä velvollisuus kiinteistön ominaisuuksien tarkempaan 

 
41 HE 120/1994, s. 49–50. Virheenä ei siten pidetä mitä tahansa vikaa tai puutetta kiinteistössä; onhan ostaja 

esimerkiksi tarkoituksella voinut ostaa kiinteistön, jolla sijaitsee purkukuntoinen rakennus. Merkityksellistä 

virhearvioinnissa on siten useimmiten kiinteistön sopimuksenvastaisuus. Ks. Koskinen 2001, s. 80 ja Koskinen 

2004, s. 57–63. 
42 HE 120/1994, s. 50. 
43 HE 120/1994, s. 26 ja 51. 
44 Mikäli myyjä on tarkoituksella antanut ostajalle virheellistä tietoa, voidaan myyjän menettelyä pitää kunni-

anvastaisena ja arvottamana tai törkeän huolimattomana. Tällaisella menettelyllä on usein vaikutusta ostajan 

reklamaatiovelvollisuuteen. Aihetta käsitellään luvussa 7.1.2. 
45 HE 120/1994, s. 26. 
46 Ensiksi mainittu rajoitus voidaan perustaa jo itse kiinteistön virheen käsitteeseen; virhehän tarkoittaa, ettei 

kiinteistö ole sellainen kuin on sovittu tai ostaja on voinut olosuhteet huomioiden perustellusti edellyttää sen 

olevan. Jos ostaja on tiennyt jostain kaupan kohteen ominaisuudesta jo ennen kaupantekoa, ei sitä voida pitää 

MK:ssa tarkoitettuna virheenä. Esimerkiksi yleisesti tiedossa olevien seikkojen, kuten tavallisten kiinteistöön 

kohdistuvien julkisoikeudellisten maksujen, katsotaan olevan ostajan tiedossa kauppaa tehtäessä, eikä niitä 

voida siten pitää kiinteistön virheenä. Ks. lisää Jokela, – Kartio – Ojanen 2010, s. 126 ja 131. 
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tutkimiseen esimerkiksi silloin, jos hän havaitsee kiinteistön tarkastuksessa epäilystä herät-

täviä seikkoja.47 

Vaikka sekä myyjä että ostaja olisivat pyrkineet toimimaan sopimuksensa mukaisesti ja täyt-

täneet edellä todetut velvollisuutensa, voidaan kiinteistössä silti katsoa olevan laatuvirhe. 

Tällainen niin kutsuttu salainen virhe on kyseessä silloin, kun kiinteistössä on sellainen vika 

tai puute, jota myyjä ja ostaja eivät ole voineet ennen kaupantekoa havaita.48 Mikä tahansa 

salainen virhe kuitenkaan ei oikeuta vaatimuksiin; kiinteistön tulee virheen takia poiketa 

laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan perustellusti 

edellyttää (MK 2:17.1,5).49 

Kiinteistön kaupan riskinjaossa on katsottu perustelluksi jättää ostajan vastattavaksi mah-

dolliset vähäiset virheet kaupan kohteessa. Jotta ostaja voisi esittää vaatimuksia laatuvirheen 

perusteella, tulee virheen olla vaikutuksellinen.50 Virheen on oltava sellainen, ettei ostaja 

olisi tietoisena siitä ryhtynyt kauppaan joko ollenkaan tai ainakaan sovituilla ehdoilla.51 

2.3 Virheen seuraamukset 

Laatuvirheen seuraamuksina voivat MK 2:17.2:n mukaan tulla kyseeseen hinnanalennus, 

kaupan purku ja vahingonkorvaus. Yleisin virheen seuraamuksista on kauppahinnan alen-

nus, joka on lähtökohtaisesti mahdollinen aina, kun kaupan kohteessa on virhe.52 Hinnan-

alennuksen määrääminen ei lähtökohtaisesti edellytä myyjältä moitittavaa toimintaa.53 Käy-

tännössä kauppahintaa usein alennetaan vastaamaan sitä hintaa, jonka myyjä olisi kiinteis-

töstä todennäköisesti saanut, jos kiinteistön vika tai puute olisi ollut kaupantekohetkellä os-

tajan tiedossa.54 

Mikäli kiinteistön virhe on olennainen, voi ostajalla olla hinnanalennuksen sijasta oikeus 

kaupan purkuun. Kaupan purun seurauksena sekä myyjän että ostajan velvollisuudet 

 
47 HE 120/1994, s. 56. 
48 HE 120/1994, s. 51. Salaista virhettä kutsutaan usein myös piileväksi virheeksi. Erityisesti kiinteistön raken-

nusten kosteus- ja homevauriot ovat usein kaupantekohetkellä piileviä. Kinnunen – Kuhanen 1997, s. 119. 
49 Virheensietokynnys on salaisen virheen osalta asetettu korkeammalle kuin muissa virhetapauksissa, Kylläs-

tinen DL 2012, s. 779. Salaisen virheen voidaan katsoa oikeuttavan vaatimuksiin esim. silloin, jos kiinteistö 

poikkeaa merkittävästi siitä tasosta, mitä samalla seudulla olevat ja vastaavan ikäiset ja laatuiset kiinteistöt 

ovat. HE 120/1994, s. 51. Ks. salaisesta virheestä tarkemmin esim. Kyllästinen DL 2012, s. 777–783. 
50 Ks. virheen vaikutuksellisuusvaatimuksesta Kyllästinen 2010, s. 189–194. 
51 Linnainmaa – Palo 2005, s. 174. 
52 Hoffrén OTJP 2009, s. 5. 
53 HE 120/1994, s. 27. 
54 Hoffrén OTJP 2009, s. 41. Alennuksen laskemisesta säädetään tarkemmin MK 2:31:ssä. 
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lakkaavat ja tehdyt suoritukset on palautettava.55 Koska kaupan purku on aina ankara oi-

keusseuraamus, edellytetään virheeltä olennaisuutta, jota arvioidaan erityisesti suhteessa 

kiinteistön kauppahintaan ja kiinteistön aiottuun tarkoitukseen.56 Virheen olennaisuus rat-

kaistaan aina objektiivisin perustein ja tapauskohtaisesti kokonaisharkinnalla.57 MK:n esi-

töissä on lähdetty siitä, että mikäli ostettua kiinteistöä ei pystytä käyttämään aiotulla tavalla, 

eikä virhettä voida kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin korjata, on virhe olen-

nainen.58 Vaikka edellytykset kaupan purkamiselle ovat hinnanalennusta huomattavasti kor-

keammat, ei kaupan purkaminenkaan edellytä myyjältä moitittavaa käytöstä.59 

Ostaja voi vaatia yhdessä edellä mainittujen seuraamusten kanssa tai myös itsenäisenä vaa-

timuksena vahingonkorvausta kiinteistön virheestä. MK 2:32:n mukaan vahingonkorvaus 

käsittää täyden korvauksen virheestä aiheutuneesta vahingosta ja edellyttää yleisten vahin-

gonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti yleensä myyjän tuottamusta. Tuotta-

musedellytyksestä johtuen vahingonkorvaus ei voikaan tulla kysymykseen kiinteistön kau-

pan salaisessa virheessä, josta myyjä ei ole tiennyt ja josta hänen ei olisi pitänytkään tietää 

(MK 2:17.2). 

  

 
55 Kaupan purusta ja purkuoikeuden rajoituksista säädetään MK 2:33–34:ssa. 
56 Kasso on todennut kiinteistön virheen olennaisuuden tarkoittavan käytännössä ainakin noin 30–40 prosentin 

suuruista virheen määrää suhteessa kauppahintaan. Kasso 2014, s. 266. Vrt. seuraavassa alaviitteessä käsitelty 

KKO 2015:58. 
57 Korkein oikeus on ennakkopäätöksessä KKO 2015:58 ottanut kantaa kiinteistön kaupan purkukynnykseen 

salaisen virheen osalta. Korkein oikeus totesi, että virheen olennaisuutta tulee arvioida sen kokonaismerkityk-

sen perusteella. Lähtökohtaisesti purkamisen edellytyksenä voidaan pitää sitä, ettei kauppaa olisi edes alennet-

tuun hintaan syntynyt, jos virhe olisi ollut ostajan tiedossa. Vaikka korkein oikeus pitkin tapauksessa jo yksin 

korjauskustannusten määrää merkittävinä, kun ne olivat 29 prosenttia kauppahinnasta, se myös totesi, ettei 

purkamisen edellytyksiä voida arvioida yksinomaan tarkastelemalla korjauskustannusten suhdetta kauppahin-

taan. Edelleen ratkaisussa todettiin, ettei osittainen epävarmuus korjauskustannusten määrästä voi rajoittaa os-

tajan oikeutta kaupan purkamiseen. Korkein oikeus katsoi tapauksessa kaupan purkamisen edellytysten täytty-

neen. 
58 HE 120/1994, s. 27 ja 51. 
59 Jokela, – Kartio – Ojanen 2010, s. 169. 



13 

 

3 REKLAMAATIOSÄÄNTELYSTÄ YLEISESTI 

3.1 Maakaaren reklamaatiosääntelyn tausta ja aiempi oikeustila 

Oikeusjärjestyksemme käsittää lukuisia eri sääntöjä, joiden perusteella pätevä saamisoikeus 

tai siihen liittyvä vaadeoikeus voi lakata. Tavallisimmin saamisoikeus lakkaa, kun suoritus 

täytetään, mutta se voi lakata myös suorituksetta esimerkiksi velkojan passiivisuuden tai ve-

lan anteeksiannon perusteella.60 Velan lakkaaminen passiivisuuden perusteella perustuu 

käytännössä velkojan toimettomuuteen ajan kuluessa velan perimiseksi, ja se on oikeusjär-

jestyksessämme jo vanhastaan tunnettu periaate.61 Myös reklamaatiosääntelyssä velkojan 

oikeuksien lakkaaminen perustuu velkojan passiivisuuteen. Reklamaatiovelvollisuuden lai-

minlyönnillä velkoja voi menettää oikeutensa vaatimusten esittämiseen sopimusrikkomuk-

sen perusteella.62 Ydinaluetta reklamaatiovelvollisuudelle ovat erilaiset kauppasopimukset 

ja muut sopimukset, jotka koskevat kertasuoritusta. Reklamaatiosääntelyssä olennaista on-

kin, että se aktualisoituu ainoastaan sopimussuhteissa; sopimuksenulkoisiin vastuisiin ei liity 

lainkaan reklamaatiovelvollisuutta.63 

Reklamaatiovelvollisuudesta on säädetty nimenomaisesti useassa eri sopimisoikeudellisessa 

laissamme.64 Reklamaatiovelvollisuus voi myös perustua nimenomaiseen sopimusehtoon, ja 

erityisesti liike-elämässä lienee tavallista sopia erikseen siitä, miten ja milloin reklamaatio 

voidaan tehdä.65 Toisaalta virheistä reklamoinnin on katsottu olevan siinä määrin perusta-

vanlaatuinen toimi ostajan oikeuksiin vetoamisen kannalta, että reklamaatiovelvollisuuden 

on vakiintuneesti katsottu voivan syntyä myös ilman nimenomaista lainsäännöstä tai sopi-

musehtoa.66 

Kuten edellä todettu, ennen nykyistä MK:ta lainsäädännöstämme puuttuivat säännökset 

myyjän ja ostajan velvollisuuksista kiinteistön kaupan virhetilanteessa. Oikeustila VMK:n 

aikana reklamaation osalta vaikuttaa varsin epäselvältä, eikä esimerkiksi silloinen kiinteistön 

 
60 Halila – Ylöstalo 1979, s. 9–10 ja 81. 
61 HE 187/2002, s. 16. 
62 Ämmälä 1993, s. 299. On toisaalta syytä selventää, ettei reklamaatiovelvollisuutta katsota velvoiteoikeudel-

lisessa mielessä sellaiseksi varsinaiseksi velvoitteeksi, jonka rikkomisesta määrättäisiin samalla tavalla kuin 

muista mahdollisista sopimusrikkomuksista. Reklamaatiovelvollisuutta ei siis tule pitää sellaisena sopijapuo-

len velvoitteena, joka hänen tulee täyttää sopimuksen mukaisen suoritusvelvollisuutensa täyttämiseksi, vaan 

toimena, joka sopijapuolen on tehtävä voidakseen itse vedota sopimusrikkomukseen. Bärlund 2002, s. 21. 
63 Norros 2018, s. 549. 
64 Esim. KL 32 §, AsKL 4:19, 5:4 ja 6:14 ja kuluttajansuojalain 5:16, 8:16, 9:16. 
65 Esim. Aaltonen 1955, s. 266 ja Routamo 1996, s. 222. Ks. luku 3.3 reklamaatiovelvollisuudesta sopimisesta 

MK:n säännöksistä poikkeavasti. 
66 Hoffrén 2018, s. 188, Ämmälä 1993, s. 297, Norros 2018, s. 548 ja KKO 2019:94, kohdat 7–8. 
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kauppaa koskeva oikeuskirjallisuuskaan ottanut juuri kantaa virhetilanteita koskeviin kysy-

myksiin.67 Mitään nimenomaista tai yleistä reklamaatiovelvollisuutta ostajalle ei ollut aina-

kaan asetettu. Kuitenkin, ottaen huomioon erityisesti sen, että kiinteistön virhettä koskevissa 

ennakkopäätöksissä käytettiin tukena irtaimen kauppaa koskevia sääntöjä ja oikeuskäytän-

nössä omaksuttuja yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita, näyttäisi lähtökohta VMK:nkin 

aikana olleen se, että ostajalta edellytettiin jonkinlaisia aktiivisia toimia ja viivytyksetöntä 

reagointia virheeseen sillä uhalla, että aiheettoman passiivisuuden johdosta hän voisi menet-

tää oikeutensa vedota virheeseen.68 Kirjoitetusta laista, oikeuskäytännöstä tai muustakaan 

oikeusohjeesta ei kuitenkaan löytynyt suoraa ohjetta siihen, missä ajassa kiinteistön ostajan 

tulisi ilmoittaa virheestä myyjälle säilyttääkseen oikeutensa esittää virheeseen perustuvia 

vaatimuksia myyjää kohtaan. Takarajana virheestä ja vaatimuksista ilmoittamiselle pidettiin 

silloista, yleistä saatavia koskevaa kymmenen vuoden vanhentumisaikaa.69 

Tepora on ennen MK:n säätämistä käsitellyt hinnanalennus- ja vahingonkorvausvaati-

muksen esittämistä kiinteistön virheestä ja todennut, että ostajan voidaan yleensä katsoa 

joko luopuneen vaatimuksestaan tai hiljaisesti hyväksyneen virheen ilman hinnanalen-

nusta tai vahingonkorvausta, jos hän ei, saatuaan tiedon korvaukseen oikeuttavasta vir-

heestä, ryhdy toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi, vaan jättäytyy passiiviseksi pitkäksi 

aikaa. Tällaisiksi toimenpiteiksi Tepora on nimennyt esimerkiksi reklamoinnin tai neu-

vottelemisen myyjän kanssa. Tepora ei ole tässä yhteydessä esittänyt mitään aikahaa-

rukkaa virheeseen reagoimiselle, mutta on todennut, että tällainen passiivisuus voi joh-

taa oikeusvaikutuksiin jo ennen silloista, yleistä kymmenen vuoden vanhentumisai-

kaa.70 Sen sijaan purkuvaatimukseen osalta Tepora on nimenomaisesti todennut, että 

loukatulla osapuolella on vaadeoikeutensa menettämisen uhalla velvollisuus rekla-

moida eli ilmoittaa kiinteistön kaupan kohteen virheistä ja vaatimuksistaan kohtuulli-

sessa ajassa. Tepora on esittänyt, että aika tulee arvioida tapauskohtaisesti, mutta kyse 

 
67 Kartio 2009, s. 407–408. 
68 Esim. Turun HO 23.11.1993 t. 3635 ja Turun HO 2.12.1996 t. 4053 sekä alaviitteessä 70 mainitut ratkaisut. 

Hovioikeus totesi ensiksi mainitussa ratkaisussaan mm.: ”Reklamaatio kiinteistön kaupassa kaupankohteessa 

olevasta virheestä on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostajat havaitsevat virheen tai heidän olisi pitänyt 

se havaita.” Ks. myös Kinnunen – Kuhanen 1997, s. 120–121. 
69 Sanottu ilmenee ratkaisun Vaasa HO 3.8.1999 t. 878 perusteluista. Kiinteistön kauppa oli tehty 4.9.1989, 

joten tapaus ratkaistiin ennen MK:n voimaantuloa vallinneen oikeustilan mukaisesti. Vastaavasti Kinnunen – 

Kuhanen 1997, s. 120. 
70 Terpora ym. 1991, s. 192–193 ja 194–195. Hovioikeuskäytännössä on ennen MK:n voimaantuloa katsottu 

kohtuulliseksi ajaksi virheistä ilmoittamiselle ainakin noin puoli vuotta virheiden havaitsemisesta, ks. Vaasan 

HO 3.8.1999 t. 878. Niin ikään eräässä VMK:n aikaisessa ratkaisussa hovioikeus on katsonut puolentoista 

vuodenkin olleen kohtuullinen aika ilmoittaa virheistä myyjälle, kun kiinteistön virheen laatu ja kaupan muut 

olosuhteet selittivät pidempää reagointiaikaa, Helsingin HO 5.10.1995 t. 5307. Sen sijaan virheestä ei olla 

katsottu ilmoitetun riittävän nopeasti, kun siitä oli ilmoitettu yli kaksi vuotta sen havaitsemisen jälkeen, Hel-

singin hovioikeus 10.11.1993 t. 4772. 
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voi olla enintään muutamista viikoista.71 Nykyisen ratkaisukäytännön valossa tämä ai-

karaja kuulostaa varsin ankaralta. 

Koska reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönnin oikeusvaikutukset ovat ostajan kannalta 

yleensä jyrkät, näyttää VMK:n aikainen tilanne, jossa reklamaatiovelvollisuus ei perustunut 

kirjoitettuun lakiin, varsin vaikeasti perusteltavissa olevalta. Nykyistä MK:ta valmisteltaessa 

painotettiinkin sitä, että on tärkeää saada kirjoitettuun lakiin täsmälliset säännökset kiinteis-

tön kaupan suorituksen virheellisyydestä ja seuraamuksista. Koska kiinteistön kaupat ovat 

lähtökohtaisesti taloudellisesti merkittäviä ja kiinteistöjä hankintaan usein asuinkäyttöön, 

tiedostettiin sen tilanteen kestämättömyys, ettei edes keskeisistä sopimusoikeudellisista ky-

symyksistä ollut lainsäännöksiä. Säännösten puuttuminen ostajan ja myyjän oikeuksista ja 

velvollisuuksista merkitsi kaupan osapuolille varsin turvatonta asemaa.72 Reklamaatiovel-

vollisuuden kirjaaminen MK 2:25:een merkitsi huomattavaa parannusta oikeusvarmuuden 

ja luottamuksensuojan suhteen sekä myyjän että ostajan näkökulmasta, vaikka nykyiseen 

säännökseen sisältyykin paljon tulkinnallisuutta. 

3.2 Reklamaatiosääntelyn funktiot ja periaatetausta 

Ostajan reklamaatiovelvollisuutta koskeva MK 2:25 on joustava säännös, jonka soveltami-

nen edellyttää tapauskohtaista harkintaa. Erityisesti tämän takia on tärkeää tiedostaa rekla-

maatiovelvollisuuden taustalla olevat tavoitteet ja periaatteet, sillä ne ohjaavat säännöksen 

tulkintaa.73 Reklamaatiosääntelyn tavoitteille ja taustaperiaatteille näytetään antavan oikeus-

käytännössä varsin paljon merkitystä – toisinaan niinkin paljon, että ratkaisuissa päädytään 

lopputuloksiin, jotka  voisivat näyttää yksin lain sanamuodon perusteella yllättäviltä.74 MK 

2:25 säännöksen tulkitsemiseksi ja säännöstä koskevan ratkaisukäytännön ymmärtämiseksi 

on syytä tarkastella enemmän reklamaatiosääntelyn taustalla olevia funktioita. 

Reklamaatiosääntelyllä on useita eri tarkoituksia, joista suurin osa perustuu myyjän suojaa-

miseen.75 Reklamaatiosäännösten muotoilun taustalla onkin vaikuttanut ongelma siitä, 

 
71 Tepora ym. 1991, s. 187–188. 
72 HE 120/1994, s. 20–21. 
73 Karhu 2008, s. 102. 
74 Hoffrén on todennut, että aiemmin yleisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin perustuneen reklamaatiovel-

vollisuuden kirjaaminen lakiin on ollut omiaan selventämään osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. Hoffrén 

kuitenkin katsoo, ettei tällainen sopimusoikeudellinen lainsäädäntö voi tyhjentävästi määrittää niitä velvoit-

teita, joita osapuolilla on toisiaan kohtaan, vaan lainsäädännön rinnalla on sovellettava myös yleisiä sopimus-

oikeudellisia periaatteita.  Hoffrén 2018, s. 203–204. 
75 Aaltonen 1955, s. 262 ja 273 ja Hoffrén 2018, s. 189–190. Tavoite myyjän suojaamiseen reklamaatiosään-

nöksillä on sikäli perusteltu, että myyjälle on MK:ssa asetettu varsin laaja tiedonanto- ja selonottovelvollisuus. 

Reklamaatiosäännöksillä pyritään tasapainoittamaan osapuolten asemaa niin, ettei myyjän vastuu muodostu 

liian laajaksi. HE 120/1994, s. 21. 
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kuinka paljon myyjän vastuuta on tarvetta rajoittaa reklamaatiosäännösten kautta.76 Sään-

nöksillä pyritään yhtäältä turvaamaan myyjän oikeussuojaa ja toisaalta huomioimaan ostajan 

Suomen perustuslain (731/1999, PL) 15 §:n mukainen omaisuuden suoja. Reklamaatiovel-

vollisuuden laiminlyönnistä seuraava saamiseen liittyvä vaadeoikeuden menettäminen mer-

kitsee nimittäin ostajan näkökulmasta omaisuuden vähenemistä.77 Tavoitteena on saavuttaa 

tasapaino osapuolten kohtelussa, velvollisuuksissa ja intressien huomioon ottamisessa.78 

Reklamaatiosääntelyn on yleisesti katsottu ilmentävän lojaliteettiperiaatetta, eikä MK 2:25 

säännös muodosta tästä poikkeusta.79 Lojaliteettiperiaate on kantava sopimusoikeudellinen 

periaate, jonka tausta-ajatuksena on, että sopimuksessa on kyse sen osapuolten välisestä yh-

teistyöstä. Osapuolten sopimukseen perustuvia intressejä ei tule nähdä yksinomaan vastak-

kaisina ja kilpailevina, vaan osapuolten on otettava tietyssä määrin myös toistensa edut huo-

mioon.80 Lojaliteettivaatimus on taustalla voimassa kaikissa kiinteistön kauppojen rekla-

maatiotilanteissa, ja sen ymmärtämisestä on hyötyä esimerkiksi kohtuullisen reklamaatio-

ajan arvioinnissa ja reklamaation sisältövaatimusten määrittämisessä. Lojaliteettivaatimuk-

sen painoarvo myös vaihtelee tilanteesta riippuen; tapauskohtaisesti lojaliteettiperiaate voi 

saada suuremman merkityksen, jos esimerkiksi molemmat kaupan osapuolet ovat ammatti-

laisia, ja toisaalta sen vaikutukset voivat muodostua vähäisemmiksi, jos esimerkiksi myyjä 

on toiminut moitittavasti.81 

MK:n esitöiden mukaan reklamaatiovelvollisuuden tavoitteena on virhetilanteiden nopea 

selvittäminen.82 Yhtenä sen tärkeimmistä tehtävistä on tiedottaa myyjää siitä, ettei ostaja 

pidä kaupan kohdetta sopimuksen mukaisena.83 Tavoitteena on turvata myyjän luottamuk-

sensuojaa sekä status quo -periaatetta, koska pitkään jatkunut ostajan passiivisuus voi luoda 

myyjälle käsityksen joko siitä, että myyjän suoritus on ollut sopimuksen mukainen tai siitä, 

ettei ostaja tule esittämään vaatimuksia mahdollisen virheen perusteella.84 Niin ikään rekla-

maatiovelvollisuus ehkäisee ostajan keinottelumahdollisuuksia sen suhteen, että hän voisi 

odottaa pitkän aikaa vaatimusten esittämisessä katsoakseen, nousevatko vai laskevatko 

 
76 Bärlund 2002, s. 473. 
77 Ks. Norros 2015, s. 40–59 perus- ja ihmisoikeuksien suhteesta vanhentumiseen. Samoja periaatteita voidaan 

nähdäkseni soveltaa pitkälti myös reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönnin vaikutusten osalta. 
78 Niemi kutsuu tätä vastavuoroisuuden periaatteeksi, Niemi 1995, s. 289.  
79 Esim. Karhu 2008, s. 102, Taxell 1972, s. 471 ja Saarnilehto LM 2010, s. 4. 
80 Taxell 1972, s. 81–82. Kiinteistön kaupan sääntelyssä myös esimerkiksi myyjän tiedonanto- ja selonottovel-

vollisuudet ilmentävät lojaliteettiperiaatetta, ks. Kyllästinen 2010, s. 175. 
81 Ks. lisää lojaliteettiperiaatteesta MK 2:25 säännöksen taustalla Karhu 2008, s. 101–103. 
82 HE 120/1994, s. 58. 
83 Heikkinen 2020, s. 227. 
84 Bärlund 2002, s. 476–477. 
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kiinteistöjen hinnat, ja valitsisi sitten seuraamustyypin sen perusteella.85 Viivytyksetön tie-

donsaanti on olennaista myös myyjän oikeusturvan kannalta; näin myyjä voi pyrkiä korjaa-

maan virheen tai lievittämään sopimusrikkomuksensa mahdollisia vahinkoseuraamuksia, ja 

toisaalta myyjälle tulee varata tilaisuus perehtyä väitettyihin virheisiin ja arvioida vastuutaan 

niiden perusteella.86 Sanottuja tavoitteita on mahdoton toteuttaa, jos virheestä ilmoitetaan 

pitkän ajan kuluttua niiden havaitsemisesta tai vasta sitten, kun virheet on jo korjattu.87 

Reklamaatiovelvollisuutta ja virhetilanteiden nopeaa selvittämistä voidaan perustella paitsi 

myyjän oikeussuojan kannalta, myös ostajan intressien ja julkisen edun näkökulmasta. 

Vaikka reklamaatiovelvollisuus oikeudenmenetyksen uhalla onkin ostajan kannalta kieltei-

nen asia, on reklamaation viivytyksetön tekeminen myös ostajan etujen mukaista, sillä rek-

lamaatio toimii usein avauksena ja edellytyksenä osapuolten välisten neuvotteluiden käyn-

nistämiselle ja myyjän virhevastuun toteutumiselle.88 Ajan kuluminen aiheuttaa todistelu-

vaikeuksia, jolloin ostajan voi olla vaikea näyttää, että virhe on ollut olemassa jo kaupante-

kohetkellä.89 Tämä on omiaan johtamaan kustannuksia aiheuttaviin oikeusprosesseihin ja 

heikentämään edellytyksiä päästä aineellisesti oikeaan lopputulokseen.90 Toisaalta on pi-

detty yleisesti tavoiteltavana, että vastuusuhteet selvitetään kohtuullisessa ajassa.91 Tämä ta-

voite tukee osaltaan omistussuhteiden selkeyttä ja pysyvyyttä, johon MK:n sääntelyllä pit-

kälti pyritään, jonka taas voidaan edelleen nähdä tukevan MK:n säännösten ilmentävää jul-

kisuusperiaatetta.92 Näiden tavoitteiden toteutuminen vaarantuisi, mikäli ostaja voisi lykätä 

vaatimustensa esittämistä pitkän ajan päähän. 

3.3 Reklamaatiovelvollisuudesta sopiminen 

3.3.1 Lähtökohtana sopimusvapaus 

Kiinteistöt ovat tunnusomaisesti hyvin yksilöllisiä erityisesineitä. Tästä johtuen MK:n sää-

tämisessä lähdettiin siitä, ettei jokaista erityistapausta voida säännellä erikseen, vaan MK:n 

säännökset koskevat kaikkia kiinteistön kauppoja riippumatta kiinteistöjen 

 
85 Linnainmaa – Palo 2007, s. 149 ja Hultmark 1996, s. 33. 
86 Sisula-Tulokas 1992, s. 212–213. 
87 KKO 2008:8, kohta 6. 
88 Aaltonen 1955, s. 262–263. 
89 HE 120/1994, s. 58. 
90 KKO 2018:38, kohta 21 ja HE 187/2002, s. 16–17. 
91 Hoffrén 2018, s. 189–190 ja Bärlund 2002, s. 476. 
92 Ks. omistussuhteiden selkeyden ja pysyvyyden vaatimuksesta MK:n taustalla olevana ajatuksena, Tammi-

Salminen 2004, s. 159–162 ja julkisuusperiaatteesta MK:n sääntelyssä Niemi 1995, s. 282–288. 
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käyttötarkoituksesta, ominaisuuksista tai osapuolten henkilöstä.93 Koska kiinteistön kau-

passa ei myöskään voida yleisesti tunnistaa asiantuntemuksen tai taloudellisen aseman puo-

lesta aina vahvempaa osapuolta, ei MK:n sääntelyyn katsottu tarpeelliseksi ottaa laajaa pa-

kottavaa normistoa toisen osapuolen suojaksi.94 Määrämuodostaan ja julkisen edun näkö-

kulmasta huolimatta kiinteistön kauppa on ennen kaikkea yksityisoikeudellinen sopimus, 

minkä takia sen sääntelyn lähtökohdaksi on otettu osapuolten mahdollisimman laaja vapaus 

sopia kauppaa koskevista ehdoista siten kuin se yksittäistapauksessa on tarkoituksenmukai-

sinta.95 

Lähtökohtaisesta sopimusvapaudesta huolimatta MK:een on katsottu tarpeelliseksi ottaa joi-

takin sopimusvapautta rajoittavia säännöksiä. Rajoitusten taustalla vaikuttavat edelläkin 

mainitut julkisen edun vaatimukset, pyrkimys sivullissuojan turvaamiseen ja heikomman 

osapuolen suojaamisen tavoite.96 Sopimusvapautta rajoittavat säännökset koskevat sopimi-

sen yksilöintivaatimusta (MK 2:9), pätemättömiä sopimusehtoja (MK 2:11) ja ostajan suo-

jaamista niissä tapauksissa, kun kiinteistö ostetaan asuinkäyttöön elinkeinonharjoittajalta 

(MK 2:10). Käsittelen seuraavaksi lyhyesti sitä, miten kaksi ensin mainittua sopimusvapau-

den rajoitusta tulee ottaa huomioon reklamaatiovelvollisuuden kannalta.97 

3.3.2 Vaatimus yksilöidystä sopimisesta 

MK 2:9:ssä säädetään kiinteistön kaupan sopimusvapaudesta ja säännösten lähtökohtaisesta 

tahdonvaltaisuudesta eli dispositiivisuudesta. Pääsäännön mukaan osapuolet voivat sopi-

muksellaan poiketa MK:n mukaisista myyjän ja ostajan oikeuksista ja velvoitteista. Ostajan 

asemaa on kuitenkin haluttu turvata erityisesti silloin, kun myyjä on syyllistynyt sopimus-

rikkomuksiin.98 Tämän vuoksi MK 2:9.2:ssa edellytetään, että mikäli osapuolet haluavat ra-

joittaa MK 2:17–34:ssa määriteltyjä ostajan oikeuksia, osapuolten on sovittava yksilöidysti 

siitä, millä tavalla ostajan asema poikkeaa laissa säädetystä. Tällaisia sopimusehtoja, jotka 

rajoittavat myyjän vastuuta siitä, mitä se olisi suoraan MK:n tahdonvaltaisten säännösten 

nojalla, kutsutaan yleisesti vastuunrajoitusehdoiksi.99 Ostajan oikeussuojan kannalta yksi-

löintivaatimus on aiheellinen, sillä yleiseen muotoon laadittujen kiinteistön kauppojen 

 
93 HE 120/1994, s. 1, 21 ja 26. 
94 HE 120/1994, s. 21. 
95 HE 120/1994, s. 25. 
96 Sopimusvapauden rajoittamisen perusteluista enemmän Tepora ym. 2010, s. 72–79. 
97 Kysymykset yksilöidystä sopimisesta ja kohtuuttomista sopimusehdoista ovat itsessään varsin laajat, eikä 

niitä ole syytä käsitellä tässä syvällisesti. Viimeiseksi mainittua MK 2:10 säännöstä ei käsitellä tässä, sillä 

tutkielmasta on rajattu pois MK:n kuluttajakauppoja koskevat poikkeussäännökset. 
98 HE 120/1994, s. 25. 
99 Ks. myyjän vastuunrajoitusehdoista kiinteistön kaupassa Tepora 2007, s. 401–410.   
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vastuunrajoitusehtojen oikeusvaikutukset voivat osoittautua ostajalle yllättäviksi ja kohtuut-

tomiksi.100 

Vaatimus yksilöidystä sopimisesta ei näytä edellyttävän sopimuksen kirjallista muotoa.101 

Vaikka kiinteistön kauppa tulee MK 2:1 säännöksen nojalla tehdä kirjallisesti, voivat osa-

puolet toteuttaa kaupan niin, että MK:n muotovaatimukset täytetään erillisellä, suppealla 

kauppakirjalla, ja yksityiskohtaisemmista ehdoista, kuten myyjän vastuunrajoituksista, so-

vitaan erikseen – mahdollisesti jopa suullisesti.102 Eri asia on, kannattaako myyjän sopia 

vastuutaan rajoittavista ehdoista suullisesti, kun tällaista sopimista voi olla vaikea näyttää 

myöhemmin toteen. 

Mainitut säännökset, joista poikkeamisesta on sovittava yksilöidysti, kattavat myös MK 

2:25:n mukaisen reklamaatiovelvollisuuden. Yksilöintivelvollisuus koskee vain tilanteita, 

joissa sopimuksella poiketaan säännöksistä ostajan vahingoksi, eli reklamaatiovelvollisuu-

desta poikkeaminen myyjän vahingoksi esimerkiksi reklamaatioaikaa pidentämällä on osa-

puolten kesken vapaasti sovittavissa.103 Siinä missä ostajalla on MK 2:25:n nojalla velvolli-

suus tehdä reklamaatio kohtuullisessa ajassa, merkitsee samainen säännös myös ostajan oi-

keutta käyttää kohtuullinen aika virheeseen reagoimiseen. Jos ostajan reklamaatiovelvolli-

suutta halutaan ankaroittaa, täytyy tästä sopia MK 2:9:n edellyttämällä tavalla yksi-

löidysti.104 

Kiinteistön kaupan osapuolet voivat sopia siitä, että mahdollisista virheistä tulee ilmoit-

taa kirjallisesti. Voidaan kysyä, pidetäänkö tällaista muotovaatimusta MK 2:9 säännök-

sessä tarkoitettuna ostajan oikeuksia rajoittavana sopimusehtoja vai ainoastaan täsmen-

nyksenä osapuolten väliselle viestintätavalle. Koska ostajalla on MK:n säännösten pe-

rusteella oikeus tehdä reklamaatio haluamassaan muodossa, voitaneen tällaista muoto-

vaatimusta pitää ostajan oikeuksien rajoittamisena.105 

Ostaja ja myyjä voivat yksilöidysti sopimalla määritellä sen, missä ajassa ostajan on ilmoi-

tettava mahdollisista ilmenevistä virheistä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle. 

 
100 HE 120/1994, s. 45. 
101 Ks. Kyllästinen DL 2013, s. 349: ”Tällainen sopiminen voi tapahtua myös vapaamuotoisesti, kunhan ky-

seessä vain on yksilöity sopimus.” 
102 Tepora 2007, s. 395–396. 
103 Toki tällöinkin on ostajan oikeusturvan kannalta syytä sopia reklamaatiovelvollisuudesta poikkeamisesta 

yksilöidysti, jotta vältyttäisiin mahdollisilta myöhemmiltä näyttövaikeuksilta. 
104 Kyllästinen on todennut, että reklamaatiovelvollisuudesta sovitaan harvoin MK 2:25:stä poikkeavasti. Kyl-

lästinen 2010, s. 366. Sopimusehdot reklamaatiovelvollisuudesta, erityisesti reklamaatioajasta, lienevät taval-

lisimpia yritysten välisissä kiinteistötransaktioissa, ks. esim. Tepora 2007, s. 23. 
105 Samansuuntaisesti muotovaatimuksesta kuluttajasuhteissa Norros LM 2008, s. 184–185. Ks. reklamaation 

muotovaatimuksista luku 6.3.   
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Osapuolet voivat myös esimerkiksi lyhentää laatuvirheestä ilmoittamiselle varattua viiden 

vuoden ehdotonta reklamaatioaikaa.106 Myyjän intressissä voi olla sopia esimerkiksi, että 

mahdollisiin virheisiin tulee vedota tietyn ajan sisällä kiinteistön hallinnan luovutuksesta sen 

sijaan, että määräaika virheistä ilmoittamiselle laskettaisiin niiden havaitsemisesta. Tämä 

painostaa myös ostajaa ottamaan selvää mahdollisimman pian kaupanteon jälkeen kiinteis-

tön ominaisuuksista ja mahdollisista puutteista.107 

MK:sta tai sen esitöistä ei ilmene selkeitä kriteereitä sille, kuinka yksilöity sopimusehdon 

on oltava, jotta siihen voitaisiin tehokkaasti vedota ostajan vahingoksi. Ainakaan tavallinen 

”kiinteistö myydään sellaisena kuin se on” -ehto ei voi täyttää sanottua yksilöintivaatimusta, 

sillä se ei anna ostajalle riittävää kuvaa siitä, miltä osin ehdolla poiketaan ostajan MK:n 

mukaisesta asemasta.108 Ostajan reklamaatiovelvollisuutta tiukentavassa ehdossa painottu-

nee erityisesti ajallinen yksilöinti, sillä ostajan tulee jo kaupantekohetkellä voida arvioida, 

mitä vastuun ajallinen rajoittaminen tosiasiallisesti merkitsee hänen oikeuksiensa kan-

nalta.109 Yksilöinnin osalta lienee myös välttämätöntä, että osapuolet sopivat nimenomai-

sesti niistä oikeusseuraamuksista, joita sovittujen reklamaatioehtojen rikkomisesta seuraa. 

Jos osapuolet ovat esimerkiksi sopineet, että mahdollinen reklamaatio on tehtävä kirjallisesti 

kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta täsmentämättä kuitenkaan sitä, että ehtojen rik-

komisesta seuraa vaadeoikeuden menettäminen, ei tällainen sopimusehto välttämättä olisi 

MK 2:9 säännöksen edellyttämällä tavalla riittävän yksilöity.110 

3.3.3 Kohtuuttomat sopimusehdot 

Sen lisäksi, että MK 2:25:n mukaisesta reklamaatiovelvollisuudesta poikkeava ehto voi tulla 

sitomattomaksi yleisluontoisuutensa vuoksi, se voi olla sitomaton myös kohtuuttomuutensa 

vuoksi. Esimerkiksi MK 2:9:n mukaisesti riittävästi yksilöity, mutta hyvin lyhyeen rekla-

maatioaikaan johtava sopimusehto ei todennäköisesti sellaisenaan sitoisi ostajaa kohtuutto-

mana.111 MK 2:11.3 viittaussäännöksen mukaan kohtuuttomien kiinteistön kaupan ehtojen 

 
106 Myös Ruotsissa reklamaatioajan lyhentäminen sopimalla on katsottu sallituksi, ks. Grauers 2012, s. 235. 
107 Hemmo 2005, s. 212–213. 
108 HE 120/1994, s. 25. 
109 Tepora 2007, s. 408. Tepora esittää, että riittävän yksilöity vastuunrajoituslauseke voisi olla esimerkiksi 

seuraavanlainen: ”Myyjän virhevastuun edellytyksenä on, että ostaja on toimittanut myyjälle kirjallisen vaati-

muksen, jossa yksilöidään riittävästi virhe ja siihen perustuvat vaatimukset. Vaatimus tulee toimittaa myyjälle 

60 päivänä kuluessa siitä, kun ostaja on saanut tiedon vaatimuksen perusteena olevasta virheestä. Ostajan tulee 

joka tapauksessa esittää laatuvirheeseen perustuvat vaatimuksensa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun kiinteis-

tön hallinta on luovutettu.” 
110 Aiheeseen palataan vielä jäljempänä luvussa 6.3 reklamaation muotovaatimusten osalta. 
111 Tepora ym. 2010, s. 358 ja Niemi 2016, s. 224.  
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kohdalla voi tulla sovellettavaksi varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 

(228/1929, OikTL) 36 §.112 Kohtuutonta reklamaatioehtoa voidaan siten OikTL 36 §:n pe-

rusteella joko sovitella tai jättää se kokonaan huomioon ottamatta.113 Kohtuuttomuutta arvi-

oitaessa huomioon otetaan sekä kysymyksessä oleva ehto itsessään että kiinteistön kauppa 

kokonaisuutena: oikeustoimen sisältö, osapuolten asema, vallinneet olosuhteet sekä kauppaa 

tehtäessä että sen jälkeen ja muut seikat (OikTL 36.1 §). OikTL:n esitöissä on huomioitu, 

että reklamaatioehto voi muodostua kohtuuttomaksi esimerkiksi liian ankaran tarkastusvel-

vollisuuden, lyhyen reklamaatioajan tai reklamaatioon liittyvien liiallisten muodollisuuksien 

perusteella. Kohtuuttomuutta arvioitaessa merkitystä tulisi antaa reklamaatiovelvollisen ta-

loudellisille ja tiedollisille edellytyksille.114 OikTL 36 §:n tarjoaman sovittelumahdollisuu-

den voidaan nähdä olevan erityisen tarpeellinen silloin, kun kysymys on epätasavertaisten 

sopijapuolten välisistä sopimuksista.115 

Muun muassa Hoffrén on käsitellyt laajasti kiinteistön kaupan vastuunrajoitusehtojen sovit-

telua. Mittapuuna sen arvioimiselle, mitä voidaan pitää kohtuullisena ja hyväksyttävänä, voi-

daan pitää MK:n tahdonvaltaisia säännöksiä. Toisaalta huomattavakaan poikkeama tahdon-

valtaisesta sääntelystä ei suoraan tarkoita ehdon kohtuuttomuutta. Merkitystä tulee antaa 

koko kiinteistön kaupan sopimuskokonaisuudelle ja ehtojen taustasyihin; itsessään ankaral-

takin kuulostava ehto voi olla kohtuullinen ja sitova, jos sitä tasapainotetaan muilla sopi-

muksen ehdoilla, kuten kiinteistön kauppahinnan alhaisuudella.116 Hoffrén on verrannut 

kiinteistön kaupan reklamaatioaikaa AsKL:n mukaisiin reklamaatioaikoihin ja katsonut, 

ettei ehdottoman reklamaatioajan lyhentämistä MK 2:25.2:n mukaisesta viidestä vuodesta 

kahteen vuoteen voitane ainakaan pitää kohtuuttomana, koska reklamaatioaika käytetyn 

asunnon kaupan osalta on lakisääteisestikin kaksi vuotta.117 Sen sijaan MK 2:25.1:n mukai-

sen kohtuullisen reklamaatioajan lyhentämistä sopimuksella Hoffrén pitää helposti kohtuut-

tomana, koska reklamaatioaikaa arvioidaan jo lain nojalla nimenomaan kohtuullisuus-

 
112 MK 2:11:ssä on lisäksi lueteltu yksittäisiä sopimusvapautta rajoittavia kiellettyjä eli pätemättömiä ehtoja. 

Tällaisia ovat muun muassa ehdot, jotka rajoittavat ostajan oikeutta luovuttaa kiinteistö edelleen tai myyjän 

vastuuta saannonmoitteesta. Nämä kielletyt ehdot eivät liity reklamaatiovelvollisuuteen, joten niitä ei ole syytä 

käsitellä tässä enempää. 
113 Ks. OiKTL 36 §:n soveltamisesta kiinteistöoikeudessa ennen MK:n voimaantuloa Kartio 1987, s. 203–215. 
114 HE 247/1981, s. 15. 
115 Kartio 1987, s. 203. 
116 Hoffrén 2013, s. 265–266. 
117 Hoffrén 2013, s. 268. AsKL:n esitöissä on todettu käytetyn asunnon kauppaa koskevan kahden vuoden 

määräajan reklamoimiselle olevan suurimassa osassa tapauksia ostajan kannalta riittävä virheiden havaitse-

miseksi ja ilmoittamiseksi, HE 14/1994, s. 43 ja 134–135. Koska kahden vuoden määräaika on katsottu asun-

tokaupoissa riittäväksi, ei kiinteistön kauppojenkaan reklamaatioajan rajoittamista kahteen vuoteen laatuvir-

heen osalta voitane pitää ainakaan tavanomaisissa, yksityisten välisissä asuinkiinteistöjen kaupoissa kohtuut-

tomana. 
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määritelmän kautta. Tiukempi reklamaatioaika voisi johtaa siihen, ettei ostajan olisi tosiasi-

assa mahdollista vedota virheisiin.118 Uskoisin, että osapuolet voivat ainakin sitovasti kirjata 

sopimusehtoihin yhdessä kohtuulliseksi katsomansa reklamaatioajan, joka ei voisi kuiten-

kaan poiketa huomattavasti nykyisessä oikeuskäytännössä vakiintuneesti hyväksytyistä rek-

lamaatioajoista.119 Tosin elinkeinonharjoittajien välisessä kaupassa voitaneen sallia selvästi 

tätä lyhyemmätkin reklamaatioajat. 

Kyllästinen on katsonut, että yksittäistapauksessa reklamaatioaika voidaan sopia huomatta-

vasti lyhyemmäksi kuin laatuvirheitä koskeva MK 2:25.2:n mukainen viiden vuoden mää-

räaika. Kyllästinen on arvioinut tämän olevan mahdollista esimerkiksi silloin, kun konkurs-

sipesä myy kiinteistön, jolla ei ole rakennuksia tai rakennukset myydään purkukuntoisina. 

Tässä tapauksessa lyhyttä reklamaatioaikaa koskeva ehto voisi olla perusteltu ja ostajaa si-

tova, sillä konkurssimenettelyn loppuessa ei ostajalla edes olisi enää mitään tahoa, jota koh-

taan esittää virhettä koskevia vaatimuksia.120 

3.4 Reklamaatiovelvollisuuden lähi-ilmiöt 

Luvussa 3.1 todettiin, että velan lakkaaminen velkojan passiivisuuden perusteella on oikeus-

järjestyksessämme vanhastaan tunnettu periaate. Näitä tilanteita, joissa velan tai vaadeoikeu-

den menettäminen perustetaan velkojan toimettomuuteen ajan kuluessa, kutsutaan niin sa-

notuiksi passiviteetti-ilmiöiksi.121 Reklamaatiovelvollisuus on yksi passiviteetti-ilmiö, mutta 

ei suinkaan ainoa, saatikka edes yleisin. Oikeudestamme löytyy useita eri lakeihin kirjattuja 

passiivisuusseuraamuksia, mutta myös passiivisuusseuraamuksia, joille ei löydy nimen-

omaista lain tukea.122 Koska reklamaatiovelvollisuuden lähi-ilmiöt nousevat aina ajoittain 

esille reklamaatiokysymysten yhteydessä kiinteistön kauppoja koskevissa tapauksissa, esit-

telen seuraavaksi muutamia niistä siltä osin kuin se on hyödyllistä tutkielman myöhemmän 

sisällön ymmärtämiseksi. 

Eri passiviteetti-ilmiöiden taustalla on usein samankaltaisia tavoitteita, joista moni on tullut 

esiin edellä reklamaatiosääntelyn funktioiden käsittelyn yhteydessä. Keskeisimpinä 

 
118 Hoffrén 2013, s. 268. On kuitenkin huomioitava, etteivät MK 2:25.1:n ja OikTL 36 §:n kohtuus-määritteet 

ole identtisiä sillä tavoin, että ostajan vahingoksi sovittu, MK:n mukaisesta (ja oikeuskäytännössä vakioitu-

neesta) kohtuullisesta reklamaatioajasta poikkeava reklamaatioaika olisi automaattisesti OikTL 36 §:n perus-

teella kohtuuton. 
119 Ks. luku 5.1.3. 
120 Kyllästinen 2010, s. 142–143. 
121 Halila – Ylöstalo 1979, s. 81. Puhutaan myös passiivisuusseuraamuksista tai passiivisuussanktioista. 
122 KKO 2018:38, erityisesti kohdat 22 ja 27, Norros 2018, s. 565 ja passiivisuusseuraamuksista sopimussuh-

teissa Hemmo 2003b, s. 441.  
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yhteisinä tavoitteina on suojata osapuolten luottamusta velkasuhteessa vallitsevaan status 

quohon ja ylläpitää velkasuhteiden selkeyttä.123 Toisaalta ilmiöiden tavoitteilla on selkeitä 

erojakin; esimerkiksi reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönnistä seuraavaan vaadeoikeuden 

menettämiseen ei liity lainkaan samanlaista sosiaalista tavoitetta kuin vanhentumisinstituu-

tioon sisältyvään velan lopulliseen vanhentumiseen, jolla pyritään estämään luonnollisen 

henkilön elinikäinen velkavastuu.124 Vaikka passiviteetti-ilmiöt perustuvat samalle toimin-

taperiaatteelle, on niiden käytännön toteutumisessa suuria eroavaisuuksia. Esimerkiksi se, 

miten itse passiivisuuden seuraamukseen eli yleensä saatavan lakkaamiseen päästään, vaih-

telee ilmiöstä riippuen. Osittain myös passiivisuusseuraamusten oikeusvaikutukset voivat 

erota toisistaan.125 

Reklamaatiovelvollisuuden ohella passiviteetti-ilmiöitä ovat esimerkiksi velan vanhentumi-

nen, lakiin kirjaamattomat passiivisuusseuraamukset sekä prekluusio.126 Kaikista ilmiöistä 

vanhentumisen voidaan katsoa olevan passiivisuussääntelyn ydintä. Vanhentuminen koskee 

lähtökohtaisesti kaikkia velvoitteita, kun taas esimerkiksi reklamaatiojärjestelmä on paljon 

rajatumpi, yksinomaan sopimussuhteisiin liittyvä ilmiö.127 Myös kiinteistön kaupan virhei-

siin liittyvät velvoitteet voivat vanhentua, joko esimerkiksi yleisen vanhentumisajan perus-

teella tai erikseen säädetyn kanneajan nojalla.128 Vanhentumisella on myös mielenkiintoisia 

yhtymäkohtia reklamaatiovelvollisuuteen, minkä takia juuri vanhentumista reklamaatiovel-

vollisuuden lähi-ilmiöistä on syytä käsitellä hieman tarkemmin. 

Sekä reklamaation laiminlyönnin että vanhentumisen seurauksena menetetään jokin oikeus. 

Saarnilehto on systematisoinut vanhentumisen ja reklamaation eroja niin, että siinä missä 

vanhentumisessa menetetään oikeus sekä sopimusrikkomukseen vetoamiseen että itse sopi-

muksen mukaiseen suoritukseen, reklamaation laiminlyönnissä on kyse vain sopimusrikko-

mukseen liittyvän vaadeoikeuden lakkaamisesta.129 Käytännössä lopputulos on kuitenkin 

hyvin pitkälti sama. 

Keskeinen ero vanhentumis- ja reklamaatioajoissa on niiden kestojen määrittämisen täsmäl-

lisyys; vanhentumisajat ovat yleensä kiinteitä ja niitä koskevat säännöt mekaanisia, kun taas 

 
123 Norros 2018, s. 444. 
124 Ks. lisää vanhentumisnormiston tavoitteista esim. Linna – Saarnilehto 2016, s. 7–11 ja HE 187/2002 s. 16–

17.  
125 Esim. vanhentunutta saatavaa on tietyissä tapauksissa mahdollisuus käyttää kuittaukseen VanhL 15 §:n 

mukaisesti, kun vastaavaa mahdollisuutta ei reklamaation laiminlyönnin takia lakanneen saatavan osalta ole. 
126 Aurejärvi – Hemmo 2007, s. 115 ja Norros 2015, s. 18. 
127 Norros 2018, s. 445 ja 549. 
128 Ostajan saatavan vanhentumiseen kiinteistön kaupassa palataan vielä luvussa 7.2. 
129 Saarnilehto Edilex 2010, s. 2. 
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reklamaatioajat ovat usein hyvin joustavia.130 Vanhentumisaikojen kestoista on säädetty aina 

varsin yksiselitteisesti lailla, ja sääntelyllä onkin pyritty mahdollisimman selkeisiin ja hel-

posti sovellettaviin vanhentumisaikoihin.131 Sen sijaan reklamaatioajat ovat harvemmin 

kiinteitä, vaan ne perustuvat yleisesti kohtuullisen ajan määrittelyyn ja tapauskohtaiseen har-

kintaan.132 Reklamaatioaika on lähtökohtaisesti myös huomattavasti vanhentumisaikaa ly-

hyempi.133 Sanotusta johtuen ei kiinteistön kaupan virhetilanteissa ole yleensä vanhentumis-

säännösten tarkastelulle lainkaan tarvetta silloin, kun reklamaatiovelvollisuus on laimin-

lyöty, vaikka vanhentumisaika usein kuluukin näissä tapauksissa osittain päällekkäin rekla-

maatioajan kanssa. 

Kuten todettu, kiinteistön kaupassa reklamaatiovelvollisuudella ja saatavan vanhentumisella 

on useita yhtymäkohtia. MK 2:25.1:ssa säädetty kohtuullinen reklamaatioaika alkaa usein 

samalla hetkellä kuin korvausvelkaa koskeva yleinen vanhentumisaika, josta säädetään 

laissa velan vanhentumisesta (728/2003, VanhL).134 MK 2:25:ssa edellytetty yksilöivä rek-

lamaatio toimii myös yleensä velan vanhentumisen katkaisutoimena.135 VanhL 7.2 §:n tois-

sijainen vanhentumisaika ja MK 2:34.3:n mukainen kanneaika toimivat myös takarajoina 

reklamaation tekemiselle niissä poikkeustilanteissa, joissa MK 2:25.2:n mukainen laatuvir-

hettä koskeva viiden vuoden ehdoton reklamaatioaika ei estä ostajaa vetoamasta virhei-

siin.136 

Edellä esitetyn mukaisesti kiinteistön ostaja voi menettää kiinteistön virheisiin perustuvan 

vaadeoikeutensa paitsi reklamaation laiminlyönnin seurauksena, myös vanhentumisesta joh-

tuen. Joissakin tapauksissa vaadeoikeus voidaan menettää myös lakiin kirjaamattomien pas-

siivisuusseuraamusten nojalla. Tällaisten passiivisuusseuraamusten johdosta ostaja saattaa 

menettää vaadeoikeutensa, vaikka hän olisi täyttänyt tilanteeseen soveltuvien reklamaatio- 

ja vanhentumissäännösten mukaiset minimivaatimukset.137 Lailla sääntelemättömiä passii-

visuusseuraamuksia on perusteltu erityisesti sopijapuolten välisellä lojaliteettivelvollisuu-

della, ja ne saatetaan katsoa tarpeelliseksi etenkin silloin, kun reklamaation tekemisen ja 

 
130 Hoffrén 2018, s. 191. 
131 HE 187/2002, s. 18. 
132 Esim. MK 2:25, KL 32 §, KSL 5:16, 8:16 ja 9:16. 
133 Saarnilehto Edilex 2010, s. 3–4. 
134 Ks. esim. HE 187/2002, s. 19 ja 45 ja Saarnilehto 2004, s. 23–24. 
135 HE 187/2002, s. 45–46 ja Niemi 2016, s. 390. Vrt. Norros 2015, s. 28. Aiheeseen palataan luvussa 7.2. 
136 Tällöin on kyse tilanteesta, jossa myyjä on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huoli-

mattomasti. Ks. luku 7.1.2. 
137 Bärlund 2002, s. 95 ja Hoffrén 2018, s. 197. 
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vanhentumisajan päättymisen väliin jäävä aika muodostuu pitkäksi.138 Kysymys lakiin kir-

jaamattomien passiivisuusseuraamusten olemassaolosta oikeusjärjestyksessämme vaikut-

taisi olevan oikeuskirjallisuudessa hieman kiistanalainen.139 Korkeimman oikeuden ennak-

kopäätösten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että tällaisille passiivisuusseuraamuksille 

annetaan oikeudessamme merkitystä, vaikka yleisiä johtopäätöksiä näiden seuraamusten 

velvoittavuudesta ei ratkaisujen perusteella voidakaan tehdä.140 Näen lakiin kirjaamattomilla 

passiivisuusseuraamuksilla olevan osin merkitystä myös kiinteistön ostajan reklamaation 

kannalta; sikäli kun tällaisia passiivisuusseuraamuksia sovelletaan oikeudessamme, ei osta-

jan kannata pyrkiä täyttämään ainoastaan MK 2:25 säännöksen mukaisia reklamaatiovelvol-

lisuuden vähimmäisvaatimuksia, vaan pyrkiä toimimaan mahdollisimman aktiivisesti vir-

heisiin ja vaatimuksiinsa vedotessaan.141 

 

  

 
138 Ks. KKO 2018:38, Hoffrén 2018, s. 203–204 ja Norros LM 2019, s. 261. 
139 Norros 2018, s. 565–569, Saarnilehto Oikeustieto 2006, s. 9, Niemi 2016, s. 391 ja Hemmo 2003b, s. 166–

167. 
140 Esim. KKO 2018:38 ja irtaimen kaupan osalta KKO 2005:127. 
141 Vaikka korkein oikeus on aiemmissa ratkaisuissaan antanut merkitystä lakiin kirjaamattomille passiivisuus-

seuraamuksille, ei senkään kanta niihin ole täysin johdonmukainen. Esim. urakkasopimusta koskeneessa rat-

kaisussa KKO 2019:94 korkein oikeus katsoi, että reklamaatiovelvollisuuden täyttämisen jälkeen velkojan pas-

siivisuus asian selvittelyssä ei pääsääntöisesti johda saatavan lakkaamiseen ennen yleisen vanhentumisajan 

umpeutumista. Norros on katsonut ratkaisun hälventävän huolta siitä, että sopimusvelkoja voisi menettää vaa-

deoikeutensa harkinnanvaraisten, lakiin kirjaamattomien määräaikojen perusteella ja velallinen voisi vapautua 

vastuustaan tarpeettoman herkästi. Ks. lisää ratkaisua KKO 2019:94 koskeva oikeustapauskommentti Norros 

2020. Aiheeseen palataan vielä jäljempänä luvuissa 6.2 ja 7.2. 
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4 KOHTUULLISEN REKLAMAATIOAJAN ALKAMINEN 

4.1 Yleistä 

Kiinteistön kaupan reklamaatiovelvollisuutta käsittelevässä oikeuskirjallisuudessa näytetään 

usein keskittyvän kohtuullisen reklamaatioajan määritelmään eli sen arvioimiseen, kuinka 

nopeaa reagointia ostajalta edellytetään myyjää kohtaan virheiden havaitsemisen jälkeen. 

Sen sijaan kysymys siitä, mistä hetkestä kohtuullinen reklamaatioaika alkaa, näyttäisi jää-

neen vähemmälle huomiolle. Aihetta koskevassa kirjallisuudessa virheiden ensikätinen ha-

vaitseminen ja selvittäminen käsitellään usein varsin tiiviisti yhdessä kohtuullisen reklamaa-

tioajan kanssa, ja toisinaan näiden välillä ei näytetä tekevän lainkaan eroa.142 Tutkimusky-

symykseni kannalta on kuitenkin tarkoituksenmukaista erottaa selkeästi toisistaan reklamaa-

tioajan alkamishetki ja kohtuullinen reklamaatioaika. Syvennynkin seuraavaksi näistä en-

siksi mainittuun. Tarkastelusta jää tässä kohtaa pois MK 2:25.2:ssa säädetyn ehdottoman 

reklamaatioajan alkamishetki, joka ei ole riippuvainen virheen havaitsemisesta, vaan perus-

tuu kiinteistön hallinnan luovutuksen ajankohtaan.143 

MK 2:25.1:n mukaan ostajan tulee ilmoittaa virheistä myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa 

siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita. Kohtuullisen reklamaa-

tioajan alkamishetki sidotaan siten tietoisuuteen virheestä. MK:ssa tai sen esitöissä ei juuri 

tarkenneta sanottua lainkohtaa siten, että niistä voisi saada tulkinta-apua reklamaatioajan al-

kamishetken arvioimiseen. Esitöissä kuitenkin todetaan, että ostajalla on käytännössä mah-

dollisuus tarkastaa kiinteistö perusteellisesti vasta saatuaan sen hallintaansa ja esimerkiksi 

rakennuksessa olevat viat tulevat tavallisesti ilmi vasta kun siinä on asuttu pidempään. Läh-

tökohtana virheiden havaitsemiselle ja selvittämiselle on ostajan aktiivinen ja huolellinen 

toiminta.144 

Reklamaatioajan alkamishetkeä tulkittaessa voidaan käyttää apuna myös muihin kaup-

patilanteisiin liittyvää reklamaatiosääntelyä sekä velvoitteen vanhentumista koskevaa 

aineistoa. VanhL 7.1 §:n 1 kohdassa säädetään sopimusrikkomukseen perustuvan kor-

vausvelan vanhentumisajan alkamisesta. Sen mukaan vanhentumisaika alkaa kulua, kun 

ostaja on havainnut virheen tai puutteen kaupan kohteessa taikka hänen olisi pitänyt se 

havaita. Säännös vastaa MK 2:25.1 säännöstä reklamaatioajan alkamishetken osalta, ja 

 
142 Esim. Ämmälä on todennut ostajan mahdollisuuden havaita virhe vaikuttavan reklamaatioajan pituuteen. 

Ämmälä 1993, s. 269. Nähdäkseni ostajan mahdollisuuden virheen havaitsemiseen pitäisi vaikuttaa ainoastaan 

reklamaatioajan alkamishetken arviointiin, ei reklamaatioajan pituuteen. 
143 Ks. viiden vuoden ehdottomasta reklamaatioajasta luku 5.2. 
144 HE 120/1994, s. 58. 
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voidaankin todeta, että kiinteistön kaupan virhettä koskeva reklamaatioaika alkaa läh-

tökohtaisesti samalla hetkellä kuin sopimusrikkomukseen perustuvan korvausvelan 

yleinen vanhentumisaika.145 

Käsittelen seuraavaksi luvussa 4.2 kiinteistön virheen tosiasiallista havaitsemista reklamaa-

tioajan alkamishetkenä eli sitä, milloin ostaja on MK 2:25.1:n mukaisesti havainnut virheen. 

Kysymys ei sinänsä anna paljoa tilaa tulkinnalle, koska virheen havaitseminen riippuu täysin 

kunkin tapauksen tosiseikastosta. Aiheeseen liittyy kuitenkin mielenkiintoinen ongelma 

siitä, mitä virheen havaitsemisella oikeastaan tarkoitetaan – erityisesti, minkälaista tietoisuu-

den tasoa ostajalta edellytetään, jotta hänen voidaan katsoa havainneen virheen. Aihe on 

merkityksellinen myös sitä seuraavan luvun kannalta, koska myös siinä lähdetään liikkeelle 

samasta tietoisuuden tasosta, jota ostajalta oletetaan, kun arvioidaan sitä, olisiko hänen pitä-

nyt havaita virhe. Luvussa 4.3 tarkastelen siis MK 2:25.1:n kohdan ”kun hänen olisi pitänyt 

se havaita” tulkintaa, eli sitä, mitä kiinteistön ostajalta voidaan yleensä odottaa virheen ha-

vaitsemisen osalta, sekä ostajan jälkitarkastusvelvollisuuden olemassaoloa ja selonottovel-

vollisuutta. Luvussa 4.4 käsittelen lyhyesti reklamaatiovelvollisuutta niissä tilanteissa, joissa 

kiinteistössä ilmenee useampia virheperusteita.146 

4.2 Virheen havaitseminen ja riittävä tietoisuus virheestä 

Virheen havaitsemishetken määrittämiseksi on palattava virheen käsitteeseen; kysymys ei 

ole kiinteistön tosiasiallisesta viasta tai puutteesta, kuten rakennusvirheestä tai kosteusvau-

riosta, vaan myyjän suoritusvirheestä oikeudellisena käsitteenä.147 Virheen havaitsemishet-

kellä tarkoitetaan siis sitä hetkeä, kun ostaja havaitsee puutteen tai vian ymmärtäen, että 

kyseessä on myyjän vastuun perustava virhe.148 Luonnollisesti virheen laatu vaikuttaa mer-

kittävästi siihen, kuinka helppoa myyjän suoritusvirheen havaitsemishetken toteaminen on. 

Pian kaupanteon jälkeen kunnostustöissä esiin tulevan homekasvuston havaitseminen ja sii-

hen liittyvän vastuun ymmärtäminen on yksinkertaisempaa määrittää ajallisesti kuin esimer-

kiksi hitaasti etenevään sisäilmaongelmaan liittyvän virheen havainnointi. 

 
145 HE 187/2002, s. 48, asuntokauppojen osalta HE 21/2005, s. 43 ja esim. Norros 2018, s. 482–483 ja Linna 

– Saarnilehto 2016, s. 39. 
146 Aiheen voisi sinänsä sijoittaa muuhunkin kohtaan tässä tutkielmassa, mutta koska useiden virheiden ongel-

mat liittyvät yleensä juuri niihin tilanteisiin, joissa virheet havaitaan eri ajankohtina, on aihetta mielekästä kä-

sitellä juuri sanotussa luvussa. 
147 Niemi 2016, s. 385. 
148 HE 187/2002, s. 49 ja Linna – Saarnilehto 2016, s. 40. 
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Suhteellisen reklamaatioajan alkamishetken tulkinnassa merkitystä on ostajan tietoisuuden 

tasolla. Voidaan kysyä, kuinka varma ostajan tulee olla myyjän suoritusvirheen olemassa-

olosta ja siihen perustuvista saatavista ennen kuin reklamaatioaika alkaa kulua. Pelkkää aa-

vistusta ei voitane vielä pitää riittävänä tietoisuuden tasona, jonka perusteella reklamaatio-

aika alkaisi kulua. 

Ratkaisussa Turun HO 30.9.2016 t. 967 hovioikeus katsoi, että ostajille oli touko-kesä-

kuussa 2011 syntynyt perusteltu epäily siitä, että kiinteistössä saattoi olla virheitä, jol-

loin he olivat heti teettäneet rakennusinsinöörin kuntotarkastuksen kiinteistöllä. Tarkas-

tusraportin toimittaminen oli viivästynyt ja ostajat olivat saaneet sen vasta 24.11.2011. 

Ostajat olivat reklamoineet myyjälle 22.1.2012. Hovioikeus katsoi, että ostajat olivat 

tulleet riittävän tietoisiksi kiinteistössä havaituista virheistä vasta 24.11.2011, kun he 

olivat saaneet kiinteistön kuntoa koskevan raportin. Ostajat eivät vielä touko-kesä-

kuussa 2011 olleet voineet lainkaan arvioida myyjän mahdollisen virhevastuun perus-

teita eivätkä sitä, mitä vaatimuksia he voisivat virheiden nojalla esittää. Hovioikeus an-

toi merkitystä sille, että asiassa oli kysymys lukuisten ja verrattain pienten rakennusvir-

heiden kokonaisuudesta. Ostajilta ei olisi voinut kohtuudella vaatia muuta tai aktiivi-

sempaa toimintaa, ja reklamaatio katsottiin tehdyn kohtuullisessa ajassa.149 

Reklamaatioajan alkaminen ei tietystikään aina edellytä sitä, että asiantuntija vahvistaa ha-

vaitun virheen, vaan joissain tapauksissa ostajan voidaan edellyttää ymmärtäneen virheen 

merkityksen jo ennen asiantuntijalausunnon saamista. Tämä voi olla tilanne esimerkiksi sil-

loin, kun kosteus- ja homevauriot ovat ilmeisiä.150  Reklamaatioajan alkamisen laukaiseva 

tietoisuus virheestä voitaneen asettaa sille tasolle, että ostaja voisi tehdä sen perusteella ob-

jektiivisesti perustellun vaatimuksen myyjää kohtaan.151 Tämä ei edellytä täyttä varmuutta, 

vaan sitä, että ostaja pitää perustellusti todennäköisenä sitä, että kyseessä on saamisoikeuden 

perustava myyjän virhe.152 

Velan vanhentumista koskevassa ratkaisussa KKO 2018:11 korkein oikeus on todennut, 

ettei vahingonkorvausvelan vanhentumisajan alkamisen ei ole katsottu edellyttävän, 

että vahinkoa kärsineellä olisi ollut varma tieto vahingonkorvausvastuun edellytyksenä 

olevista tosiseikoista, vaan merkitystä on ollut sillä, onko tieto ollut riittävää, jotta va-

hinkoa kärsineen on voitu edellyttää sen perusteella katkaisevan korvausvelan 

 
149 Keskitalo on esittänyt kritiikkiä ratkaisua kohtaan katsoen, että ostajilla olisi ollut mahdollisuus reklamoida 

myyjää jo tässä vaiheessa virhe-epäilyn pohjalta. Keskitalo 2017, s. 86. 
150 Heikkinen 2020, s. 240. 
151 Norros 2015, s. 210 ja HE 187/2002, s. 48 vanhentumisajan alkamisesta. 
152 Heikkinen 2020, s. 238–239 ja 241. 
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vanhentumisen. Vanhentumisajan alkaminen ei voi lykkäytyä sen vuoksi, että velkoja 

haluaa varmistua vahingonkorvausvastuun edellytyksinä olevista seikoista tai hankkia 

niistä näyttöä. Lausuttua voidaan hyödyntää myös reklamaatioajan alkamishetken arvi-

oinnissa, jolloin merkitystä olisi sillä, ovatko ostajan tiedot olleet niin riittäviä, että hä-

nen voitaisiin edellyttää tekevän reklamaation niiden perusteella. Ottamatta tarkemmin 

kantaa korvausvelan vanhentumisen katkaisutoimen edellytyksiin (VanhL 10.2 §), on 

tässä kohtaa syytä huomata, että katkaisutoimelta saatetaan edellyttää saatavan tarkem-

paa yksilöintiä kuin MK 2:25:n mukaiselta reklamaatiolta, ja siten korkeampaa tietoi-

suuden tasoa saatavan määrästä.153 Tämä tarkoittaisi, että yleinen vanhentumisaika voisi 

alkaa reklamaatioajan alkamista myöhemmin.154 Yhtä kaikki, nyt käsillä olevassa en-

nakkopäätöksessä korkein oikeus katsoi, että yleinen vanhentumisaika ja reklamaatio-

aika olivat alkaneet kulua samana päivänä. Käytettäessä analogiaa vanhentumisnormis-

tosta reklamaatioajan alkamishetken määrittämisessä on joka tapauksessa hyvä huomi-

oida se, että vanhentumisen alkamista saatetaan arvioida hieman tiukemmin kuin rekla-

maatioajan alkamista. 

Tukea kiinteistön kaupan virheen havaitsemishetken arviointiin voidaan hakea vielä asunto-

kauppoja koskevasta sääntelystä ja oikeuskirjallisuudesta. AsKL:n virheilmoitusta koskeviin 

säännöksiin 4:19 ja 6:14 on otettu tulkintasäännöt virheen havaitsemisen hetkestä; ratkaise-

vana on pidettävä ajankohtaa, jona ostaja on päässyt tai hänen olisi pitänyt päästä selville 

virheen merkityksestä. Ajankohta virheen perustana olevan seikan havaitsemiselle ei siis 

välttämättä ole sama kuin virheen merkityksen ymmärtämisen ajankohta.155 AsKL:n esi-

töissä virheen havaitsemishetkeä on havainnollistettu rakennusvirheen esimerkin kautta: os-

taja voi lähtökohtaisesti havaita rakennusvirheen vasta, kun sen vaikutukset, esimerkiksi 

asunnon kylmyys, ilmenevät. Merkitystä on tällöin sillä, milloin ja millaisina vaikutukset 

ovat tulleet esille. Lisäksi ostajan on täytynyt ymmärtää, että vaikutukset – tässä esimerkki-

tapauksessa kylmyys – johtuvat rakennusvirheestä, eivätkä esimerkiksi heikosta lämmityk-

sestä tai runsaasta tuuletuksesta. Ostajalta voidaan odottaa epäilystä rakennusvirheestä vasta 

siinä vaiheessa, kun on käynyt ilmeiseksi, etteivät tavanomaiset keinot asunnon lämpötilan 

kohottamiseksi riitä pitämään lämpötilaa normaalilla tasolla.156 AsKL:n esitöiden mukaan 

virheen havaitsemisen arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen, millaiset edellytykset 

 
153 Ks. reklamaation sisällöstä luku 6 ja reklamaation toimimisesta korvausvelan vanhentumisen katkaisutoi-

mena luku 7.2. 
154 Vrt. luvut 3.4 ja 4.1, joissa on todettu, että reklamaatioajan alkamishetkeä voidaan pitää samana kuin van-

hentumisajan alkamishetkeä. 
155 Keskitalo 2017, s. 86. 
156 HE 14/1994, s. 102. 



30 

 

ostajalla on havaita jokin sinänsä ulospäin näkyvä ja tarkasteltavissa oleva seikka vir-

heeksi.157 Arvio tästä tehdään objektiivisesti ottaen huomioon sekä yleisen elämänkokemuk-

sen piiriin kuuluvat asiat ja tavanomainen tietämystaso että kustakin yksittäistapauksesta il-

menevät seikat.158 

AsKL ja sen esityöt vahvistavat sitä kantaa, että virheiden havaitsemisella reklamaatioajan 

alkamisen edellytyksenä tarkoitetaan sitä, että ostaja on havainnut kiinteistön viat ja puutteet 

ja ymmärtänyt ne myyjän sopimusrikkomuksiksi. Sanottua on kuitenkin mahdollista kyseen-

alaistaa sillä perusteella, että MK:n esitöissä todetaan kohtuullisen reklamaatioajan sisältä-

vän sen, että ostaja ehtii tutkia havaitsemaansa seikkaa ja tarvittaessa keskustella asiantunti-

jan kanssa siitä, oikeuttaako puute vaatimuksiin.159 Toteamus antaa ymmärtää, että rekla-

maatioajan riittää käynnistämään jo pelkkä kiinteistössä ilmenevän ongelman havaitsemi-

nen, eikä niinkään myyjän sopimusrikkomuksen havaitseminen ja ymmärtäminen merkityk-

sineen ja seuraamuksineen. Tällaista tulkintaa voidaan tuskin puoltaa.160 Niemi on katsonut 

reklamaatioajan alkavan kiinteistön kaupassa vasta, kun ostajalle on selvinnyt virheen koko 

laajuus ja merkitys sekä mahdollisuudet esittää vaatimuksia myyjälle.161 Tämä näkemys vai-

kuttaa taas mielestäni varsin pitkälle viedyltä, sillä virheen enempi selvittely voi sisältyä itse 

reklamaatioaikaan tai mahdollisesti myös reklamaation tekemisen jälkeiseen aikaan. Pitäisin 

perusteltuna, että virheen tosiasiallisena havaitsemishetkenä voitaisiin pitää jotakin pistettä 

näiden kahden tietoisuustason välillä; ostaja on havainnut kiinteistön puutteen tai vian ja 

ymmärtää kyseessä olevan myyjän suoritusvirhe, mutta virheen laajuuden selvittäminen ko-

konaisuudessaan jää reklamaatioajan alkamishetken jälkeiseen aikaan. Heikkinen on esittä-

nyt, että virheen havaitsemishetkeä arvioitaessa voidaan käyttää apuna reklamaatiosääntelyn 

taustalla vaikuttavia periaatteita. Reklamaatiovelvollisuuden tavoitteena on suoritusvirhei-

den mahdollisimman nopea selvittäminen. Jos ostaja pyrkii selvittämään havaitsemansa vian 

koko laajuuden ja merkityksen ennen reklamointia myyjälle, asian selvittäminen pitkittyy, 

 
157 AsKL:n esitöissä ei täsmennetä, pitääkö ostajan ymmärtää kyseessä olevan myyjän vastuulle kuuluva ja 

saamisoikeuden laukaiseva virhe. Kuitenkin huomioiden asiayhteys ja se, että AsKL:ssa virheellä tarkoitetaan 

nimenomaan virhettä myyjän suorituksessa, lienee selvää, että reklamaatioajan alkamiseksi ostajalta edellyte-

tään juuri myyjän suoritusvirheen ymmärtämistä. 
158 HE 14/1994, s. 102. 
159 HE 120/1994, s. 58. 
160 Ks. myös KL:n perusteluista HE 93/1986, s. 84, jonka mukaan reklamaatioaika ei välttämättä ala vielä siitä, 

kun tavaran virheen aiheuttamat toimintahäiriöt voitiin ensi kerran havaita. Edellytetään sitä, että ostajan on 

tullut ymmärtää häiriöiden voivan johtua tavarassa olevasta, KL:ssa tarkoitetusta virheestä. 
161 Niemi 2016, s. 385. 
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koska myös myyjä voisi omalta osaltaan auttaa virheiden selvittämisessä ja erimielisyyksien 

ratkaisemisessa.162 

4.3 Reklamaatioajan alkaminen ennen virheen havaitsemista 

4.3.1 Yleistä 

Kohtuullinen reklamaatioaika alkaa viimeistään silloin, kun ostaja on edellä esitetyn mukai-

sesti tosiasiallisesti havainnut virheen. Reklamaatioaika voi kuitenkin alkaa jo tätä ennen: 

silloin, kun ostajan olisi pitänyt havaita virhe. Kuten edellisestä luvusta ilmenee, voidaan 

tässä arvioinnissa erottaa toisistaan se, milloin ostajan olisi tullut havaita virheen indisiona 

oleva seikka ja se, milloin ostajan on tullut havaita kyseinen seikka myyjän sopimusrikko-

mukseksi. Toisaalta näiden arviointiin vaikuttavat usein samat tekijät. Tarkkoja kriteerejä 

sille, miten tavanomaisen ostajan virheiden havainnointikykyä pitäisi arvioida, on mahdo-

tonta määrittää, koska sekä kiinteistöt että niiden virheet ovat hyvin moninaisia, ja myös 

kiinteistöjen ostajat vaihtelevat aina kotia hankkivasta yksityishenkilöstä suuryrityksiin. 

Vaikka arviointi on korostuneen olosuhderiippuvaista, pyrin seuraavissa luvuissa vetämään 

yhteen jotain yleisiä kriteereitä, jotka arvioinnissa voidaan ottaa huomioon.163 

4.3.2 Ostajan jälkitarkastusvelvollisuudesta 

Edellä kerrotun mukaisesti ostajalla on ennen kaupantekoa kiinteistön ennakkotarkastusvel-

vollisuus (MK 2:22.1). Sen sijaan MK:ssa ostajalle ei ole asetettu nimenomaista velvoitetta 

tarkastaa kiinteistö kaupanteon tai hallinnan luovutuksen jälkeen. Jotkin seikat kuitenkin 

puoltavat sitä kantaa, että kiinteistön ostajalla olisi tällainen niin sanottu jälkitarkastusvel-

vollisuus. Tarkastelen seuraavaksi, merkitseekö MK 2:25.1:n mukainen sanonta ”olisi pitä-

nyt se havaita” implisiittisesti sitä, että ostajan tulee aktiivisesti tarkastaa kiinteistön sen hal-

linnan saamisen jälkeen, tai voiko ostajalle muuten syntyä sopimusoikeudellisten periaattei-

den nojalla tällainen tarkastusvelvollisuus.  

Hemmo on katsonut ostajalla olevan yleisesti sopimussuhteissa kaupan kohteen tarkastus-

velvollisuus paitsi ennen sopimuksen päättämistä, myös kohteen hallinnan luovutuksen jäl-

keen.164 Edelleen irtaimen kauppaa koskevassa KL:ssa säädetään, että ostajan on 

 
162 Heikkinen 2020, s. 229–230. 
163 Tavoitteenani on tarkastella yleisempiä sääntöjä aiheen arvioimiseksi sen sijaan, että kävisin läpi jokaisen 

yksittäisen reklamaatioajan alkamishetken määrittämiseen vaikuttavan seikan. Tämän takia luvun pääpaino on 

ostajan jälkitarkastusvelvollisuudessa ja selonottovelvollisuudessa. 
164 Hemmo 2003b, s. 156–157. 
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tarkastettava tavara hyvän tavan mukaisesti viivytyksettä sen luovutuksen jälkeen (KL 31.1 

§). Selvyyden vuoksi todettakoon, että mikäli tällainen jälkitarkastusvelvollisuus katsottai-

siin kiinteistön ostajalla olevan, ei kyse olisi varsinaisesta velvoitteesta, vaan ostajan oman 

etunsa vuoksi suorittamasta toimenpiteestä. Reklamaatioaika alkaisi tällöin yleensä siitä het-

kestä, kun kiinteistö pitäisi sen luovutuksen jälkeen tarkastaa, koska ostajan odotettaisiin 

tarkastuksessa havaitsevan kiinteistössä olevat virheet.165 Velvollisuuden ainoa merkitys 

olisi siten sen arvioinnissa, milloin ostajan olisi pitänyt havaitseva virhe. Jälkitarkastusvel-

vollisuuden olemassaolo voisi siirtää reklamaatioajan alkamishetken aikaisempaan ajankoh-

taan kuin missä se olisi ilman erityistä tarkastusvelvollisuutta.166 

MK:n esitöissä ei ole suoraan otettu kantaa jälkitarkastusvelvollisuuden olemassaoloon, 

mutta virheilmoitusta koskevien perustelujen yhteydessä viitataan ostajan ennakkotarkastus-

velvollisuuteen ja todetaan, että ostajalla on käytännössä mahdollisuus tarkistaa kiinteistö 

perusteellisesti vasta saatuaan sen hallintaansa.167 Mielestäni tämä antaa ymmärtää, että os-

tajalta edellytettäisiin ainakin jonkinasteista kiinteistön tarkastusta sen hallinnan saamisen 

jälkeen. Toisaalta seuraavaksi hallituksen esityksessä todetaan esimerkinomaisesti raken-

nuksessa olevien vikojen tulevan usein esille vasta sitten, kun sitä aletaan remontoimaan tai 

kun siinä on asuttu pidempään.168 Äsken todetusta poiketen tämä viittaisi siihen, että tarkas-

tusvelvollisuus syntyy vain, jos kiinteistön käytössä tai korjaustöiden yhteydessä ilmenee 

jonkinlainen indisio sopimusrikkomuksesta. Käytännössä myös laatuvirheestä ilmoittamista 

rajoittava viiden vuoden ehdoton reklamaatioaika johtaa siihen, että ostajan on tarkastettava 

kiinteistö tätä ennen ja reklamoitava mahdollisista havaituista virheistä, mikäli hän haluaa 

esittää vaatimuksia niiden perusteella myyjälle. 

Erityisen jälkitarkastusvelvollisuuden olemassaoloa voitaisiin perustella reklamaatiosäänte-

lyn taustalla vaikuttavilla tavoitteilla ja sopimusoikeudellisilla periaatteilla. Keskeisenä ta-

voitteena on virhetilanteiden mahdollisimman nopea selvittäminen.169 Myyjän kannalta 

voisi muodostua kohtuuttomaksi, jos hän joutuisi vastuuseen virheistä pitkän ajan kuluttua 

kaupan teon jälkeen vain sen takia, ettei ostaja ole ottanut kiinteistöä kaupan teon jälkeen 

aktiiviseen käyttöönsä ja voinut siten huomata kiinteistön puutteita.170 Myös lojaliteettiperi-

aate puoltaa kaupanteon jälkeisen kiinteistön tarkastusvelvollisuuden olemassaoloa – ostajan 

 
165 Aaltonen 1955, s. 245. 
166 Routamo 1996, s. 97 ja ks. KL 31 §:n mukaisen tarkastusvelvollisuuden merkityksestä HE 93/1986, s. 82. 
167 HE 120/1994, s. 58. 
168 HE 120/1994, s. 58. 
169 HE 120/1994, s. 58. 
170 Tämä on tosin osittain huomioitu MK 2:25.2 säännöksellä, ks. HE 120/1994, s. 58. 
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tulisi pyrkiä minimoimaan myyjälle mahdollisesti aiheutuva vahinko tarkastamalla kiinteis-

tön sopimuksenmukaisuus viivytyksettä.171 Edelleen VanhL:n esityöt viittaavat varsin laaja-

alaisen tarkastusvelvollisuuden olemassaoloon reklamaatiovelvollisuuden yhteydessä.172 

Esitöissä todetaan reklamaatioajan alkavan siitä, kun virhe olisi pitänyt havaita. Tämän ker-

rotaan liittyvän siihen, että ostajan edellytetään viivytyksettä tarkastavan tavaran tai muun 

suorituksen saatuaan sen hallintaansa.173 

Kiinteistön kauppaa koskevassa oikeuskirjallisuudessa on paikoin esitetty, että ostajalla olisi 

kaupan tekemisen jälkeiseen aikaan kohdistuva kiinteistön tarkastusvelvollisuus.174 Tarkas-

tusvelvollisuutta on katsottu osoittavan ostajan reklamoinnille asetettu viiden vuoden mää-

räaika ja kohtuullisen ajan vaatimus.175 Toisaalta kirjallisuudessa ei ole otettu paljoa kantaa 

jälkitarkastusvelvollisuuden sisältöön, joten se, mitä termillä näissä yhteyksissä oikeastaan 

tarkoitetaan, jää hieman epäselväksi. Niemi on katsonut jälkitarkastusvelvollisuuden piiriin 

kuuluvan nimenomaan sellaisten seikkojen tarkistaminen, joita ei ole voitu ennakkotarkas-

tuksessa tutkia, kuten esimerkiksi kiinteistön rakenteisiin liittyvät seikat.176 Edelleen Niemi 

on todennut jälkitarkastusvelvollisuuden merkitsevän, että ostajan täytyy selvittää kaupan 

kohteen kunto reklamaatio- ja kanneajan kuluessa.177 Vaikuttaisikin siltä, että jälkitarkastus-

velvollisuus mielletään oikeuskirjallisuudessa ikään kuin reklamaatioajan ilmentymäksi, 

eikä niinkään erityiseksi velvollisuudeksi aktiivisesti tarkistaa kiinteistön sopimuksenmu-

kaisuus sen hallinnan saamisen jälkeen.178 

Vaikka erityisen jälkitarkastusvelvollisuuden olemassaololle löytyy osin tukea oikeuskirjal-

lisuudesta ja yleisistä oikeusperiaatteista, voidaan päinvastaiselle tulkinnalle esittää vahvem-

pia perusteita. Painavimman perusteen muodostaa se, ettei laista löydy nimenomaista 

 
171 Hultmark 1996, s. 76. 
172 Ks. Norros 2015, s. 205. 
173 HE 187/2002, s. 46. Myös Saarnilehto 2004, s. 24 ja Linna – Saarnilehto 2016, s. 40–41 vanhentumisajan 

alkamisesta: ”Lähtökohtana on, että vastapuolen suoritus tarkistetaan viivytyksettä. Jos virhe olisi tarkastuk-

sessa käynyt ilmi, se olisi pitänyt havaita viivytyksettä suorituksen jälkeen.” 
174 Esim. Kyllästinen DL 2013, s. 339, Kyllästinen 1998, s. 98, Niemi 1995, s. 290–291 ja Niemi 2016, s. 273 

ja 315. 
175 Niemi 2016, s. 273.  
176 Niemi puhuu kaupan jälkeisestä jälkitarkastuksesta, mikä antaa ymmärtää, että kyseessä on nimenomaan 

erillinen tutkimus kiinteistön sopimuksenmukaisuuden varmistamiseksi, Niemi 2016, s. 315. Heikkinen on to-

dennut Niemen tarkoittavan jälkitarkastusvelvollisuudella ostajan velvollisuutta suorittaa kaupan kohteen tar-

kistus kaupanteon jälkeen uhalla, että ostaja menettää oikeuden vedota virheeseen, Heikkinen 2020, s. 225.  
177 Niemi 1995, s. 291. 
178 Myös Hoffrén on todennut jälkitarkastusvelvollisuuden käsitteen luovan mielikuvan jonkinlaisesta erityi-

sestä kiinteistön tutkimisvelvollisuudesta kaupan jälkeen. Hoffrén on katsonut Niemen ja Kyllästisen tarkoit-

tavan jälkitarkastusvelvollisuudella lähinnä sitä, että ostajan tulisi havaita kiinteistön käytössä ilmenevät puut-

teet ja reagoida niihin MK:ssa säädetyssä ajassa. Hoffrén 2013, s. 183–184. 
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säännöstukea velvollisuudelle tutkia kiinteistö hallinnan luovutuksen jälkeen.179 Toki MK 

2:25 säännöksen sanonta ”olisi pitänyt se havaita” asettaa tietyn selonottovelvollisuuden os-

tajalle, mutta tulkinta, jonka mukaan ostajan tulisi tutkia kiinteistön sopimuksenmukaisuus 

vailla mitään indisiota virheestä, vaikuttaa pitkälle viedyltä. Edelleen AsKL:n esitöissä on 

erikseen todettu, ettei uuden asunnon ostajalla ole KL 31 §:ää vastaavaa jälkitarkastusvel-

vollisuutta, mikä puhuu vahvasti sen puolesta, ettei kiinteistön ostajaltakaan edellytetä vas-

taavaa.180 Norros on vahingonkorvausvelan vanhentumisajan alkamisen osalta todennut, että 

automaattisesti ja ilman suoritusvirheen epäilyä syntyvät tarkastusvelvollisuudet ovat enem-

män poikkeuksia kuin pääsäännön mukaisia. Norros on myös suoraan lausunut, ettei kiin-

teistön kaupassa ostajalla ole KL 31 §:ää vastaavaa jälkitarkastusvelvollisuutta.181 Niin ikään 

Keskitalo on todennut, ettei jälkitarkastusvelvollisuuden olemassaolo saa tukea laista, esi-

töistä tai oikeuskäytännöstäkään.182 Kaikki edellä esitetty huomioiden lienee turvallista to-

deta, ettei kiinteistön ostajalla ole automaattista, KL 31.1 §:ää vastaavaa jälkitarkastusvel-

vollisuutta, jota käytettäisiin mittarina sen arvioinnissa, milloin ostajan olisi pitänyt havaita 

kiinteistön virhe. 

4.3.3 Indisio virheestä ja ostajan selonottovelvollisuus 

Koska ostajalla ei edellä esitetyn mukaisesti voida katsoa olevan erityistä velvollisuutta tukia 

ja tarkastaa kiinteistöä kaupanteon jälkeen, ei ostajan myöskään odoteta havaitsevan sellaisia 

virheitä, joista ei ole mitään ulkoisia merkkejä ja jotka olisi tosin voitu havaita tällaisessa 

kiinteistön erityisessä jälkitarkastuksessa. Tällöin ”olisi pitänyt havaita” viittaa siihen, onko 

kiinteistössä ollut jokin sellainen indisio virheestä, joka ostajan olisi pitänyt normaalissa 

käytössä tai esimerkiksi kunnostustöiden yhteydessä huomata. Tällaisen indision havaitse-

minen ei tietenkään vielä merkitse sitä, että ostaja olisi havainnut virheen. Mikäli epäilys 

virheestä syntyy, on ostaja velvollinen selvittämään asiaa tarkemmin.183 Toisaalta jos mitään 

ulkoisia viitteitä virheestä ei ilmene, ei ostajalla ole lähtökohtaista velvollisuutta lähteä tut-

kimaan kiinteistön ominaisuuksia ikään kuin varmuuden vuoksi.184 

 
179 Myöskään Ruotsin oikeudessa vastaavaa jälkitarkastusvelvollisuutta ei ole katsottu kiinteistön kaupassa 

olevan. Grauers 2012, s. 155. 
180 HE 14/1994, s. 101 ja KM 1989:47, s. 261. Vastaavasti Nevala 2016, s. 285. Myöskään KSL:n mukaisissa 

kuluttajankaupoissa, kuluttajapalveluksissa tai taloelementtien kaupoissa ja rakennusurakoissa ostajalla tai ti-

laajalla ei ole jälkitarkastusvelvollisuutta. Ks. lisää jälkitarkastuksesta näissä tilanteissa ja asuntokaupassa Äm-

mälä 2002, s. 104–108. 
181 Norros 2015, s. 205. 
182 Keskitalo 2017, s. 95. 
183 Hoffrén 2013, s. 184. 
184 Norros 2015, s. 200. 
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Norros on esittänyt VanhL 7.1 §:n ”olisi pitänyt havaita” muotoilun ilmentävän vanhentu-

misajan alkamisen osalta eräänlaista velkojan selonottovelvollisuutta, jota koskevia periaat-

teita voidaan mielestäni hyödyntää myös reklamaatioajan alkamishetken arvioinnissa. Mi-

käli kiinteistössä tulee esiin jokin virheeseen viittaava seikka, syntyy ostajalle selonottovel-

vollisuus siitä.185 Tästä hetkestä alkaa kulua tapauskohtaisesti määräytyvä aika selon otta-

miseksi saatavan perustana olevista seikoista. Reklamaatioaika alkaisi vasta, kun ostajalla 

on ollut kohtuullinen aika ottaa selko virhe-epäilyksestä. Toisaalta reklamaatioaika voisi al-

kaa jo aiemminkin, mikäli ostajan katsotaan muuten saavuttaneen riittävän tietoisuuden 

myyjän vastuun perustana olevista seikoista.186 Selonottoajan pituuden kohtuullisuuden ar-

viointi riippuisi paljon tapauskohtaisista seikoista, mutta siihen vaikuttaisi muun muassa se, 

miten varmoja ja täsmällisiä tietoja ostajalta edellytetään reklamaatioajan alkamiseksi, sekä 

ostajan asiantuntemus ja muu ymmärryskyky.187  

Hieman päinvastaista kantaa siihen, että reklamaatioaika alkaisi juosta vasta ostajalle vara-

tun kohtuullisen selonottoajan jälkeen, ilmentää jo edellä mainittu MK:n esitöiden toteamus 

siitä, että kohtuulliseen reklamaatioaikaan sisältyy se, että ostaja ehtii tutkia havaitsemaansa 

seikkaa ja tarvittaessa neuvotella asiantuntijan kanssa siitä, oikeuttaako puute vaatimuk-

siin.188 Tämän perusteella reklamaatioaika alkaisi jo epäilystä aiheuttavan seikan havaitse-

misesta, ja reklamaatioaikaan sisältyisi se, että ostaja selvittää, onko kyseessä vaatimuksiin 

oikeuttava myyjän suoritusvirhe. Tällöin myöskään Norroksen vanhentumisajan alkamishet-

keen liittyvä hahmotustapa velkojan selonottovelvollisuudesta ei soveltuisi MK 2:25.1 sään-

nöksen reklamaatioajan alkamiseen. Ottaen huomioon muun muassa AsKL:n tulkintasään-

nöt virheen havaitsemisen ajankohdasta sekä sen, että MK:ssa virheellä tarkoitetaan nimen-

omaan myyjän sopimusrikkomusta kiinteistön kaupassa, voidaan edellä todettua esitöiden 

lausumaa tuskin tulkita niin, että kohtuullinen reklamaatioaika alkaisi jo ennen kuin ostajan 

odotetaan päässeen selville virheen merkityksestä. Ellei indisio kiinteistön virheestä ole il-

meinen ja selkeä, ei ostajan varmasti voida odottaa ymmärtävän sitä välittömästi saamisoi-

keuden perustavaksi sopimusrikkomukseksi. Pidänkin perusteltuna sitä, kiinteistön kaupan 

virhetilanteissa ostajalle tulee varata kohtuullinen selonottoaika, jotta hänellä on 

 
185 Selonottovelvollisuus ei merkitse ostajan velvoitetta velvoiteoikeudellisessa mielessä, vaan kyseessä on 

eräänlainen abstrakti laskentasääntö, jonka avulla voidaan arvioida sitä, milloin vanhentumisaika – tai tässä 

tapauksessa reklamaatioaika – alkaa. Norros 2015, s. 203. 
186 Norros 2015, s. 202–203 selonottovelvollisuudesta velan vanhentumisajan alkamisen osalta. 
187 Norros 2015, s. 207. Ks. seuraavasta luvusta tarkemmin arviointiin vaikuttavista tekijöistä. 
188 HE 120/1994, s. 58. 
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mahdollisuus vahvistaa aavistuksensa virheestä selvittämällä epäilyttävää seikkaa enemmän 

esimerkiksi tutkituttamalla se asiantuntijalla ennen reklamaatioajan alkamista.189 

Jos kiinteistön käytössä ei ilmene mitään virheisiin viittaavaa, ei ostajalle voi muodostua 

selonottovelvollisuutta eikä reklamaatioaikakaan voi alkaa. Edelleen jos tällaisia viitteitä il-

menee, syntyy ostajalle velvollisuus reagoida niihin. Jos ostaja ei kohtuullisessa ajassa ryhdy 

tarkemmin selvittämään epäilystä aiheuttavaa seikkaa, alkaa reklamaatioaika kulua joka ta-

pauksessa. Ostaja ei siten voi lykätä reklamaatioajan alkamista heittäytymällä passiiviseksi 

ja laiminlyömällä virhe-epäilykseen liittyvät tutkimukset. Sitä, milloin reklamaatioaika tässä 

tapauksessa alkaisi, arvioidaan sen mukaan, milloin ostaja olisi voinut havaita kiinteistössä 

olevat ongelmat kaupan virheiksi, jos hän olisi täyttänyt selonottovelvollisuutensa.190 

Ratkaisu Kouvolan HO 15.5.2008 t. 567 ilmentää ostajan selonottovelvollisuutta laatu-

virheen osalta. Kiinteistöllä sijaitseva rakennus oli vuosia ennen kauppaa painunut maa-

han päin, ja tästä oli otettu kirjaus 20.6.2001 allekirjoitettuun kauppakirjaan. Ostajan 

mukaan rakennus oli painunut enemmän kuin myyjä oli ennen kaupantekoa antanut ym-

märtää. Ostaja oli kesällä 2005 pohjatutkimusten yhteydessä saanut tietää, että painu-

minen oli edelleen jatkunut ja se oli ollut pitkäaikaista, minkä johdosta ostaja oli tehnyt 

reklamaation myyjälle 8.2.2006. Hovioikeus katsoi, että koska aiemmasta painumisesta 

oli ollut puhetta jo kauppaa tehdessä ja siitä oli otettu maininta kauppakirjaan, oli osta-

jalla ollut heti kaupanteon jälkeen perusteltu syy epäillä väittämänsä virheen olemassa-

oloa. Tilanne ei ollut voinut olla ostajalle sillä tavoin ennalta arvaamaton, että sillä vasta 

painumisen havaittuaan olisi ollut aihetta ryhtyä selvittämään laatuvirheen olemassa-

oloa. Koska reklamaatio oli tehty lähes viisi vuotta kiinteistön hallinnan luovutuksen 

jälkeen, vaikka ostajalla olisi ollut mahdollisuus selvittää virheen syy ja arvioida sen 

merkitys itselleen jo heti hallinnan luovutuksesta, katsottiin reklamaatio liian myöhään 

tehdyksi. 

4.3.4 Arviointiin vaikuttavista tekijöistä 

Miten ostajan kykyä havaita virheet ja ymmärtää niiden merkitys tulisi sitten arvioida? Rek-

lamaatioajan alkamishetken arviointi on joustavaa ja ratkeaa viime kädessä ottamalla kussa-

kin yksittäistapauksessa vallinneet olosuhteet kokonaisuudessaan huomioon.191 Yleisenä 

 
189 Vanhentumisajan alkamista ei lueta vielä siitä hetkestä, kun virheen olemassaolosta on syntynyt epäilys, 

vaan vasta siitä, kun epäily on saatu vahvistettua esimerkiksi asiantuntijan puoleen kääntymällä. Norros toteaa, 

että myös reklamaation osalta on katsottu, että virheen vaikea havaittavuus ja esimerkiksi tarve hankkia var-

mistus asiantuntijalta lykkäävät reklamaatioajan alkamista. Norros 2015, s. 204. 
190 Norros 2015, s. 203. 
191 Saarnilehto DL 2010, s. 151 ja Saarnilehto Edilex 2010, s. 3. 
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sääntönä voidaan pitää arvion tekemistä objektiivisin perustein sen mukaan, mitä tavanomai-

selta ostajalta voidaan yleensä edellyttää.192 Kuten virheen merkityksen ymmärtämisen ajan-

kohtaa, myös sitä, milloin itse virheen perustana oleva seikka olisi pitänyt havaita, arvioi-

daan yleisen elämänkokemuksen perusteella.193 

Reklamaatioajan alkamishetken määrittämisessä erityisesti sillä on merkitystä, miten ostaja 

käyttää kiinteistöä.194 Jos ostaja on esimerkiksi ryhtynyt kunnostamaan kiinteistön rakenteita 

heti kaupanteon jälkeen, hänen odotetaan havaitsevan kiinteistön rakenteissa piilevät virheet 

nopeammin kuin tilanteessa, jossa rakenteita ei avata. Toisaalta ostaja saattaa olla käyttä-

mättä kiinteistöä pitkänkin ajan kaupan teon jälkeen, jolloin todellista mahdollisuutta virhei-

den havaitsemiselle ei ole eikä toisaalta ostajalta voida lähtökohtaisesti odottaakaan virhei-

den havaitsemista. Luonnollisesti myös virheen luonne ja huomattavuus vaikuttavat sen ar-

viointiin, olisiko ostajan pitänyt havaita virhe.195 Mikäli virheestä ei ole mitään ulkoisia viit-

teitä, ei ostajan voida lähtökohtaisesti edellyttää havainneen sitä. 

Vaikka lähtökohtana on tavanomaisen ostajan havainnointikyky, on yksittäistapauksessa os-

tajan henkilöllä merkitystä arvioitaessa sitä, milloin ostajan olisi pitänyt havaita kaupan koh-

teen vika ja puute, ja erityisesti, milloin hänen olisi pitänyt ymmärtää sen merkitys.196 Mikäli 

ostajalla on erityistä asiantuntemusta, voidaan virheen havaitsemishetkeä arvioida tiukem-

min, ja toisaalta esimerkiksi ostajan sairauden voidaan katsoa huonontavan ostajan kykyä 

havaita virhe.197 Kiinteistöjen ostajien ollessa useimmiten yksityishenkilöitä ei virheiden 

merkityksen ymmärtämiseltä edellytettyä tasoa voitane asettaa kovin korkeaksi.198 Esimer-

kiksi kiinteistön rakennuksen rakennusvirheet tai maaperän pilaantuminen ovat kaiketi asi-

oita, joiden olemassaoloa tai merkitystä tavanomaisella ostajalla ei ole edellytyksiä arvioida. 

Näissä tapauksissa, joissa ostaja ei kykene itse arvioimaan havaitsemiensa seikkojen merki-

tystä, voidaan häneltä edellyttää asiantuntijoiden puoleen kääntymistä edellisessä luvussa 

kuvatun selonottovelvollisuuden mukaisesti. Kiinteistön kaupoissa ostajan selonotolle va-

rattua aikaa ei nähdäkseni voidakaan arvioida kovin ankarasti, sillä virheiden laajuuden ja 

 
192 Hoffrén 2013, s. 184. 
193 Palo – Linnainmaa – Alppi-Takkinen 2006, s. 492. 
194 Hoffrén 2013, s. 186. 
195 Bärlund 2002, s. 184. 
196 HE 14/1994, s. 102. 
197 Bärlund 2002, s. 184. 
198 HE 14/1994, s. 102. 
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merkityksen havaitseminen on pitkälti riippuvainen ulkopuolesta asiantuntija-avusta.199 Ti-

lanne on tietysti toinen, jos kiinteistön ostajana on esimerkiksi kiinteistöalan elinkeinonhar-

joittaja. Tällöin ostajan voitaneen edellyttää paitsi havaitsevan kiinteistön virheisiin viittaa-

vat indisiot nopeasti, myös ymmärtävän niiden merkityksen myyjän vastuun laukaisevana 

sopimusrikkomuksena. 200 Vikoja ja puutteita selvittäessään ostaja saattaa haluta teettää use-

amman asiantuntijan tutkimuksia ja lausuntoja havainnoistaan, mutta yleensä jo ensimmäi-

sen asiantuntijalausunnon vastaanottamisen katsotaan viimeistään asettavan ostajan tietoi-

suuden virheestä riittävälle tasolle ja siten käynnistävän reklamaatioajan.201 

Tulkinta-apua reklamaatioajan alkamishetkeen voidaan ottaa Ruotsin oikeudesta, jossa 

kohtuullisen reklamaatioajan alkaminen perustetaan ostajan tietoisuuteen virheestä vas-

taavalla tavalla kuin Suomessa. Ruotsin korkeimman oikeuden (HD) tapauksessa NJA 

2008 s. 1158 ostajat olivat havainneet kiinteistön rakennuksessa epäilyttävää hajua ja 

teettäneet sen takia kiinteistöllä asiantuntijan kosteustarkastuksen 26.5.2004. Tarkastus-

raportin mukaan rakennuksessa oli kosteusvaurio, jonka mahdolliseksi syyksi esitettiin 

rakennuksen sisäänkäynnin portaikkoa. Vasta ostajien tilamaassa uudessa asiantuntijan 

tarkastuksessa 22.6.2004 kävi selväksi, että syy kosteusvaurioon todella oli sisäänkäyn-

nin portaikko. HD katsoi, että ostajien oli täytynyt jo ensimmäisestä kosteustarkastuk-

sesta ymmärtää, että kiinteistössä oli virhe. Siten reklamaatioaika oli alkanut kulua jo 

26.5.2004. 

Myös myyjän toiminta voi vaikuttaa sen arviointiin, millaista havainnointia ostajalta odote-

taan. Jos myyjä on antanut nimenomaisia tietoja kiinteistön ominaisuuksista, ei ostajalla ole 

lähtökohtaisesti velvollisuutta tarkistaa niiden todenperäisyyttä.202 Myyjän kiinteistöstä an-

tamat täsmälliset tiedot voivat supistaa ostajan edellä käsiteltyä selonottovelvollisuutta ja 

rajoittaa muutenkin ostajalta edellytettyä kykyä ymmärtää havaitsemansa seikat virheiksi.  

Sanottu käy ilmi Vaasan hovioikeuden 19.5.2015 antamasta tuomiosta nro 233. Tapauk-

sessa ostajat olivat pian omakotitalon hallinnan luovutuksesta 18.6.2010 havainneet ta-

lossa varsin ilmeisiä ongelmia, kuten kosteuden tiivistymistä talon sisäpinnoille. Ennen 

kaupantekoa myyjät olivat kuitenkin ilmoittaneet ostajille, että omakotitalon sisäseinät 

 
199 Ks. esim. edellä käsitelty Turun HO 30.9.2016 t. 967, jossa virhe-epäilyn syntymisen jälkeen ostajat odot-

tivat kuntotarkastusraportin valmistumista lähes kuusi kuukautta. Ostajien katsottiin tulleen riittävällä tavalla 

tietoisiksi virheistä vasta raportin saatuaan. 
200 Ks. Grauers 2012, s. 154–155, HE 93/1986, s. 20 ja HE 187/2002, s. 47: ”Kaupan kohde ja käyttötarkoitus 

samoin kuin ostajan asema ja asiantuntemus vaikuttavat kuitenkin siihen, milloin virhe olisi tullut havaita. 

Kuluttajalle ei voida asettaa samanasteista selonottovelvollisuutta kuin elinkeinonharjoittajille.” 
201 Heikkinen 2020, s. 233.  
202 Hemmo 2003b, s. 160–161 ja Saarnilehto DL 2010, s. 150. 
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kostuvat, jos sisälämpötila laskee alle 18 asteen. Myyjien antaman tiedon ja kauppakir-

jaan liitetyn korjausselvityksen perusteella ostajat olivat perustellusti voineet olettaa, 

ettei tämänkaltaisia sisärakenteiden kosteusongelmia ilmene, jos he toimivat myyjien 

antamien ohjeiden mukaisesti. Hovioikeus totesi, että reklamaatioajan alkamishetken 

arvioinnissa on otettava huomioon se, millaisia tietoja myyjät ovat antaneet ostajalle 

ennen kauppaa ja millä tavalla nämä annetut tiedot ovat vaikuttaneet ostajien mahdolli-

suuksiin tunnistaa ja ymmärtää, että kyse on myyjien vastuun piiriin kuuluvasta vir-

heestä. Hovioikeus antoikin tapauksessa arvoa muiden seikkojen ohella sille, että myy-

jät olivat antaneet ostajille nimenomaista tietoa talon kunnosta, jonka oikeellisuutta os-

tajilla ei ollut ollut perusteltua syytä epäillä. Hovioikeus katsoi, että reklamaatioaika oli 

alkanut siten vasta syksyllä 2011, jolloin 25.1.2012 tehty reklamaatio oli tehty kohtuul-

lisessa ajassa. 

4.4 Useiden virheiden havaitseminen 

Toisinaan kiinteistössä ilmenee useita laatuvirheitä. Reklamaatiovelvollisuus koskee jo-

kaista virhettä erikseen, joten ostajan on reklamoitava kustakin niistä kohtuullisen reklamaa-

tioajan kuluessa.203 Monet virheistä voidaan havaita samanaikaisesti esimerkiksi kuntotar-

kastuksen yhteydessä, mutta osa niistä saattaa ilmetä eri ajankohtana, jolloin myös rekla-

maatioajan alkamishetki ja reklamaatioaika määritetään kunkin virheen osalta erikseen. Toi-

saalta oikeuskäytännössä on katsottu reklamaation kattavan myös myöhemmin ilmenevät 

samantyyppiset tai samasta perusteesta johtuvat virheet. Esimerkiksi jos kosteusvaurio myö-

hemmin paljastuu reklamaatiossa ilmoitettua laajemmaksi, ei ostajalta lähtökohtaisesti edel-

lytetä uutta reklamaatiota.204 Tilanne muodostuu ongelmalliseksi silloin, jos useita vaikutuk-

settomia ja eri perusteista johtuvia virheitä ilmenee kiinteistössä eri aikoina niin, että niitä 

voitaisiin kuitenkin yhdessä pitää vaikutuksellisina.205 Tällöin ostaja saattaa jättää ilmoitta-

matta ensin ilmenneistä vähäisistä virheistä, jolloin myöhemmin uusien virheiden ilmetessä 

reklamaatioaika on jo voinut kulua loppuun ensin ilmenneiden virheiden osalta. 

Ennakkopäätöksessä KKO 2008:8 ostaja oli väittänyt, ettei hän virheiden vähitellen pal-

jastuessa ollut ymmärtänyt reklamaation merkitystä. Ostajan mukaan hän oli erilaisten 

virheiden ilmaantuessa useiden kuukausien ajan arvellut sietävänsä kunkin virheen erik-

seen, mutta virheiden kokonaismäärän selvittyä päätynyt siihen, ettei ollut yksin 

 
203 Routamo –Ramberg 1997, s. 248. 
204 Koskinen-Tammi – Laurila 2010, s. 401. Vastaavasti Niemi 2016, s. 383. 
205 Keskitalo 2007, s. 78. Ks. luku 2.2 virheiden vaikutuksellisuudesta edellytyksenä vaatimuksille. On hieman 

epäselvää, voivatko tällaiset yksittäin vaikutuksettomat viat kumuloitua yhdessä vaikutukselliseksi virheeksi. 

MK:ssa ei ole asiaa koskevaa säännöstä. Ks. aiheesta Palo – Linnainmaa – Alppi-Takkinen 2006, s. 518–519. 
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vastuussa virheistä aiheutuneista kustannuksista. Tapaus ratkesi lopulta siihen, että os-

taja oli purkanut kiinteistön rakennuksen ennen reklamaation tekemistä, jolloin myyjillä 

ei ollut mahdollisuutta tutustua virheisiin, mutta se havainnollistaa niitä käytännön on-

gelmia, jotka syntyvät, kun useita pienempiä virheitä ilmenee eri ajankohtina.206 

Selvänä lähtökohtana voidaan pitää sitä, ettei ostajan myöhempien virheellisyyksien perus-

teella tekemä reklamaatio oikeuta vetoamaan sellaisiin aiemmin havaittuihin virheisiin, joi-

den osalta reklamaatio on laiminlyöty.207 Siten ostajan on syytä reklamoida jokaisesta ha-

vaitsemastaan, vähäisestäkin virheestä kohtuullisen ajan kuluessa, eikä jäädä odottelemaan 

mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä virheitä. Tosin oikeuskirjallisuudesta näyttää löytyvän 

varovaista tukea myös sille kannalle, että reklamaatioaika voisi alkaa kulua vasta sitten, kun 

ostajalle on selvinnyt, että havaitut viat yhdessä muodostavat vaatimuksiin oikeuttavan vir-

heen. Keskitalo on katsonut, että arvioitaessa virheperusteiden kumuloitumista suhteessa 

reklamaatioaikaan, lähtökohdaksi voidaan ottaa se, onko ostajalla ollut perusteltua syytä olla 

reklamoimatta kohtuullisessa ajassa ensiksi havaitsemistaan virheistä. Keskitalo pitäisi täl-

laisena syynä sitä, ettei ensin havaittu virheperuste yksinään ole vielä selkeästi muodostanut 

vaatimukseen oikeuttavaa virhettä. Tosin myös Keskitalo näyttäisi pitävän pääsääntönä sitä, 

että kustakin virheperusteesta on reklamoitava kohtuullisessa ajassa.208 

  

 
206 Ks. ratkaisusta lisää luku 5.1.2. 
207 Linnainmaa – Palo 2005, s. 156. 
208 Keskitalo 2007, s. 78–79. 
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5 REKLAMAATIOAJAN PITUUS 

5.1 Kohtuullinen reklamaatioaika 

5.1.1 Kohtuullisen reklamaatioajan tarkoitus ja olosuhdesidonnaisuus 

Siitä hetkestä, kun ostaja on havainnut virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita, alkaa ta-

pauskohtaisesti arvioitava kohtuullinen aika, jonka kuluessa ostajan on ilmoitettava sekä vir-

heestä että siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle. Ostajan ei siten edellytetä tekevän 

reklamaatiota välittömästi virheen havaittuaan. Reklamaatioajan tarkoituksena on varata os-

tajalle kohtuullinen aika selvittää vikojen tarkempaa laatua ja niiden merkitystä kiinteistön 

kaupan kannalta sekä omaa oikeusasemaansa.209 Ostajalla tulee olla aikaa miettiä, kuinka 

hänen kannattaisi tilanteessa toimia.210 

Lähtökohtaisesti sillä hetkellä, kun ostaja on tullut tietoiseksi virheestä siinä määrin, että 

reklamaatioajan voidaan katsoa alkaneen, on ostajalla usein myös tosiasialliset mahdollisuu-

det tehdä virheilmoitus – virheilmoitus kun voidaan tehdä jo ennen vaatimusten rahamää-

räistä täsmentymistä.211 Itse virheilmoituksen tekemiselle ei nähdäkseni ole tarvetta varata 

paljoa aikaa.212 Lyhyttä reklamaatioaikaa puoltaa myös se seikka, että virheilmoituksen te-

keminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mahdollisesti jo heti virhe-epäilyksen syn-

nyttyä, ei lähtökohtaisesti estä virheen tarkempaa selvittelyä ja vaatimusten täsmentämistä 

myöhemmin.213 Tästä huolimatta ei ostajalta edellytettyä reklamointivalmiutta tule asettaa 

tavattoman korkealle. Yksityishenkilönä oleva ostaja on todennäköisesti kiinteistön kaupan 

virhetapauksessa täysin uudenlaisessa tilanteessa, eikä hän välttämättä tiedä, miten asiassa 

kuuluu edetä, saatikka ole selvillä MK 2:25 säännöksen mukaisista velvollisuuksista. Toi-

saalta elinkeinonharjoittajiltakaan ei voida aina edellyttää toimimista välittömästi virheen 

havaitsemisen jälkeen. Ainakin periaatteessa on mahdollista, että ostaja joutuisi korvaamaan 

myyjälle perusteettoman reklamaation aiheuttamat, väitetyn virheen selvittämiseen liittyvät 

kustannukset. Herkällä kynnyksellä tehdyt reklamaatiot saattavat myös antaa ostajasta rii-

danhaluisen kuvan, mikä voi luoda jännitteitä ostajan ja myyjän välille ja muodostua ongel-

maksi erityisesti elinkeinonharjoittajien välisissä yhteistyösuhteissa.214 

 
209 Karhu 2008, s. 102 ja Grauers 2012, s. 175. 
210 Hultmark 1996, s. 59. 
211 Esim. Palo – Linnainmaa 2002, s. 142. Ks. vaatimusten esittämisestä luku 6.2. 
212 Vastaavasti Hemmo 2003b, s. 167–168 ja Routamo – Ramberg 1997, s. 247. 
213 Heikkinen 2020, s. 238 ja Hemmo 2005, s. 213. 
214 Hemmo 2005, s. 212–213. 



42 

 

Kohtuullisen reklamaatioajan pituus on sidoksissa reklamaatiolta edellytettyyn sisältöön. 

Reklamaatioajan pituuteen voikin vaikuttaa se, katsotaanko reklamaatiovelvollisuuden täyt-

tämisen edellyttävän yksilöityjen vaatimusten esittämistä vai ei. Tähän kysymykseen ei 

näytä löytyvän yksiselitteistä vastausta, ja aihetta käsitellään tarkemmin reklamaation sisäl-

töä koskevassa luvussa 6.2. Tässä luvussa kohtuullisen reklamaatioajan arvioimiseksi on 

otettu lähtökohdaksi se, että reklamaatiossa riittää, kun virheiden lisäksi ilmoitetaan vaati-

mukset seuraamustyypin tarkkuudella. 

Kuten on tullut jo ilmi, reklamaatioaika on joustava, eikä yleispäteviä sääntöjä reklamaatio-

ajan pituudesta voida antaa.215 Vaikka kohtuulliselle reklamaatioajalle ei voida asettaa täs-

mällistä aikarajaa tai kaavaa sen laskemiseksi, voidaan tiettyjä, arvioinnissa usein huomioon 

otettavia seikkoja tunnistaa. 

5.1.2 Kohtuullisen reklamaatioajan arvioinnissa huomioitavat seikat 

Kohtuullisen reklamaatioajan arvioinnissa näytetään antavan paljon merkitystä reklamaatio-

sääntelyn taustalla vaikuttaville tavoitteille ja periaatteille. Kiinteistön kaupan virhettä kos-

kevissa tuomioistuinratkaisuissa usein julkilausutaankin reklamaatiovelvollisuuden taustalla 

vaikuttavista tavoitteista osana kohtuullisen reklamaatioajan arviointia.216 Kohtuullista aikaa 

tulkittaessa tulee erityisesti huomioida osapuolia velvoittava lojaliteettiperiaate.217 Ostajan 

on toimittava aktiivisesti ja huolellisesti.218 Reklamaatiosääntelyn tarkoituksena on varmis-

taa sopijakumppanin viivytyksetön tiedonsaanti sopimusrikkomuksesta sekä todellinen 

mahdollisuus ottaa osaa virheen selvittämiseen ja myös korjaamiseen.219 Toisaalta on syytä 

muistaa, että reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönnin vaikutukset ovat ostajan kannalta hy-

vin jyrkät, ja niiden voidaan nähdä puuttuvan ostajan PL 15 §:n mukaiseen omaisuuden suo-

jaan. Tämän vuoksi myyjän oikeussuojaa ja tavoitetta selvittää virhetilanteet nopeasti ei tule 

liiaksi korostaa ostajan oikeuksien kustannuksella, vaan kohtuullisen reklamaatioajan arvi-

oinnissa täytyy pyrkiä tasapainoon osapuolten intressien välillä. 

Myyjän oikeussuojaan liittyvät tavoitteet tulivat esiin kohtuullista reklamaatioaikaa ar-

vioitaessa ratkaisussa KKO 2008:8, jossa ostaja vaati myyjiltä hinnanalennusta ja va-

hingonkorvausta 28.3.2002 tehdyn kiinteistön kaupan virheiden johdosta. Virheet liit-

tyivät pääasiassa kiinteistön rakennuksen paalutukseen ja sokkelin rakenteisiin, ja 

 
215 Saarnilehto DL 2010, s. 151. 
216 Ks. esim. KKO 2016:69, KKO 2008:8, Vaasan HO 19.5.2015 t. 233 ja Turun HO 10.10.2006 t. 2188. 
217 Karhu 2008, s. 102. 
218 HE 120/1994, s. 58. 
219 Sisula-Tulokas 1992, s. 212. 



43 

 

ostajan katsottiin tulleen tietoiseksi niistä kesä-heinäkuussa 2002. Virheiden laajuuden 

vuoksi rakennus oli purettu syksyllä 2002 ja uusi talopaketti oli tilattu. Ostajan katsottiin 

olleen tietoinen kaikista väitetyistä virheistä siinä vaiheessa, kun päätös purkamisesta 

oli tehty. Ostaja oli tehnyt reklamaation myyjille 23.12.2002, jolloin uusi rakennus oli 

jo pystytysvaiheessa. Korkein oikeus arvioi tapauksessa sitä, mikä merkitys reklamaa-

tion oikea-aikaisuuden kannalta oli sillä, että rakennus oli purettu ennen virheistä il-

moittamista. Korkein oikeus lausui kohtuullisen reklamaatioajan tarkoituksista, että 

ajan kuluminen vaikeuttaa virheiden ja vastuukysymysten selvittämistä ja todistelua, ja 

voi perustaa myyjälle oikeutetun luottamuksen siihen, että hänen suorituksensa on ollut 

sopimuksen mukainen. Myyjän oikeussuojan kannalta on tärkeää, että hänelle varataan 

tilaisuus perehtyä väitettyihin virheisiin, jotta hän voi osallistua asian selvittelyyn, ottaa 

kantaa ostajan vaatimuksiin, mahdollisesti korjata virheen tai tehdä sovintotarjouksen. 

Nämä tavoitteet vaarantuvat, mikäli kaupan kohdetta muutetaan tavalla, joka hankaloit-

taa myyjän mahdollisuuksia muodostaa käsitys väitetystä virheestä ja siihen perustu-

vista vaatimuksista. Korkein oikeus katsoi, että ostajan olisi pitänyt ilmoittaa myyjille 

virheistä kohtuullisessa ajassa niiden havaitsemisesta ja joka tapauksessa ennen kuin 

rakenteet on purettu kokonaan. Laiminlyömällä oikea-aikaisen reklamaation ostaja oli 

menettänyt oikeutensa vedota kiinteistön virheisiin. 

Ratkaisussa virheiden havaitsemisesta reklamaation tekemiseen oli kulunut noin kuusi kuu-

kautta, jota voidaan jo itsessään pitää varsin pitkänä kohtuullisen reklamaatioajan kan-

nalta.220 Kohteen paalutuksen virheellisyyden osalta näyttäisikin siltä, että korkein oikeus 

perusti päätöksensä oikea-aikaisen reklamaation laiminlyönnistä yksinkertaisesti ajan kulu-

miseen. On siis luultavaa, että vaikka ostaja ei olisi edes ryhtynyt purkamaan rakennusta, 

olisi reklamaatio silti 23.12.2002 tehtynä katsottu myöhästyneeksi.221  Sen sijaan sokkelei-

den virheellisyyden osalta reklamaation oikea-aikaisuuden arviointi keskittyi siihen, että os-

taja oli purkanut rakennuksen ennen reklamointia. Ratkaisu on siinä suhteessa mielenkiin-

toinen, että MK:sta tai sen esitöistä ei ilmene lainkaan, miten ostajan kaupan kohteeseen 

kohdistuviin toimenpiteisiin ennen reklamaation tekemistä suhtaudutaan. Korkein oikeus 

näyttikin perustavan arviointinsa ostajan toimenpiteiden merkityksestä kohtuullisen rekla-

maatioajan taustalla vaikuttaviin tavoitteisiin, erityisesti myyjän oikeussuojaan. Mielestäni 

myös käräjäoikeus oli asiaa koskevassa ratkaisussaan osuvasti todennut, että ilman myyjän 

tietoa väitetystä sopimusrikkomuksesta ostaja voisi odottaa vaatimustensa esittämistä niin 

kauan, että myyjällä ei enää olisi mahdollisuutta esittää vastatodistelua. Kaikki oikeusasteet 

 
220 Ks. luku 5.1.3 oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa yleensä hyväksytyistä reklamaatioajoista. 
221 Tuomisto 2008 ennakkopäätöstä KKO 2008:8 koskevassa oikeustapauskommentissa. 
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olivat päätyneet katsomaan, että reklamaatiota ei ollut tehty kohtuullisessa ajassa, ja ostaja 

oli menettänyt vaadeoikeutensa. Nähdäkseni päinvastainen ratkaisu olisi ollut kestämätön 

myyjän oikeussuojan kannalta. 

KKO 2008:8 ratkaisu osoittaa, että kohtuullisen reklamaatioajan arvioinnissa ei merkitystä 

ole ainoastaan ajan kulumisella, vaan paljolti myös reklamaatiolle asetettujen tavoitteiden 

toteutumisella.222 Myös muusta oikeuskäytännöstä on havaittavissa, ettei reklamaatioajan 

kohtuullisuuden arviointi perustu ainoastaan sen ajalliseen pituuteen. Painoarvoa annetaan 

erityisesti ostajan toimille reklamaatioajan kuluessa. Jos ostaja on jatkuvasti pyrkinyt ole-

maan aktiivinen asian selvittämisessä, voidaan pidempi reklamaatioaika hyväksyä. Jos taas 

reklamaatioaikaan sisältyy pitkiä passiivisuusjaksoja, joita ostaja ei pysty perustelemaan, 

reklamaatiota tuskin voidaan katsoa tehdyn kohtuullisessa ajassa.223 

Kohtuullisen reklamaatioajan arvioinnissa vaikuttavat pitkälti samat tekijät kuin reklamaa-

tioajan alkamishetkenkin määrittämisessä.224 Näitä ovat muun muassa ostajan asema, asian-

tuntemus ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet, kiinteistön laatu, sopimusrikkomuksen 

laatu ja laajuus sekä myyjän tietoisuus virheestä. Koska arviointi on hyvin olosuhderiippu-

vaista, ei tässä ole mielekästä syventyä jokaiseen vaikutukselliseen tekijään, vaan käsittelen 

seuraavaksi vain olennaisilta osin merkittävimpiä ja yleisimpiä niistä. 

KL:n esitöissä on todettu, että vaikka lain reklamaatiosäännöksissä ei eroteta toisistaan elin-

keinonharjoittajien välisiä kauppoja ja kauppoja yksityishenkilöiden kanssa, ei tarkoituksena 

ole ollut, että se seikka, onko sopijapuoli elinkeinonharjoittaja vai yksityishenkilö, olisi jä-

tettävä kokonaan vaille merkitystä.225 Sama ajatus lienee toiminut MK:nkin säätämisen taus-

talla, koska myös sen säännökset koskevat pääsääntöisesti kaikkia kiinteistön kauppoja osa-

puolten asemasta riippumatta, ja virhesäännösten tarkempi tulkinta on jätetty tapauskohtais-

ten olosuhteiden varaan. Jos kauppa liittyy ostajan liiketoimintaan tai jos ostaja muuten on 

elinkeinonharjoittaja, voidaan reklamointia edellyttää huomattavasti lyhyemmässä ajassa 

kuin silloin, jos ostajana olisi yksityishenkilö.226 Toki myös tällöin yksittäistapauksen 

 
222 Hoffrén 2013, s. 189. 
223 KKO 2016:69, kohta 29. Ks. myös Vaasan HO 5.9.2000 t. 900 ja Itä-Suomen HO 25.3.2020 t. 150. 
224 Bärlund 2002, s. 185.  
225 HE 93/1986, s. 20.  
226 HE 93/1986, s. 84 ja Aaltonen 1955, s. 264. Hemmo on esittänyt, että tavanomaisissa yritysten välisissä 

suorituksissa reklamaatiota voidaan edellyttää 1–2 viikon sisällä, tai jopa muutamassa päivässä, virheen ha-

vaitsemisesta, ks. Hemmo 2005, s. 213. Tavanomaisilla suorituksilla tuskin kuitenkaan tarkoitetaan kiinteistön 

kauppoja, joissa virheet voivat olla monimutkaisia ja vaikeaselkoisia. Sanottu havainnollistaa kuitenkin sitä, 

miten nopeaa reagointia elinkeinonharjoittajilta saatetaan edellyttää. 
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arviointiin vaikuttavat henkilön itsensä asiantuntemus ja muut tapauskohtaiset seikat.227 Joka 

tapauksessa reklamaatiota ei yleensä voida edellyttää ennen kuin ostajalla on ollut aikaa 

hankkia ainakin alustava arvio korjauskustannuksista ja arvion saatuansa harkita vaatimuk-

siaan.228 

Elinkeinonharjoittaja-yksityishenkilö-jaottelun lisäksi kohtuullisen reklamaatioajan arvioin-

nissa saatetaan huomioida ostajan henkilökohtaiset ominaisuudet ja olosuhteet. Huomioon 

voidaan ottaa esimerkiksi ostajan tavanomaista heikompi kyky reagoida viivytyksettä vir-

heisiin, jos se johtuu esimerkiksi sairaudesta tai iästä.229 Toisinaan arvioinnissa saatetaan 

huomioida myös ostajan oma subjektiivinen käsitys kohtuullisesta reklamaatioajasta, var-

sinkin, jos poikkeavaan aikakäsitykseen vaikuttaa jokin henkilöön liittyvä erityinen syy, ku-

ten mielenterveyshäiriö.230 Niin ikään on esitetty, että tapauskohtaiset esteet, kuten se, että 

virhe havaitaan loma-aikana tai jopa se, että ostajan puhelinyhteys ei toimi, voivat vaikuttaa 

kohtuullisen ajan arviointiin.231 Ostajan voidaan edellyttää tekevän reklamaation nopeam-

min, jos hän on ennen kauppaa asunut kiinteistöllä.232 

Asuntokauppaa koskevassa ratkaisussa KKO 2005:127 korkein oikeus totesi, ettei os-

tajan asiantuntemattomuus antanut aihetta pidentää kohtuulliseksi katsottavaa aikaa 

esittää vaatimuksia myyjää kohtaan, koska ostaja oli asian alkuvaiheessa kääntynyt oi-

keusavustajan puoleen, mutta lopettanut toimeksiantosuhteen ennen asian loppuunsaat-

tamista. Ratkaisu antaa ymmärtää, että jos ostaja ei olisi kääntynyt oikeusavustajan puo-

leen, olisi ostajan asiantuntemattomuus voitu huomioida kohtuullista aikaa arvioita-

essa.233 

Sekä kaupan kohteella että virheen luonteella on suuri merkitys kohtuulliseen reklamaatio-

aikaan.234 Yksinkertaisen esineen virhettä koskeva reklamaatioaika voi olla hyvinkin lyhyt, 

kun taas monimutkaisen esineen osalta virheistä ilmoittamiselle sallitaan pidempi aika, 

 
227 Ämmälä 2002, s. 111 ja Ämmälä 2004, s. 269. 
228 KKO 2016:69, kohta 19 ja tapausta koskeva oikeustapauskommentti Tuomisto 2017. 
229 Bärlund 2002, s. 176. 
230 Bärlund 2002, s. 435 ja 444–445. Keskitalo on mielestäni perustellusti suhtautunut varauksella Bärlundin 

esittämään, subjektiivisen aikakäsityksen huomioimiseen kohtuullisen reklamaatioajan määrittämisessä. Kes-

kitalon mukaan henkilön oman aikakäsityksen perusteella tuskin voidaan paljoakaan poiketa oikeuskäytän-

nössä vakiintuneesta kohtuullisesta ajasta, ottaen huomioon yleisen oikeusvarmuuden. Keskitalo 2017, s. 88. 
231 Hultmark 1996, s. 58. 
232 Heikkinen 2020, s. 243. 
233 Ks. lisää osapuoliroolien huomioimisesta ratkaisussa Hoffrén LM 2013, s. 873. Myös esim. tapauksen KKO 

2016:69 hovioikeusvaiheessa otettiin kohtuullista reklamaatioaikaa arvioitaessa huomioon se, että ostajilla oli 

tukenaan lainoppinut avustaja. 
234 HE 93/1986, s. 84 ja Bärlund 2002, s. 172. 
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koska myös ostajalta oletetaan kuluvan enemmän aikaa virheen selvittämiseen.235 Kiinteis-

töjä voidaan perustellusti pitää verrattain monimutkaisina kaupan kohteina, minkä lisäksi 

ostajalla ei välttämättä useinkaan ole kokemusta vastaavanlaisten kohteiden ostamisesta tai 

kiinteistön virhettä koskevan reklamaation tekemisestä. Nämä seikat puoltavat pidempää 

reklamaatioaikaa verrattuna esimerkiksi moneen tavanomaiseen kuluttajankaupan kohteena 

olevaan tavaraan.236 Toisaalta myös kiinteistöt vaihtelevat keskenään huomattavasti, ja koh-

tuulliseen reklamaatioaikaan voivat vaikuttaa esimerkiksi kiinteistöllä sijaitsevien rakennus-

ten määrä ja laatu. Edelleen jos virhe on laadultaan ja laajuudeltaan vaikeasti tunnistettava 

ja selvitettävä, muodostuu kohtuullinen reklamaatioaika usein pidemmäksi kuin selvien vir-

heiden osalta.237 Sanotusta johtuu, että reklamaatioaika voi hyvinkin vaihdella saman kiin-

teistön eri virheiden osalta.238 

Luvussa 4.4 on käsitelty tilannetta, jossa kiinteistössä ilmenee useita pienempiä virheitä 

eri ajankohtina. Lähtökohtaisesti jokaisesta virheestä on reklamoitava kohtuullisen ajan 

kuluessa sen havaitsemisesta. Vaasan hovioikeuden tapauksessa 17.12.2002 t. 1579 

asunnon vähäisiä virheitä oli ilmennyt toukokuussa 1998, kesällä 1998, syksyllä 1998 

ja merkittävin virhe marraskuussa 1998. Reklamaatio oli tehty 29.1.1999, eli lähes kah-

deksan kuukauden kuluttua ensimmäisen virheen havaitsemisesta. Hovioikeus katsoi, 

että reklamaatio oli tehty kaikilta osin kohtuullisessa ajassa. Ratkaisun perusteella näyt-

täisi siltä, että useiden virheiden asteittainen ilmeneminen voi vaikuttaa reklamaatioai-

kaan pidentävästi.239 

Kuten aiemmin on käynyt ilmi, kohtuullista reklamaatioaikaa ei arvioida ainoastaan ostajan 

kannalta, vaan myös myyjän näkökulmasta.240 Pitkäkään reklamaatioaika ei voi lähtökohtai-

sesti muodostua myyjän kannalta kohtuuttomaksi, jos myyjä on tiennyt virheestä. Oikeus-

kirjallisuudessa onkin katsottu, että myyjän tietoisuus virheestä pidentää 

 
235 Bärlund 2002, s. 171. 
236 Koskinen 2004, s. 135 ja Heikkinen 2020, s. 66–67. 
237 Esim. KKO 2008:8, kohta 5 ja Vaasan HO 19.5.2015 t. 233. 
238 Koskinen-Tammi – Laurila 2010, s. 379. 
239 Keskitalo on katsonut ratkaisun tukevan sitä kantaa, että pieniä virheitä eri ajankohtina havaittaessa rekla-

maatioaika alkaisi kulua vasta siitä, kun ostaja on päässyt selville siitä, että havaitut viat ja puutteet yhdessä 

muodostavat mahdollisesti hinnanalennukseen oikeuttavat virheen. Keskitalo 2007, s. 78. Ks. myös luku 4.4. 

En itse vetäisi ratkaisusta tällaista johtopäätöstä, koska hovioikeus ei lausunut tapauksessa mitään reklamaa-

tioajan alkamishetkestä. Ratkaisutekstistä saa mielestäni enemmänkin käsityksen, että reklamaatioaika on al-

kanut jo ensimmäisen virheen havaitsemisesta, ja kahdeksan kuukauden reklamaatioaika on katsottu tässä ta-

pauksessa olosuhteiden vuoksi kohtuulliseksi. Sen sijaan käräjäoikeus oli samassa tapauksessa nimenomaisesti 

lausunut reklamaatioajan alkaneen kunkin virheen osalta erikseen niiden havaitsemisesta. Käräjäoikeus oli rat-

kaisussaan katsonut, että ennen marraskuuta 1998 havaittujen virheiden osalta reklamaatiota ei ollut tehty koh-

tuullisessa ajassa. 
240 Karhu 2008, s. 102. 



47 

 

reklamaatioaikaa.241 Myyjä on menetellyt ainakin huolimattomasti, jos hän on tiennyt kau-

pan kohteen virheestä.242 Toisaalta katsoisin, että tällaiset kiinteistön kaupan tilanteet, joissa 

reklamaatioaika pitenee myyjän tietoisuuden takia, ovat harvinaisia. Tämä johtuu siitä, että 

mikäli myyjä on ollut tietoinen virheestä, lienee hyvin lyhyt matka siihen, että myyjän me-

nettely katsottaisiin kunnianvastaiseksi ja arvottomaksi tai törkeän huolimattomaksi.243 Täl-

löin virheestä ilmoittamista kohtuullisessa ajassa ei lähtökohtaisesti pidetä vaatimusten esit-

tämisen edellytyksenä, koska reklamaatio ei ole myyjän etujen valvomisen kannalta tar-

peen.244 

Tilanteessa, jossa myyjä saa tiedon ostajan virhe-epäilystä ennen kuin ostaja tekee varsinai-

sen MK 2:25 säännöksen edellyttämän reklamaation, jotkin oikea-aikaisen reklamaation 

taustalla vaikuttavista tavoitteista voivat jo osittain toteutua, kuten esimerkiksi myyjän mah-

dollisuus vaikuttaa virheen selvittelyyn ja tutustua väitettyihin vikoihin. Kohtuullista rekla-

maatioaikaa saattaakin pidentää se, että ostaja on ensin ilmoittanut ainoastaan ilmenneistä 

virheistä ja vasta myöhemmin vetoaa vaatimuksiinsa. Tällainen reklamaation pilkkominen 

vaiheisiin on katsottu sallituksi, kunhan sekä virheistä että vaatimuksista ilmoitetaan koh-

tuullisen reklamaatioajan puitteissa.245 

Ennakkopäätöksessään KKO 2016:69 korkein oikeus arvioi kohtuullista reklamaatioai-

kaa tilanteessa, jossa ostajat olivat esittäneet kiinteistön rakennuksen yläpohjan virhei-

siin perustuvia vaatimuksiaan yli vuoden jälkeen siitä, kun he olivat saaneet tietää vir-

heistä 13.12.2011. Ostajat olivat 6.2.2012 ilmoittaneet virheistä myyjille ja varanneet 

oikeuden esittää myöhemmin yksilöityjä vaatimuksia, ilmoittamatta tässä vaiheessa 

lainkaan vaatimustensa sisältöä. Ostajat olivat vasta 28.12.2012 toimittaneet myyjille 

kirjeen korjauskustannusten hinta-arviosta, josta voitiin päätellä, että ostajat tulevat esit-

tämään myyjille rahamääräisen vaatimuksen. Korkein oikeus totesi, että ostajan ilmoi-

tus virheestä myyjälle voi jonkin verran pidentää sitä aikaa, jonka kuluessa vaatimukset 

on viimeistään esitettävä myyjälle. Toisaalta vaatimusten ilmoittamiselle varattua aikaa 

arvioitaessa on huomioitava se, ettei reklamaatiossa edellytetä lopullisten vaatimusten 

esittämistä, vaan vaatimus voi olla suuntaa-antava. Edelleen korkein oikeus katsoi, ettei 

 
241 Hultmark 1996, s. 59 ja Ämmälä 2004, s. 268. 
242 Ämmälä 2004, s. 268 ja KKO 2008:8. 
243 MK:n esitöiden mukaan myyjä voi toimia kunnianvastaisesti ja arvottomasti esim. salaamalla tiedossaan 

olevan vian. HE 120/1994, s. 59. Ks. lisää aiheesta luku 7.1.2. 
244 Karhu 2008, s. 103 ja Kyllästinen 2010, s. 176. 
245 Niemi 2016, s. 382. Käsittelen tässä luvussa ainoastaan sitä, miten reklamaatioajan pituuteen vaikuttaa se, 

että ostaja ilmoittaa aluksi ainoastaan virheestä, ja vasta myöhemmin ensi kertaa vaatimuksistaan. Sen sijaan 

kysymystä siitä, missä vaiheessa ostajan tulee täydentää ja yksilöidä ensivaiheen vaatimuksiaan, käsittelen 

reklamaation sisältöä koskevassa luvussa 6.2. 
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ostaja voi vedota edukseen viivästykseen, joka on johtunut hänen omasta toiminnastaan. 

Tällöin kohtuullista aikaa on arvioitava sen mukaan, milloin ostajalla olisi ollut mah-

dollisuus vaatimusten ilmoittamiseen, jos hän olisi pyrkinyt aktiivisesti selvittämään 

korjauskustannusten määrää. Johtuen muun muassa siitä, etteivät ostajat olleet tapauk-

sessa esittäneet pätevää syytä sille, miksi he eivät olleet ryhtyneet aiemmin toimiin kor-

jauskustannusten selvittämiseksi vaatimuksen ilmoittamista varten, korkein oikeus kat-

soi, ettei virheisiin perustuvista vaatimuksista ollut ilmoitettu myyjille kohtuullisessa 

ajassa niiden havaitsemisesta. 

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, ettei korkeimman oikeuden ratkaisu ollut yllättävä.246 

Ratkaisusta voidaan päätellä, ettei reklamaation vaiheittainen tekeminen voi johtaa ainakaan 

kovin paljoa normaalia pidempään reklamaatioaikaan, vaikka sinänsä moni reklamaatiojär-

jestelmän tavoitteista voikin täyttyä jo pelkällä virheestä ilmoittamisella, eli niin sanotulla 

neutraalilla reklamaatiolla. Hieman vanhemmasta hovioikeuden ratkaisusta on tosin löydet-

tävissä myös toisenlaista kantaa. 

Tapauksessa Turun HO 10.10.2006 t. 2188 ostajat olivat havainneet kiinteistön virheitä 

kesäkuussa 1998 ja lokakuussa 1998 ja ilmoittaneet kustakin niistä noin kuukauden ku-

luessa niiden havaitsemisesta. Hovioikeus katsoi, että virheistä oli ilmoitettu kohtuulli-

sessa ajassa. Kysymys oli siitä, oliko myös vaatimuksista ilmoitettu kohtuullisessa 

ajassa. Hovioikeus päätyi tulkitsemaan MK 2:25.1 säännöstä niin, että kohtuullinen rek-

lamaatioaika voi päättyä virheestä ja siihen perustuvien vaatimusten ilmoittamisen 

osalta eri ajankohtina. Hovioikeus katsoi asiassa esitetyn näytön perusteella, että ostajat 

olivat esittäneet vaatimuksensa vasta 3.11.1999, eli noin yksi vuosi ja neljä kuukautta 

ensimmäisten virheiden ja runsas vuosi muiden virheiden havaitsemisen jälkeen. Tästä 

huolimatta hovioikeus katsoi tapauksen olosuhteet ja reklamaatiosääntelyn tavoitteet 

huomioiden, että vaatimukset oli esitetty kohtuullisessa ajassa virheiden havaitsemi-

sesta. Hovioikeus antoi asiassa merkitystä sille, että vaatimukset esitettiin tässä vai-

heessa yksilöityinä. Hovioikeus painotti sitä, että ostajalla tulee olla riittävä aika vaati-

musten perusteen ja määrän selvittämiseen. Käräjäoikeus ja eri mieltä oleva hovioikeu-

den jäsen olivat sen sijaan katsoneet, ettei vaatimuksia ollut esitetty kohtuullisessa 

ajassa, jolloin ostajat eivät olleet täyttäneet MK 2:25.1:n mukaista reklamaatiovelvolli-

suuttaan. 

Hovioikeuden ratkaisun perusteluissa huomion kiinnittää toteamus siitä, että ostajan rekla-

maatio myyjälle kaupan kohteen virheestä jo itsessään viittaa vahvasti siihen, että ostajalla 

 
246 Ratkaisua KKO 2016:69 koskeva oikeustapauskommentti Tuomisto 2017. 
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on virheeseen perustuvia vaatimuksia. Perusteluiden mukaan myyjän oikeusturva ei näin ol-

len ainakaan pääsääntöisesti edellytä, että ilmoittaessaan virheestä myyjälle kohtuullisessa 

ajassa ostaja samalla vielä erikseen ilmoittaisi virheeseen perustuvista vaatimuksistaan yk-

silöimättömästi.247 Hovioikeuden ratkaisu antaa ymmärtää, että vaatimusten yksilöimättö-

mällä ilmoittamisella reklamaation yhteydessä ei olisi merkitystä, koska jo virheestä ilmoit-

taminen viestii vahvasti myyjälle, että ostaja tulee esittämään vaatimuksia. Sen sijaan yksi-

löidyt vaatimukset tulisi esittää kohtuullisessa ajassa, joka voi ilmeisesti hovioikeuden mie-

lestä olla selvästi pidempi ajanjakso kuin ratkaisukäytännössä vakiintunut reklamaatioaika 

yksilöimättömien vaatimusten osalta.248 

Hovioikeuden enemmistön ratkaisua lienee aihetta kritisoida moneltakin osin.249 MK 2:25:n 

perusteluissa todetaan varsin yksiselitteisesti, ettei vaatimusten tarvitse olla yksilöityjä vir-

heestä ensikertaa ilmoittaessa, mihin myös eri mieltä oleva hovioikeuden jäsen viittasi. Niin 

ikään säännöksen kohta siitä, että myös vaatimukset tulee ilmoittaa kohtuullisessa ajassa, 

menettäisi täysin merkityksensä, jos lähtöolettamaksi otetaan, että myyjä ymmärtää jo osta-

jan neutraalista reklamaatiosta ostajan tulevan esittämään virheen perusteella vaatimuksia. 

Vaikka ratkaisun lopputulosta voidaan pitää kyseenalaisena, löytyy sen taustalta joitakin hy-

viäkin näkökohtia. Myyjänä toimineen yhtiön edustaja oli myöntänyt ymmärtäneensä osta-

jan virheilmoituksen perusteella, että asiassa tullaan esittämään korvausvaatimuksia. Oletet-

tavasti tämän takia hovioikeus päätyi katsomaan, ettei myyjän oikeussuoja edellyttänyt sitä, 

että ostaja olisi erikseen vahvistanut yksilöimättömät vaatimuksensa, vaan riittävää oli, että 

vaatimukset ilmoitettiin siinä vaiheessa, kun niiden tarkka määrä oli selvinnyt. Hovioikeu-

den ratkaisua tuskin voidaan jatkossa hyödyntää tulkinta-apuna, ottaen erityisesti huomioon 

myöhemmin annetun korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO 2016:69 ja sen edellä 

esitetyt perustelut. Hovioikeuden ratkaisu kuitenkin havainnollistaa mielenkiintoisesti sitä, 

miten reklamaatiovelvollisuuden täyttämisen arvioinnissa annetaan merkitystä hyvin tapaus-

kohtaisille olosuhteille ja tulkinnalle. 

 
247 Myös Saarnilehto on ennakkopäätöstä KKO 2008:8 käsitellessään todennut, että myyjän oikeussuojan tarve 

tulee tyydytetyksi, kun myyjä saa tietää virheestä. Saarnilehdon mukaan myyjä voi tämän jälkeen ryhtyä toi-

miin varautuakseen ostajan vaatimuksiin. Saarnilehto 2010c, s. 4. 
248 Hovioikeus piti yksilöidyn vaatimuksen ilmoittamisen osalta kohtuullisena aikana lähes vuoden ja neljän 

kuukauden jaksoa. Ks. oikeuskäytännössä vakiintuneista kohtuullisista reklamaatioajoista luku 5.1.3. 
249 Mielenkiintoista on, että ratkaisuun on näytetty viittaavan paikoittain oikeuskirjallisuudessa vailla lainkaan 

kritiikkiä. Esim. Kyllästinen 2010, s. 361 ja Jokela – Kartio – Ojanen 2010, s. 135. Vrt. Keskitalo 2017, s. 76–

77, joka on katsonut, että ratkaisua voidaan pitää lain sanamuodon ja vallitsevan oikeuskäytännön vastaisena 

tulkintana. 
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5.1.3 Kohtuullisen reklamaatioajan vakioituminen oikeuskäytännössä  

Kohtuullisen reklamaatioajan pituus ratkeaa tapauskohtaisesti kokonaisvaltaisella tulkin-

nalla ja viime kädessä tuomioistuimessa.250 Tarkkaa aikarajaa virheistä ilmoittamiselle ei ole 

asetettu, ja päinvastainen tilanne voisikin johtaa siihen, ettei tapauskohtaisia olosuhteita voi-

taisi enää ottaa riittävässä laajuudessa huomioon. Toisaalta laissa täsmentämätön ja tapaus-

kohtaiseen arvioon perustuva kohtuullinen reklamaatioaika on johtanut siihen, että kysymys 

aiheuttaa verraten paljon riitoja oikeuskäytännössä.251 Olosuhdesidonnaisuudestaan huoli-

matta oikeuskäytännöstä on tunnistettavissa joitakin yleisesti hyväksyttyjä aikarajoja. Myös 

oikeuskirjallisuudessa on varsin laajasti otettu kantaa reklamaatioajalle suotavaan enimmäis-

kestoon erityisesti asunto- ja asuinkiinteistön kaupassa. 

Koska asuinkiinteistöä koskevia reklamaatiosääntöjä on syytä tarkastella mahdollisim-

man yhdenmukaisesti asuntokaupan reklamaatiosääntöjen kanssa, on tässä perusteltua 

tarkastella myös asuntokaupassa yleisesti hyväksyttyjä reklamaatioaikoja.252 Huomion-

arvoista on, että asuntokaupan virhetilanteessa ei ennen 1.1.2006 tehtyjen kauppojen 

osalta edellytetty vaatimusten esittämistä reklamaation yhteydessä, vaan riittävä oli niin 

sanottu neutraali reklamaatio eli se, että ostaja ilmoitti kohtuullisen ajan kuluessa vir-

heistä.253 MK 2:25 säännöksen mukaisessa virheilmoituksessa taas on edellytetty sen 

voimassaolosta lähtien vaatimusten esittämistä virheestä ilmoittamisen ohella. Eroon on 

syytä kiinnittää huomiota siksi, että ennen 1.1.2006 tehtyjen asuntokauppojen osalta 

kohtuullisena pidetty reklamaatioaika muodostui lähtökohtaisesti nykyistä lyhyem-

mäksi, kun vaatimuksia ei tarvinnut reklamoinnin yhteydessä ilmoittaa.254 

Oikeuskäytännön perusteella 2–3 kuukauden reklamaatioaikaa voidaan pitää lähes aina koh-

tuullisena.255 Kiinteistön kauppoja koskevassa käräjä- ja hovioikeuskäytännössä on kohtuul-

liseksi ajaksi katsottu joissain tapauksissa 4–7 kuukautta, kun taas 8–9 pituista 

 
250 Ämmälä 2002, s. 111. 
251 Jokela – Kartio – Ojanen 2010, s. 134–135. 
252 HE 120/1994, s. 21 ja HE 14/1994, s. 48. 
253 HE 21/2005, s. 16. 
254 ”Kuluttajavalituslautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että kohtuullinen aika ei yleensä ole pi-

dempi kuin kolme tai neljä kuukautta siitä, kun ostaja pääsi perille virheen merkityksestä. Koska ostajan on 

ehdotetun momentin mukaan ilmoitettava paitsi virheestä myös siihen perustuvista vaatimuksistaan, kohtuul-

lisena pidettävä aika on vastaisuudessa yleensä pidempi kuin aikaisemmin.” HE 21/2005, s. 43. Toisaalta kiin-

teistön kauppaa ja asuntokauppaa koskevat reklamaatioajat vastasivat oikeuskäytännön perusteella toisiaan jo 

ennen AsKL:n uudistusta, vaikka kiinteistön kaupan reklamaatiossa edellytettiin vaatimusten esittämistä ja 

asuntokaupassa ei.  Tämän pohjalta ja todetut AsKL:n uudistuksen perustelut huomioon ottaen kohtuullinen 

reklamaatioaika saattaisi nykyään asuntokaupoissa muodostua pidemmäksi kuin kiinteistön kaupoissa. Jokela 

– Kartio – Ojanen 2010, s. 135 ja Keskitalo 2017, s. 64. 
255 Koskinen-Tammi – Laurila 2010, s. 379 ja 401. 
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reklamaatioaikaa on usein pidetty jo liian pitkänä.256  Kuluttajavalituslautakunnan, eli ny-

kyisen kuluttajariitalautakunnan, ratkaisukäytännössä yleisesti hyväksyttävänä reklamaatio-

aikana on aiemmin pidetty 3–4 kuukautta, mikä on myös oikeuskirjallisuudessa hyväksytty 

laajasti lähtökohdaksi.257 Hieman myöhemmissä ratkaisuissaan kuluttajariitalautakunta on 

katsonut, että kuluttajavalituslautakunnan ratkaisukäytännön perusteella MK 2:25:n mukai-

sena kohtuullisena reklamaatioaikana voidaan pitää enintään viittä kuukautta.258 Asunto-

kauppojen virheiden osalta kohtuullisena pidetyn reklamaatioajan takaraja on AsKL:n uu-

distuksen jälkeen asettunut kuluttajariitalautakunnassa noin kuuteen kuukauteen.259 On huo-

mattava, että kuluttajavalituslautakunnan ja kuluttajariitalautakunnan ratkaisut koskevat aina 

tilanteita, joissa ostajana on yksityishenkilö, mikä on mitä todennäköisimmin otettu huomi-

oon kohtuullisen reklamaatioajan määrittämisessä. Tilanteessa, jossa kiinteistön ostaja olisi 

elinkeinonharjoittaja, hyväksyttävää reklamaatioaikaa arvioitaisiin todennäköisesti tiukem-

min. 

Oikeuskirjallisuudessa suhtautuminen hyväksyttävänä pidettyihin reklamaatioaikoihin sekä 

ylipäätään kohtuullisen reklamaatioajan vakioitumiseen vaihtelee hieman. Kyllästinen on 

painottanut ostajan aktiivisuutta ja lojaliteettiperiaatetta ja katsonut, että kohtuullinen rekla-

maatioaika voi olla enimmillään viisi kuukautta. Kyllästinen näyttäisi suhtautuvan reklamaa-

tioajan vakioitumiseen hyväksyvästi todetessaan, että vaikka kohtuullista aikaa on arvioitava 

aina kussakin yksittäistapauksessa erikseen, auttaisi jonkinlainen peukalosääntö ennakoi-

maan tuomioistuimen ja kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja.260 Myös Keskitalo mieltää rek-

lamaatioaikojen yhteneväisyyden myönteiseksi asiaksi. Keskitalon mukaan yleisesti hyväk-

sytty takaraja kohtuulliselle reklamaatioajalle parantaa sekä ostajan että myyjän oikeussuo-

jaa ja vähentää riitoja. Keskitalo on todennut oikeuskäytännössä yleisesti hyväksytyn viiden, 

kuuden kuukauden reklamaatioajan olevan selvästi liian pitkä ja vaikeasti perusteltavissa 

oleva. Keskitalo näyttäisi itse pitävän kohtuullisena reklamaatioaikana kuluttajavalituslau-

takunnan aiemmassa ratkaisukäytännössä omaksuttua 3–4 kuukauden jaksoa.261 Sen sijaan 

esimerkiksi Saarnilehto ja Hoffrén näyttäisivät painottavan kohtuullisen reklamaatioajan 

 
256 Palo – Linnainmaa – Alppi-Takkinen 2006, s. 493. 
257 Esim. Keskitalo 2017, s. 64–67, Palo – Linnainmaa 2002, s. 144 ja oikeustapauskommentti ratkaisusta KKO 

2008:8 Tuomisto 2008. Vastaavan pituinen reklamaatioaika oli omaksuttu KVL:n käytännössä myös asunto-

kauppojen osalta jo ennen 1.1.2006, vaikka tällöin edellytettiin ainoastaan neutraalia reklamaatiota. HE 

21/2005, s. 43. 
258 Ks. Kyllästinen 2010, s. 357. 
259 Keskitalo 2017, s. 67. 
260 Kyllästinen 2010, 362–363. 
261 Keskitalo 2007, s. 63 ja Keskitalo 2017, s. 63–67. 
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arvioinnissa tapauskohtaisia seikkoja ja olosuhteiden kokonaisarviota sen sijaan, että mää-

rittäisivät reklamaatioajalle jonkin enimmäiskeston.262 Myös Jokela, Kartio ja Ojanen ovat 

katsoneet, että tarkan aikarajan asettaminen voisi johtaa käytännön epäsuotavaan vakioitu-

miseen.263 

Edellä esitetystä selviää, että se, mitä on pidettävä kohtuullisena aikarajana reklamaation 

tekemiselle, vaihtelee jonkin verran oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa. On kuitenkin 

selvää, että jonkinasteista vakioitumista on tapahtunut, ja kohtuullisena pidetyn reklamaa-

tioajan takaraja on asettunut noin 3–6, enintään 7 kuukauteen. Tästäkin huolimatta oikeus-

käytännössä esiintyy tapauksia, joissa kohtuulliseksi katsottu reklamaatioaika poikkeaa ylei-

sestä käytännöstä.264 Mielestäni kohtuullisen reklamaatioajan vakioituminen on sikäli perus-

teltavissa, että se epäilemättä lisäisi oikeusvarmuutta. On selvää, että nykyinen, tapauskoh-

taiseen arviointiin perustuva aikaraja aiheuttaa riitoja.265 Koska oikea-aikaisen reklamaation 

laiminlyönti johtaa ostajan kannalta ankaraan lopputulokseen, olisi ostajan oikeussuojan 

kannalta tietyssä mielessä suotavaa, että reklamaation tekemiselle olisi selkeät ja yleisessä 

tiedossa olevat aikarajat. 

Kohtuullisen reklamaatioajan laaja vakioituminen voisi toisaalta johtaa siihen, ettei tapaus-

kohtaisia olosuhteita pystyttäisi ottamaan enää kylliksi huomioon, mikä sinänsä on koko 

suhteellisen reklamaatioajan perusta.266 Erityisesti, kun reklamaatioajan alkamishetki voi lu-

vussa 4 kerrotulla tavalla olla varsin tulkinnanvarainen, voisi täsmällisen aikarajan asettami-

nen reklamaation tekemiselle johtaa epätarkoituksenmukaisiin lopputuloksiin. Kaiken kaik-

kiaan katsonkin, ettei oikeuskäytännössä vakiintuneesti hyväksyttyjä reklamaatioaikoja tule 

missään tapauksessa soveltaa kaavamaisesti. Jotta tällaista kaavamaista soveltamistapaa voi-

taisiin noudattaa, tulisi mielestäni ensin reklamaatioajan alkamishetken määrittämistä kos-

kevien sääntöjen jollain tapaa selkiytyä ja vakiintua. Tämän jälkeen virheen havaitsemishet-

kestä - siinä merkityksessä kuin luvussa 4 on esitetty – luettava aika voisi mielestäni olla 

varsin lyhytkin, enimmillään 3–4 kuukautta. Koska nykytilanteessa kohtuullisen ajan pituus 

 
262 Saarnilehto DL 2010, s. 153, Hoffrén 2013, s. 188. 
263 Jokela – Kartio – Ojanen 2010, s. 134–135. 
264 Esim. ratkaisussa Helsingin HO 15.4.2016 t. 619 ostajat olivat tehneet reklamaation myyjille lähes 7,5 kuu-

kauden kuluttua virheen havaitsemisesta. Hovioikeus lausui, että suhteessa yleisesti hyväksyttyyn 4–7 kuukau-

den reklamaatioaikaan, ostajat olivat tehneet reklamaation varsin myöhään. Hovioikeus kuitenkin myös totesi, 

ettei oikeuskäytännön linjaamaa reklamaatioaikaa ole syytä soveltaa liian kaavamaisesti, vaan reklamaatioajan 

kohtuullisuus täytyy arvioida tapauskohtaisesti olosuhteet ja reklamaation merkitys kussakin tapauksessa huo-

mioon ottaen. Hovioikeus piti reklamaatiota kohtuullisessa ajassa tehtynä. 
265 Jokela – Kartio – Ojanen 2010, s. 135. 
266 Ks. Aaltonen 1955, s. 263–264 reklamaatioajan joustavuuden tärkeydestä. 
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antaa kuitenkin mahdollisuuden melko erilaisiinkin tulkintoihin, ei ostajan tulisi koskaan 

aiheettomasti viivytellä reklamaation tekemisessä. 

5.2 Viiden vuoden ehdoton reklamaatioaika 

Kun maakaaritoimikunta ehdotti mietinnössään 1989:53 uutta maakaarta säädettäväksi, 

koski laatuvirheistä ilmoittamista ainoastaan virheiden havaitsemisesta luettava kohtuulli-

nen reklamaatioaika.267 Mikäli toimikunnan mietintö olisi tältä osin mennyt läpi, olisi myö-

hemmin ilmeneviin laatuvirheisiin mahdollista vedota vielä pitkänkin ajan kuluttua kaupan-

teosta.268 Mietintöä koskevissa lausunnoissa kritisoitiin kuitenkin sitä, että kiinteistön kaup-

paa koskevat säännökset korostivat liiaksi ostajan oikeussuojaa.269 Osa lausunnonantajista 

ehdotti kiinteää määräaikaa reklamoinnille.270 MK:n jatkovalmistelussa lakiehdotukseen 

otettiinkin kiinteä aikaraja laatuvirheestä ilmoittamiselle tavoitteena turvata myyjää, joka 

usein on yksityishenkilö, yllättäviltä, usean vuoden kuluttua esitettäviltä vaatimuksilta. Eh-

dotusta perusteltiin ajan kulumisen aiheuttamilla näyttövaikeuksilla, minkä lisäksi katsottiin 

olevan kohtuullista, että jossain vaiheessa vastuu siirtyy lopullisesti ostajalle.271  

MK 2:25.2:n mukaan ostaja menettää oikeutensa vedota laatuvirheeseen, mikäli hän ei il-

moita virheestä viiden vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu.272 Sään-

nös siis rajoittaa laatuvirheen osalta myyjän vastuun viiteen vuoteen ja muodostaa takarajan 

reklamoinnille. Reklamaatio katsotaan tehdyksi MK 2:25.2:n edellyttämässä ajassa, jos se 

on tehty tasan viisi vuotta kiinteistön hallinnan luovutuksen jälkeen.273 Määräaika on 

 
267 KM 1989:53, s. 112 ja 309–310. 
268 Tämä olisi vastannut oikeustilaa ennen MK:n säätämistä. Esim. ratkaisussa Helsingin HO 27.11.2001 t. 

3217, jossa kiinteistön kauppa oli tehty ennen MK:n voimaantuloa, ostajan katsottiin reklamoineen oikea-ai-

kaisesti, kun hän oli ilmoittanut virheistä noin kolmessa kuukaudessa niiden havaitsemisesta, vaikka virheet 

oli havaittu ja reklamaatio oli tehty yli kahdeksan vuoden kuluttua kiinteistön hallinnan siirtymisestä. 
269 Maakaaritoimikunta 1990, s. 10 ja Maakaarityöryhmä 1993, s. 76. 
270 Maakaaritoimikunta 1990, s. 57. Keskuskauppakamari ja Teollisuuden keskusliitto ehdottivat kahden vuo-

den määräaikaa ja Kaupan Keskusvaliokunta kuuden vuoden määräaikaa. 
271 Maakaarityöryhmä 1993, s. 124 ja HE 120/1994, s. 58. Säännöksen ottaminen MK:een ei sikäli ollut tava-

tonta, että pohjoismaisissa ja monissa mannermaisissakin kauppaa koskevissa laeissa laatuvirheeseen vetoa-

mista rajoittavat ehdottomat määräajat ovat tavallisia. Routamo 1996, s. 226. 
272 Vastaavanlaisesta takarajasta reklamoinnille on säädetty myös käytetyn asunnon kauppaa koskevassa AsKL 

6:14.2:ssa. Määräaika on kuitenkin tässä tapauksessa viiden vuoden sijasta kaksi vuotta. Varsin lyhyen määrä-

ajan tarkoituksena on suojata erityisesti asuntoaan myyviä yksityishenkilöitä, vaikka säännöksellä saavat suo-

jaa myös muut kuin asuntokaupan alalla toimivat elinkeinonharjoittajat. HE 14/1994, s. 135. Kiinteistön kau-

passa lienee päädytty pidempään määräaikaan siksi, että myyjä on asuntokauppoihin verrattuna useammin muu 

kuin yksityishenkilö. Edelleen MK 2:25.2:n mukainen määräaika koskee myös tilanteita, joissa myyjä on kiin-

teistöalalla toimiva elinkeinonharjoittaja, silloin kun ostaja ei ole kiinteistöä asuinkäyttöön hankkiva kuluttaja. 

Ks. Hoffrén 2013, s. 182–183. 
273 Ks. Kyllästinen DL 2013, s. 348–349.  
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toissijainen suhteessa MK 2:25.1:ssa säädettyyn kohtuulliseen reklamaatioaikaan, joten rek-

lamaatioaika voi kulua umpeen jo ennen ehdottoman määräajan päättymistä.274 

Suurin osa kiinteistön virheistä on sellaisia, jotka havaitaan tai jotka ainakin olisi pitänyt 

havaita varsin pian hallinnan luovutuksesta. Osa virheistä saattaa kuitenkin ilmetä vasta pal-

jon myöhemmin. Esimerkiksi kiinteistön rakennuksen rakenteissa piilevät virheet voivat 

usein olla sellaisia, joita ei ole mahdollista havaita rakenteita purkamatta.275 Usean vuoden 

jälkeen kaupanteosta voi olla hyvin vaikea näyttää, onko virheen peruste ollut kiinteistössä 

jo ennen kaupantekoa, vai onko se muodostunut siihen vasta ostajan hallinnassa.276 Tämä 

osaltaan vähentää määräajan käytännön merkitystä.277 

Hallinnan luovutuksesta laskettavaan viiden vuoden määräaikaan ei liity samanlaisia tulkin-

taongelmia kuin virheen havaitsemishetkestä alkavaan suhteelliseen reklamaatioaikaan. MK 

2:25.2 säännökseen liittyy kuitenkin nähdäkseni yksi jokseenkin tulkinnanvarainen muo-

toilu, johon ei näytä otetun kantaa oikeuskirjallisuudessa tai oikeuskäytännössä. Säännöksen 

sanamuodon mukaan ostaja menettää vaadeoikeutensa, jollei hän viiden vuoden kuluessa 

hallinnan luovutuksesta ilmoita laatuvirheestä. Siinä missä MK 2:25.1:n perusteella oikeus 

vedota virheisiin menetetään, jos kohtuullisessa ajassa ei ilmoiteta virheestä ja siihen perus-

tuvista vaatimuksista, laatuvirhettä koskevan ehdottoman määräajan osalta ei nimenomai-

sesti säädetä, että myös vaatimuksista tulee ilmoittaa määräajan sisällä. Esimerkiksi AsKL 

6:14.2:n vastaavaa määräaikaa koskevassa säännöksessä todetaan, että ostajan on määrä-

ajassa ilmoitettava sekä virheestä että siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle. Niin 

ikään ennen AsKL:n uudistusta 1.1.2006 asuntokaupan virheestä reklamointiin riitti pelkkä 

virheen ilmoittaminen ja tällöin lain kahden vuoden määräaikaa koskeva säännös vastasi 

sanamuodoltaan nykyistä MK 2:25.2 säännöstä.278 Vaikka kysymys tällaisesta vaatimusten 

esittämisen määräajasta aktualisoituu käytännössä varmasti hyvin harvoin, voidaan pohtia, 

mahdollistaako MK 2:25.2 säännös sen, että ostaja ilmoittaisi ensin virheestä viiden vuoden 

määräajan sisällä ja vasta määräajan jälkeen virheeseen perustuvat vaatimukset, kuitenkin 

niin, että vaatimukset ilmoitettaisiin kohtuullisen ajan kuluessa virheen havaitsemisesta.279 

 
274 Niemi 2016, s. 387. 
275 Kyllästinen 2010, s. 359. 
276 HE 120/1994, s. 58. 
277 Kyllästinen 1998, s. 106. 
278 Ennen 1.1.2006 voimaantullutta lakiuudistusta AsKL 6:14:2 säännös kuului: ”Jollei ostaja ilmoita virheestä 

myyjälle kahden vuoden kuluessa siitä, kun asunnon hallinta on luovutettu hänelle, hän menettää oikeutensa 

vedota siihen.” HE 14/1990, s. 166. 
279 Reklamaation osiin pilkkominen on katsottu sallituksi, kunhan sekä virheestä että vaatimuksista ilmoitetaan 

kohtuullisen ajan kuluessa virheen havaitsemisesta. Ks. luku 5.1.2. 
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Säännöksen perusteluissa toistetaan sama kuin itse säännöksessä; ostaja menettää oikeutensa 

vedota laatuvirheeseen, jos hän ei ilmoita siitä viiden vuoden kuluessa hallinnan luovutuk-

sesta. MK:n esitöistäkään ei siten suoraan löydy vastausta siihen, tuleeko myös vaatimukset 

ilmoittaa määräajan kuluessa. Toisaalta säännöksen tavoitteista todetaan, että kiinteistön 

myyjää suojattaisiin yllättäviltä, usean vuoden kuluttua esitettäviltä vaatimuksilta, mikä tu-

kee sitä, että myös vaatimukset olisi esitettävä määräajan kuluessa.280 Edelleen oikeuskirjal-

lisuudessa on lausuttu viiden vuoden määräajassa tehtävän virheilmoituksen sisällöstä, otta-

matta kuitenkaan kantaa siihen, että MK 2:25.2:n sanamuoto ei suoraan edellytetä vaatimus-

ten ilmoittamista määräajassa. Niemi on katsonut, että myös MK 2:25.2:n mukaisessa tilan-

teessa edellytetään maakaaren 2:25.1:ssa tarkoitettua, niin sanottua yksilöivää virheilmoi-

tusta.281 

Vastaus tulkinnanvaraisuuteen löytynee Vaasan hovioikeuden 9.3.2012 antamasta tuomiosta 

nro 293, jossa ostaja oli ilmoittanut myyjälle kiinteistön laatuvirheestä muutamaa viikkoa 

ennen viiden vuoden määräajan päättymistä. Tapauksessa oli riidatonta, ettei reklamaatiossa 

ollut esitetty lainkaan vaatimuksia. Käräjäoikeuden ratkaisun perusteluissa, jotka myös ho-

vioikeus hyväksyi, todettiin: ”Maakaaressa ostajalta edellytetään yksilöityä reklamaatiota. 

Myös vaatimuksia koskeva ilmoitus on siten tehtävä kohtuullisen ja erityisen reklamaatio-

ajan kuluessa.”282 Käräjäoikeus avasi perusteluissaan varsin laajasti reklamointiin liittyviä 

sääntöjä ja periaatteita. Tapauksen ratkaisutekstistä ei ilmene, että tuomioistuimet tai asian-

osaisetkaan olisivat nostaneet esiin MK 2:25.2:n sanamuodon tulkinnanvaraisuuden. 

Edellä esitetyn ratkaisun valossa sekä sääntelyn johdonmukaisuuden vuoksi voitaneen pitää 

selvänä, että viiden vuoden ehdoton määräaika koskee myös vaatimusten ilmoittamista, 

vaikka sitä ei nimenomaisesti ole MK 2:25.2:ssa todettu. Säännöksen tulkinnanvaraisuudelle 

lienee syynä huolimattomuus lain valmisteluvaiheessa.283 Luultavasti säännöksen muotoi-

luun otettiin mallia edellä mainitusta, samoihin aikoihin valmistelussa olleesta AsKL 6:14.2 

säännöksestä, jossa ei vielä tuolloin edellytetty vaatimusten esittämistä, eikä lainvalmiste-

lussa kiinnitetty riittävästi huomiota siihen, että kiinteistön kaupassa edellytettiin laajempaa 

reklamaatiota kuin asuntokaupassa.  

 
280 HE 120/1994, s. 58. Toisaalta myös ennen 1.1.2006 voimassa olleen AsKL 6:14.2:n perusteluissa puhuttiin 

myyjän suojaamisesta ostajan myöhemmin tulevilta vaatimuksilta, vaikka silloisen säännöksen mukaisessa 

virheilmoituksessa ei edellytettykään vaatimusten ilmoittamista. HE 14/1990, s. 135. 
281 Niemi 2016, s. 387. 
282 Erityisellä reklamaatioajalla käräjäoikeus tarkoitti tässä viiden vuoden määräaikaa. 
283 Ks. Bärlund 2002, s. 242–243 kritiikistä MK 2:25 säännöksen muotoilua kohtaan. 
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6 REKLAMAATION SISÄLTÖ JA KOHDISTAMINEN 

6.1 Virheestä ilmoittaminen 

Reklamaatiovelvollisuudella pyritään varmistamaan, että myyjä saa nopeasti tiedon suori-

tuksensa virheellisyydestä.284 Tämän päämäärän täyttää yleensä neutraali reklamaatio, joka 

tarkoittaa ilmoitusta ainoastaan virheestä.285 Jos taas reklamaatiovelvollisuuden täyttäminen 

edellyttää myös vaatimusten esittämistä, puhutaan yksilöivästä reklamaatiosta.286 Sopimus-

suhteissa riittää usein pelkkä neutraali reklamaatio, mikä merkitsee, että ostaja voi tavalli-

sesti esittää vaatimuksensa vasta myöhemmin virheistä ilmoittamisen jälkeen.287 MK:n sään-

telyssä edellytetään kuitenkin yksilöivää reklamaatiota. Käsittelen seuraavaksi reklamaation 

sisällön osalta sitä, miten ostajan tulee ilmoittaa havaitsemistaan virheistä. Virheeseen pe-

rustuvien vaatimusten esittämistä osana reklamaatiovelvollisuuden täyttämistä käsittelen 

erikseen luvussa 6.2. 

MK:n esitöissä on täsmennetty sitä, millä tavalla ostajan tulee ilmoittaa virheistä. Esitöiden 

mukaan ostajan on kerrottava myyjälle, mitä virheellisyys koskee ja kuinka se ilmenee. Siten 

ei ole riittävää, että ostaja ainoastaan ilmoittaa myyjälle havainnostaan kiinteistössä, esimer-

kiksi epäilyttävästä hajusta. Ostajan on selkeästi ilmoitettava havaitsemastaan tai vähintään 

epäilemästään myyjän suoritusvirheestä.288 Reklamaation tulisi olla sisällöltään siinä määrin 

yksityiskohtainen, että myyjä voi arvioida mahdollisen virhevastuunsa perusteen ja ryhtyä 

tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin.289 Lähtökohtaisesti jokainen virhe on yksilöitävä rek-

lamaatiossa erikseen – ostaja voi menettää reklamaatiossa mainitsematta jääneiden virheiden 

osalta vaadeoikeutensa, ellei hän sitten ilmoita niistä vielä erikseen kohtuullisen ajan kulu-

essa virheiden havaitsemisesta.290 

Oikeuskirjallisuudessa on irtaimen kaupan reklamaation osalta todettu, että yleinen ilmoitus 

tyytymättömyydestä ei ole riittävä. Tarkemmat vaatimukset virheen yksilöinnin 

 
284 Taxell 1972, s. 470. 
285 Saarnilehto LM 2010, s. 4. 
286 Ämmälä 2004, s. 261–262. Oikeuskirjallisuudessa puhutaan myös laajasta tai erityisestä reklamaatiosta. 

Neutraalista reklamaatiosta puhuttaessa saatetaan sen sijaan käyttää termejä suppea tai varsinainen reklamaa-

tio. Luukkonen OTJP 2017, s. 116 ja Niemi 2016, s. 381. 
287 Bärlund 2002, s. 243 ja Norros 2015, s. 23. Ks. esim. KL 32 § sekä KSL 5:16.1, 8:16.1 ja 9:16.1. 
288 Kasso 2014, s. 271. 
289 KKO 2008:8, kohta 4. 
290 Ks. luku 4.4. Vrt. Aaltonen 1955, s. 270. Vanhemmassa oikeuskirjallisuudessa on katsottu tavaran virheen 

osalta, että ostaja voi vedota ainoastaan siihen virheeseen, jonka hän on reklamaatiossaan maininnut. Muiden 

virheiden osalta hänen on katsottava hyväksyneen kaupan kohteen, vaikkei hän olisikaan vielä menettänyt ai-

kaa reklamaation tekemiseen näiden johdosta. 
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tarkkuudesta ja laajuudesta riippuvat kuitenkin tapauskohtaisista olosuhteista.291 Uskoisin, 

ettei vaatimus virheen yksilöinnistä voi kiinteistön kaupassa olla lähtökohtaisesti ainakaan 

ankarampi kuin irtaimen kaupassa. Kiinteistön kaupan virheet voivat usein olla monimut-

kaisia, joten ostajan tuskin edellytetään heti reklamaatiovaiheessa pystyvän kuvaamaan niitä 

seikkaperäisesti. Oikeuskirjallisuudessa onkin katsottu, että mikäli ostajalta puuttuu tarvit-

tava asiantuntemus virheen täsmentämiseen, voi olla hyväksyttävää, että ostaja ilmoittaa, 

millä tavalla virhe ilmenee.292 Toisaalta kohtuullisessa reklamaatioajassa on luvussa 5 käsi-

tellyllä tavalla huomioitu ostajan mahdollisuus selvittää virhettä asiantuntijan kanssa, joten 

hyvin ylimalkaista virheilmoitusta tuskin voidaan oikeuttaa pelkällä ostajan asiantuntemat-

tomuudella. 

6.2 Vaatimukset 

6.2.1 Lähtökohtana seuraamustyypin ilmoittaminen 

Kuten yllä kävi ilmi, MK 2:25:n mukaisessa reklamaatiossa edellytetään virheestä ilmoitta-

misen lisäksi myös vaatimusten ilmoittamista, eli reklamaation kiinteistön kaupan virheestä 

tulee olla yksilöivä. Lakitekstistä ei ilmene, millä tarkkuudella vaatimukset on esitettävä, 

mutta asiaan on otettu kantaa niin lain esitöissä kuin oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä-

kin. Kysymys reklamaatiovelvollisuuden edellyttämien vaatimusten yksityiskohtaisuudesta 

on silti varsin tulkinnanvarainen. 

Bärlund on kyseenalaistanut sitä, onko MK:n reklamaatiosäännöksessä tosiasiassa kyse 

yksilöivästä reklamaatiosta. Bärlund perustelee näkemystään muun muassa sillä, ettei 

ostajan välttämättä tarvitse vielä reklamoidessaan yksilöidä vaatimuksiaan, vaan riittä-

vää saattaa olla, että ostaja ainoastaan ilmoittaa vaativansa hinnanalennusta tai kaupan-

purkua sekä vahingonkorvausta. Edelleen Bärlund viittaa vuoden 1989 maakaaritoimi-

kunnan mietintöön, jossa nimenomaisesti todetaan, että ostajan ei vielä virheestä rekla-

moidessaan tarvitse ilmoittaa vaatimuksiaan.293 Toteamus taitaa kuitenkin olla jäänyt 

mietintöön vahingossa, koska jo saman mietinnön lakitekstiehdotuksen mukaan ostajan 

tulee ilmoittaa sekä virheestä että siihen perustuvista vaatimuksistaan.294 

 
291 Saarnilehto ym. 2012, s. 972. 
292 Palo – Linnainmaa 2002, s. 511. 
293 Bärlund 2002, s. 242–244 ja KM 1989:53, s. 112. Bärlund myös kyseenalaistaa sitä, miksi MK 2:25:n 

mukaisessa reklamaatiossa ostajalta edellytetään virheen ilmoittamisen lisäksi myös vaatimusten esittämistä 

kohtuullisessa ajassa, kun irtaimen esineen kaupassa yleinen lähtökohta on, että neutraali reklamaatio on riit-

tävä. Verrattuna irtaimen kauppaan, kiinteistön kaupan virheisiin liittyvät vaatimukset edellyttävät ostajalta 

nimittäin lähtökohtaisesti paljon enemmän harkintaa ja selvittämistä. 
294 KM 1989:53, s. 309. 
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MK 2:25 säännöksen perustelujen mukaan ostajan on ilmoitettava, minkälaisia vaatimuksia 

hän tulee esittämään. Vaatimusten ei tässä vaiheessa tarvitse olla yksilöityjä, ja virheilmoi-

tusta voidaan myös myöhemmin täydentää.295 Perustelut viittaavat siihen, ettei reklamaati-

ossa tarvitse esittää vielä rahamääräisiä vaatimuksia, vaan niihin voidaan palata myöhem-

mässä vaiheessa, esimerkiksi korjaustöiden valmistuttua.296 Oikeuskirjallisuudessa on laa-

jasti katsottu, että reklamaatiovelvollisuuden täyttämiseen riittää seuraamustyypin ilmoitta-

minen eli se, aikooko ostaja vaatia hinnanalennusta, kaupan purkua vai vahingonkor-

vausta.297 Sen sijaan riittävää ei ole pelkkä ilmoitus siitä, että vaatimuksia tullaan esittämään 

myöhemmin.298 

Edellyttääkö MK 2:25 mukaisen reklamaatiovelvollisuuden täyttäminen sitten vaatimusten 

yksilöintiä jonkin ajan kuluessa? On selvää, että ostajan tulee jossain vaiheessa yksilöidä 

virheeseen perustuvat vaatimuksensa, jotta hän ei menetä oikeutta saatavaansa. Sen sijaan 

epäselvää on, että jos ostaja ei yksilöi vaatimuksiaan, perustuuko tästä seuraava vaadeoikeu-

den lakkaaminen reklamaatiovelvollisuuden laiminlyöntiin, velan vanhentumista koskeviin 

säännöksiin vai muihin, lakiin kirjaamattomiin passiivisuussanktioihin. Rajanveto on tämän 

tutkielman kannalta olennainen, koska jos vaatimusten yksilöintivelvollisuus ja sen laimin-

lyönnistä seuraava saamisoikeuden menettäminen katsotaan kuuluvaksi osaksi muita passi-

viteetti-ilmiöitä kuin reklamaatiovelvollisuutta, ei aihetta ole mielekästä käsitellä tutkiel-

massa syvällisesti. Edelleen jos MK:n mukaisen reklamaatiovelvollisuuden katsotaan edel-

lyttävän yksilöityjen vaatimusten esittämistä, on sillä vaikutusta paitsi reklamaation sisällön 

käsittelyn osalta, myös mielestäni kohtuullisen reklamaatioajan kannalta. 

Yllä mainittu MK:n esitöiden toteamus ”vaatimusten ei vielä tässä vaiheessa tarvitse olla 

yksilöityjä” viittaa mielestäni vahvasti siihen, että reklamaatiovelvollisuuden täyttämiseksi 

riittää, että ostaja ilmoittaa virheen ja yksilöimättömät vaatimuksensa. Edelleen esitöissä 

kerrotaan ostajan mahdollisuudesta täydentää reklamaatiota myöhemmin sen sijaan, että os-

tajalla todettaisiin olevan velvollisuus täydentää reklamaatiotaan tietyssä ajassa.299 Myös esi-

merkiksi Niemi on todennut, ettei reklamaatiovaiheessa esitettyjen vaatimusten tarvitse olla 

 
295 HE 120/1994, s. 58. 
296 HE 120/1994, s. 58 ja Norros 2015, s. 27. 
297 Esim. Tepora ym. 2010, s. 297, Niemi 2016, s. 382–383 ja Kyllästinen 2010, s. 352. Norros on katsonut, 

ettei MK 2:25.1:n mukaiset vähimmäisedellytykset täyttävä reklamaatio yleensä riitä katkaisemaan vahingon-

korvausvelan vanhentumista, koska reklamaatiossa ei lähtökohtaisesti tarvitse ilmoittaa vaatimusten rahamää-

rää. Norros 2015, s. 28. 
298 Ks. esim. KKO 2016:69, kohta 15. 
299 ”Virheilmoitusta voidaan myöhemmin täydentää.” HE 120/1994, s. 58. Myös Niemi puhuu mahdollisuu-

desta täsmentää ja täydentää reklamaatiota myöhemmin, Niemi 2016, s. 383. 
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yksilöityjä, jotta reklamaatioaika pysyisi kohtuullisena. Reklamaatiota on mahdollista täy-

dentää myöhemmällä ilmoituksella, jonka viipyminen jää Niemen mielestä vanhentumisen 

varaan.300 Edelleen Palo ja Linnainmaa ovat katsoneet, ettei reklamaatiossa tarvitse esittää 

vaatimusta rahamääräisesti ja vain yleiset vanhentumissäännöt rajoittavat ostajan mahdolli-

suuksia esittää tarkempia vaatimuksia pitkän ajan kuluttua.301 Samalla linjalla on Tepora 

todetessaan, että reklamaatioon riittää seuraamustyypin ilmoittaminen, ja tarkemmat raha-

määräiset vaatimukset voivat täydentyä myöhemmin kanne- tai sopimusteitse. Myös Tepo-

ran mukaan rahavaatimusten esittämisen takarajana on yleinen vanhentumisaika.302 Vastaa-

vanlaisia toteamuksia löytyy myös AsKL:n mukaisen reklamaation sisällöstä.303 

Myös oikeuskäytännöstä löytyy lausumia, jotka viittaavat siihen, ettei reklamaatiovelvolli-

suuden täyttäminen edellytä yksilöityjen vaatimusten esittämistä. Hovioikeuskäytännössä on 

toisinaan varsin suoraviivaisestikin todettu, että tehokkaaseen reklamaatioon riittää seuraa-

mustyypin ilmoittaminen, ja vaatimuksen tarkempi sisältö voidaan ilmoittaa vasta myöhem-

min.304 Myös korkein oikeus totesi ratkaisussaan KKO 2008:8, että ostajan tulee reklamaa-

tiossa esittää virheisiin perustuva vaatimuksensa, mutta vaatimuksen tarkempi yksilöinti ei 

ole ensi vaiheessa välttämätöntä. Tulkinnanvaraiseksi tosin tässäkin jää, tarkoittaako korkein 

oikeus ”ensi vaiheella” koko reklamointivaihetta, vai mieltääkö korkein oikeus reklamaa-

tiovelvollisuuden useampaan vaiheeseen jakautuvaksi. 

6.2.2 Yksilöityjen vaatimusten esittäminen 

Edellä esitetystä huolimatta osa oikeuskirjallisuudessa esitetyistä kannanotoista ja tuomiois-

tuinratkaisuista näyttää puoltavan sitä tulkintaa, että MK 2:25:n mukaisen reklamaatiovel-

vollisuuden täyttäminen tosiasiassa edellyttäisikin yksilöityjen vaatimusten esittämistä. Esi-

merkiksi Keskitalo näyttäisi olevan tällä kannalla.305 Keskitalo viittaa AsKL:n vuoden 2005 

uudistuksen perusteluihin, jossa todetaan, että ostajan on ilmoitettava virheestä ja vaatimuk-

sistaan kohtuullisessa ajassa, mutta vaatimusten ei tarvitse tässä vaiheessa olla yksilöityjä.306 

 
300 Niemi 2016, s. 382–383. 
301 Linnainmaa – Palo 2005, s. 156–157. 
302 Tepora ym. 2010, s. 297. 
303 HE 21/2005, s. 16 ja Nevala 2016, s. 336. 
304 Esim. Turun HO 2.11.2007 t. 2155, Vaasan HO 14.6.2013 t. 731, Vaasan HO 19.5.2015 t. 233 ja Vaasan 

HO 9.3.2012 t. 293. 
305 Keskitalo käsittelee vaatimusten yksilöintiä pääosin AsKL 6:14:n mukaisen reklamaation näkökulmasta, 

mutta toteaa itsekin, että AsKL:n reklamaatiovelvollisuus vastaa sisällöltään MK:n reklamaatiovelvollisuutta. 

Keskitalo ottaa osin myös nimenomaisesti kantaa vaatimusten yksilöintiin MK:n mukaisessa reklamaatiossa. 

Keskitalo 2017, s. 76.  
306 HE 21/2005, s. 47. 
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Keskitalon mukaan esitöillä tarkoitetaan sitä, ettei vaatimusten tarvitse olla ensivaiheessa 

yksilöityjä.307 Hän viittaa reklamaatioon, jossa ilmoitetaan virheestä ja seuraamustyypistä, 

alustavana reklamaationa, jota tulee kohtuullisessa ajassa täydentää.308 Keskitalo näyttäisi-

kin jakavan velvollisuuden ilmoittaa vaatimuksista ikään kuin kahteen osaan: ensivaihee-

seen, jolloin ostaja on juuri havainnut virheen, mutta ei vielä pysty yksilöimään tarkemmin 

vaatimustaan, ja myöhempään hetkeen, jolloin ostajan on esitettävä yksilöidyt vaatimuk-

sensa. Näiden kahden ajankohdan välillä ostajan on lojaliteettivelvollisuuden nojalla koh-

tuullisessa ajassa ryhdyttävä toimiin virheen perusteiden tarkemmaksi selvittämiseksi, jotta 

hän kykenee esittämään yksilöidyt vaatimuksensa kohtuullisessa ajassa.309 Keskitalo mieltää 

siten velvollisuuden esittää yksilöidyt vaatimukset osaksi reklamaatiovelvollisuutta.310 

Kyllästisen kanta vaatimusten yksilöintiin vaikuttaa hieman epäselvältä. Yhtäältä hän on to-

dennut, ettei vaatimusten tarvitse olla reklamaatiovaiheessa yksilöityjä, vaan niiden tar-

kempi sisältö voidaan ilmoittaa myöhemmin esimerkiksi oikeudenkäynnin aikana.311 Toi-

saalta hän on katsonut, että ostajalla on velvollisuus yksilöidä vaatimuksensa kohtuullisessa 

ajassa siitä, kun vaatimusten peruste ja määrä ovat selvinneet.312 Ei ole täysin selvää, miel-

tääkö Kyllästinen velvollisuuden osaksi laissa säädettyä reklamaatiovelvollisuutta vai muita, 

reklamaatiovelvollisuuden täyttämisen jälkeisiä passiviteetti-ilmiöitä. Koska Kyllästinen 

viittaa tekstissään hieman jäljempänä käsiteltävään ennakkopäätökseen KKO 2005:127, 

jossa velvollisuus yksilöidä vaatimukset perustettiin lakiin kirjaamattomiin passiivisuusseu-

raamuksiin, näyttäisi siltä, että hän katsoo ostajalle syntyvän reklamaatiovelvollisuuden jäl-

keen erillisen velvollisuuden vaatimustensa yksilöintiin, mikäli vaatimuksia ei ole reklamaa-

tiovaiheessa vielä yksilöity. 

Edelläkin käsitellyssä ennakkopäätöksessä KKO 2016:69 korkein oikeus otti kantaa 

vaatimusten täsmentämiseen reklamaation tekemisen jälkeen.313 Ostajien katsottiin saa-

neen tietää kiinteistön rakennuksen alapohjan virheistä 20.10.2012. Ostajat olivat 

28.12.2012 ilmoittaneet kirjeitse myyjille virheestä ja varanneet oikeuden esittää 

 
307 Keskitalo 2017, s. 75. 
308 Keskitalo 2018, s. 173. 
309 Keskitalo 2007, s. 73. 
310 Keskitalo 2017, s. 77–80. 
311 Kyllästinen 1998, s. 101 ja Kyllästinen DL 2013, s. 341–342. 
312 Kyllästinen DL 2013, s. 342. 
313 Ennakkopäätöksessä otettiin kantaa kahteen eri oikeuskysymykseen. Kiinteistön rakennuksen yläpohjan 

osalta oli kyse siitä, missä ajassa ostajan on ensi kertaa esitettävä vaatimuksensa täyttääkseen reklamaatiovel-

vollisuutensa. Aihetta on käsitelty tutkielmassa luvussa 5.1.2. Käsittelen tässä kohtaa tapauksen toista oikeus-

kysymystä, eli sitä, missä vaiheessa ostajien olisi tullut täsmentää rakennuksen alapohjan virheisiin perustuvia 

vaatimuksiaan, kun he olivat ilmoittaneet alustavat vaatimuksensa reklamaatiossa. 
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korvausvaatimuksia korjaustöiden kustannusarvion saatuaan. Myyjät olivat voineet kir-

jeestä päätellä, että ostajat tulevat esittämään rahamääräisen vaatimuksen, jonka suuruus 

perustuu myöhemmin valmistuvaan kustannusarvioon. Ostajat olivat hankkineet kus-

tannusarvion alapohjan virheiden korjaamisesta vasta syyskuussa 2013, jonka jälkeen 

vaatimuksia oli täsmennetty myyjille 23.10.2013 haastehakemuksella, eli noin vuoden 

jälkeen virheiden havaitsemisesta. Korkein oikeus totesi, että 28.12.2012 toimitettua 

kirjettä voitiin pitää riittävänä tapana ilmoittaa virheistä ”virheiden havaitsemisesta ku-

luneeseen aikaan ja asian selvittelyn vaiheeseen nähden”. Ostajien olisi kuitenkin tullut 

vaatimusten yksilöintiä varten hankkia arvio korjauskustannuksista huomattavasti lyhy-

emmässä ajassa. Korkein oikeus päätyi katsomaan, etteivät ostajat olleet ilmoittaneet 

alapohjan virheisiin perustuvista vaatimuksistaan riittävän yksilöidysti kohtuullisessa 

ajassa virheiden havaitsemisesta, minkä seurauksena he olivat menettäneet oikeutensa 

vedota virheisiin. 

Vaikka korkein oikeus katsoi, että ostajan on yksilöitävä vaatimuksensa kohtuullisessa 

ajassa virheiden havaitsemisesta, ei ratkaisutekstistä suoraan ilmene, mielsikö korkein oi-

keus juuri MK 2:25 säännöksen edellyttävän vaatimusten yksilöintiä. Toisaalta päätöksessä 

ei viitattu muihin passiviteetti-ilmiöihin yksilöintivelvollisuuden perustana, joten näyttäisi 

siltä, korkein oikeus perustaisi velvollisuuden esittää yksilöidyt vaatimukset nimenomaan 

MK 2:25:n mukaiseen reklamaatiovelvollisuuteen.314 Mielenkiintoista on, että siinä missä 

korkein oikeus katsoi 28.12.2012 toimitetun kirjeen olleen tuossa vaiheessa riittävä tapa to-

teuttaa virheilmoitus, Keski-Suomen käräjäoikeus oli asiaa koskevassa tuomiossaan katso-

nut, ettei kirje täyttänyt MK 2:25:n mukaisia edellytyksiä vaatimusten esittämisen osalta. 

Siten lopputulos oli eri oikeusasteissa sama – vaadeoikeuden menettäminen – mutta se, mi-

ten siihen päästiin, erosi hieman toisistaan. Herääkin kysymys, että jos ostajat olisivat kysei-

sessä kirjeessä vaatineet selväsanaisemmin hinnanalennusta ja vahingonkorvausta – mikä 

tavallisesti on katsottu riittäväksi reklamaatiovelvollisuuden täyttämisen kannalta – olisiko 

korkein oikeus arvioinut eri tavalla sitä, missä vaiheessa ostajien olisi täytynyt tarkentaa 

vaatimuksiaan. 

Itä-Suomen hovioikeus tulkitsi 25.3.2020 antamassa ratkaisussaan nro 150 ennakkopää-

töstä KKO 2016:69 niin, että MK 2:25:n mukainen reklamaatiovelvollisuus edellyttää 

 
314 Keskitalo ja Tuomisto ovat katsoneet ennakkopäätöksen merkitsevän sitä, että MK 2:25 säännökseen sisäl-

tyy velvollisuus yksilöidä vaatimukset kohtuullisessa ajassa. Keskitalo 2017, s. 79 ja ennakkopäätöksen oi-

keustapauskommentti Tuomisto 2017. Vrt. hieman jäljempänä käsiteltävä, asuntokauppaa koskenut ennakko-

päätös KKO 2005:127, jossa vaatimusten täsmentämisen laiminlyömisestä seurannut vaadeoikeuden menetys 

perustettiin yleisiin lakiin kirjaamattomiin passiivisuusseuraamuksiin.  
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myös yksilöityjen vaatimusten esittämistä kohtuullisessa ajassa. Tapauksessa oli kyse 

17.6.2016 tehdyn kiinteistön kaupan laatuvirheestä, josta ostajat olivat reklamoineet 

27.9.2016. Reklamaatiossa oli yksilöity virheet ja ilmoitettu hinnanalennuksen ja va-

hingonkorvauksen euromäärien tarkentuvan myöhemmin. Ostajat olivat tämän jälkeen 

jatkaneet kiinteistön virheiden selvittämistä ja ilmoittaneet yksilöidyt vaatimuksensa 

myyjälle 7.11.2017, eli noin 13 kuukautta virheiden havaitsemisen jälkeen. Hovioikeus 

katsoi, ratkaisusta KKO 2016:69 ilmenevään oikeusohjeeseen nojaten, että ostajat olivat 

menettäneet vaadeoikeutensa, kun he eivät olleet ilmoittaneet vaatimuksistaan riittävän 

yksilöidysti kohtuullisessa ajassa.315 

Verrattuna ennakkopäätökseen KKO 2016:69, hovioikeus näyttäisi ottaneen ratkaisussaan 

jopa tiukemman linjan ostajan reklamaatiovelvollisuuden suhteen. Sen sijaan, että 27.9.2016 

tehty reklamaatio olisi riittänyt täyttämään ostajien reklamaatiovelvollisuuden, hovioikeus 

katsoikin, että se toimi ainoastaan yhtenä kohtuulliseen reklamaatioaikaan hieman pidentä-

västi vaikuttavana seikkana.316 Ratkaisusta käy selvästi ilmi, että hovioikeus mielsi yksilöi-

tyjen vaatimusten esittämisen osaksi MK 2:25:ssa säädettyä reklamaatiovelvollisuutta. 

Jos reklamaatiovelvollisuuden sitten katsottaisiin edellyttävän vaatimusten yksilöintiä, niin 

millä tarkkuudella vaatimukset tulisi esittää? Ostajalta ei voitane edellyttää, että hän ilmoit-

taisi vaatimustensa täsmällisen ja lopullisen rahamäärän.317 Vaatimusten yksilöinnillä tar-

koitetaan ilmeisesti sitä, että ostaja ilmoittaisi myyjälle vähintään vaatimusten suuruusluo-

kan.318 Reklamaatioon riittäisi siis summittainen arvio vaatimusten rahamäärästä.319  

Samansuuntaiseen lopputulokseen kuin ratkaisussa KKO 2016:69, mutta eri oikeusoh-

jeisiin nojaten, päädyttiin ennakkopäätöksessä KKO 2005:127. Tapauksessa oli kyse 

ennen AsKL:n voimaantuloa tehdyn asuntokaupan virheestä, ja siihen sovellettiin siten 

KL:n säännöksiä. Ostajan katsottiin täyttäneen KL 32 §:n mukainen reklamaatiovelvol-

lisuutensa, joka edellyttää ainoastaan neutraalia reklamaatiota. Vaikka KL:sta ei ilmene, 

missä vaiheessa virheeseen perustuvat vaatimukset on yksilöitävä, korkein oikeus pää-

tyi siihen, että ostaja oli menettänyt vaadeoikeutensa, kun hän ei ollut esittänyt yksilöi-

tyjä vaatimuksiaan kohtuullisessa ajassa. Korkein oikeus perusteli velvollisuutta esittää 

 
315 Ostajat valittivat hovioikeuden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen, mutta korkein oikeus ei myöntänyt asi-

assa valituslupaa. 
316 ”Myyjä on myös saanut kiinteistöllä suoritetussa katselmuksessa 21.9.2016 sekä reklamaatiossa 27.9.2016 

siihen mennessä suoritettuihin tutkimuksiin pohjautuneen tiedon väitetyistä virheistä ja alustavan tiedon siitä, 

että hänelle tullaan myöhemmin esittämään vaatimuksia virheistä johtuen. Nämä seikat vaikuttavat reklamaa-

tioaikaan jonkin verran sitä pidentävästi.” 
317 Ks. luku 6.2.4 vaatimusten muuttamisesta. 
318 KKO 2016:69, kohta 9. 
319 KKO 2016:69, kohta 11 ja Itä-Suomen HO 25.3.2020 t. 150. 
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yksilöidyt vaatimukset kohtuullisessa ajassa muun muassa tavoitteella selvittää irtaimen 

kauppaan liittyvät virhetilanteet mahdollisimman nopeasti sekä kaupan osapuolten vä-

lisellä velvollisuudella toimia vahinkojen rajoittamiseksi ja toisen osapuolen edut huo-

mioon ottavalla tavalla myös kaupasta johtuvassa jälkiselvittelyssä. Yli kahden vuoden 

ajanjaksoa siitä, kun vaatimukset olisivat olleet yksilöitävissä, ei pidetty tapauksessa 

kohtuullisena aikana. 

Ratkaisussa velvollisuus esittää yksilöidyt vaatimukset johdettiin lakiin kirjaamattomista 

passiivisuusseuraamuksista ja lojaliteettivelvollisuudesta.320 Muun muassa Kyllästinen ja 

Keskitalo ovat perustaneet kyseiseen ratkaisuun argumentaatiotaan ostajan velvollisuudesta 

esittää yksilöidyt vaatimukset kiinteistön ja asunto-osakkeiden kaupassa.321 Ratkaisu on kui-

tenkin kerännyt myös kritiikkiä oikeuskirjallisuudessa. Lohi ja Kaisto ovat arvostelleet rat-

kaisun lopputulosta, koska sille ei löydy suoraa normitukea. VanhL:n voimaantulon jälkeen 

vaatimusten esittämiselle varattua aikaa rajoittaa jo yleinen kolmen vuoden vanhentumis-

aika, jonka voidaan katsoa takaavan riittävän suojan myyjälle vuosien päästä tulevilta, yllät-

täviltä vaatimuksilta.322 Toisaalta Lohi ja Kaisto ovat katsoneet KKO 2005:127 ratkaisusta 

ilmenevän ajattelutavan vaikuttaneen myös MK 2:25:n taustalla – ostajan on ilmoitettava 

kohtuullisessa ajassa vaatimuksensa. Kirjoittajat ovat kuitenkin nostaneet esiin sen, ettei 

kiinteistön kaupan reklamaatiossakaan edellytetä yksilöityjä vaatimuksia.323 Myös Norros ja 

Saarnilehto ovat esittäneet kritiikkiä ratkaisua kohtaan, koska KL:sta ei löydy säännöstä rat-

kaisun lopputulosta tukevasta vaatimusmääräajasta.324 

Hieman myöhemmässä korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä kanta lakiin kirjaamat-

tomiin passiivisuusseuraamuksiin näyttää vaihdelleen. Rakennusurakkaa koskeneessa rat-

kaisussa KKO 2007:41 korkein oikeus näyttäisi omaksuneen hyvin erilaisen kannan ratkai-

suun KKO 2005:127 verrattuna. Korkein oikeus katsoi tapauksessa, ettei reklamoinutta osa-

puolta voitu velvoittaa yksilöityjen vaatimusten esittämiseen määräajassa vaadeoikeuden 

menettämisen uhalla, koska laista tai osapuolten välisestä sopimuksesta ei tällaista 

 
320 Kyllästinen on katsonut, että vaikka ratkaisussa ei nimenomaisesti mainita lojaliteettivelvollisuutta, on kyse 

tosiasiasiassa siitä. Kyllästinen 2010, s. 169. Samansuuntaisesti myös Keskitalo 2017, s. 78. Jos tapaukseen 

olisi sovellettu nykyistä AsKL:ia, olisi vaadeoikeuden menettäminen vaatimusten yksilöimättömyyden vuoksi 

todennäköisesti perustettu AsKL 6:14 säännökseen lakiin kirjaamattomien passiivisuusseuraamusten sijaan. 
321 Keskitalo 2017, s. 77–80 ja Kyllästinen 2010, s. 353–354, joka katsoo, että vaikka tapauksessa oli kyse 

asunto-osakkeen kaupasta ja KL:sta, voidaan siitä ilmeneviä oikeusohjeita soveltaa myös kiinteistön kauppaan. 
322 Kaisto – Lohi 2013, s. 284–288. Kaisto ja Lohi ovat esittäneet, että nykyisin ennakkopäätöksen merkitys 

olisi vähentynyt tapauksissa, joihin sovelletaan VanhL:ia. 
323 Kaisto – Lohi 2013, s. 288. 
324 Norros 2018, s. 556–560, Norros LM 2019, s. 260 ja Saarnilehto Oikeustieto 2006, s. 8–9. 
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velvollisuutta seurannut.325 Kuitenkin ennakkopäätöksessään KKO 2018:38 korkein oikeus, 

viitaten muun muassa ratkaisuun KKO 2005:127, suhtautui jälleen hyväksyvästi lakiin kir-

jaamattomiin passiivisuusseuraamuksiin. Tapauksessa ostajan katsottiin menettäneen oikeu-

tensa vaatia kiinteistön kaupan purkamista, kun hän oli reklamaation tekemisen jälkeen jät-

täytynyt yli neljän vuoden ajaksi passiiviseksi vaatimuksensa suhteen. Tapaukseen ei sovel-

lettu yleistä vanhentumisaikaa, eikä MK 2:34:n mukainen kanneaikakaan ollut vielä kulunut 

loppuun, vaan korkein oikeus perusti ratkaisunsa yleisiin sopimusoikeudellisiin periaattei-

siin.326 

Jälleen urakkasopimukseen liittyvässä tapauksessa KKO 2019:94 korkein oikeus katsoi, että 

neutraalin reklamaation osalta takarajan yksilöityjen vaatimusten esittämiselle asettaa ylei-

nen kolmen vuoden vanhentumisaika. Tapauksessa asunto-osakeyhtiö oli reklamoinut ura-

koitsijalle virheestä muutaman kuukauden sisällä virheen havaitsemisesta, mutta esittänyt 

yksilöidyn vahingonkorvausvaatimuksensa vasta noin kahden vuoden kuluttua reklamoin-

nista. Korkein oikeus viittasi tapauksessa aiempiin ennakkopäätöksiinsä KKO 2005:127 ja 

KKO 2018:38 sekä niissä omaksuttuihin passiivisuusseuraamuksiin todeten, etteivät näissä 

ratkaisuissa sovelletut kymmenen vuoden vanhentumis- ja kanneajat riittäneet takaamaan 

sopimusrikkomusten nopeaa selvittämistä. Koska tapaukseen KKO 2019:94 VanhL:n mu-

kainen yleinen vanhentumisaika kuitenkin soveltui, ei asunto-osakeyhtiön passiivisuuden 

vaatimusten esittämisessä katsottu johtavan saatavan lakkaamiseen ennen yleisen vanhentu-

misajan umpeutumista. Koska urakoitsija ei myöskään ollut voinut perustellusti saada sel-

laista käsitystä, että asunto-osakeyhtiö olisi luopunut vaatimuksistaan reklamoinnin jälkeen, 

korkein oikeus katsoi, ettei asunto-osakeyhtiö ollut menettänyt vaadeoikeuttaan urakoitsijaa 

kohtaan.327 

Ennakkopäätöksessä KKO 2012:75 oli kysymys 26.4.1996 tehdyn kiinteistön kaupan 

vallintavirheestä ja vanhentumisajan katkaisemisesta. Vaikka ratkaisun fokus ei ollut 

 
325 Ks. ratkaisun tulkinnasta Norros 2015, s. 25–26 ja Norros 2018, s. 557–559. Norros katsoo, että ennakko-

päätös KKO 2007:41 merkitsee korjausliikettä suhteessa ratkaisun KKO 2005:127 linjaukseen lakiin kirjaa-

mattomien vaatimusmääräaikojen olemassaolosta. Vrt. Hoffrén 2018, s. 200, joka katsoo, ettei ratkaisusta KKO 

2007:41 voida tehdä käsillä olevaa kysymystä koskevia johtopäätöksiä, koska ratkaistavana ei ollut velkojan 

viivyttelyn merkitys. 
326 Ks. ratkaisusta KKO 2018:38 enemmän luvussa 7.2. 
327 Ennakkopäätöksen perustelut antavat ymmärtää, että mikäli tapaukseen KKO 2005:127 olisi myös sovel-

lettu VanhL:ia, ei yksilöityjä vaatimuksia olisi välttämättä edellytetty kohtuullisessa ajassa niiden määrän täs-

mentymisestä, vaan niitä olisi koskenut ainoastaan VanhL:n mukainen kolmen vuoden vanhentumisaika. KKO 

2019:94, kohdat 10–14. Norros on pitänyt ratkaisua vakuuttavasti perusteltuna ja tärkeänä kannanottona lakiin 

kirjaamattomia passiivisuusseuraamuksia koskevaan oikeustilaan, ks. ratkaisun KKO 2019:94 oikeustapaus-

kommentti Norros 2020. 
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reklamaatiovelvollisuuden sisällössä eikä ratkaisuun sovellettu nykyistä 1.1.1997 voi-

maantullutta MK:ta, voidaan siitä mielestäni saada näkökulmaa vaatimusten yksilöin-

tiedellytykseen. Ratkaisutekstistä ilmenee, että ainakin tässä tapauksessa reklamaa-

tiovelvollisuuden täyttämisen osalta riitti seuraamustyypin ilmoittaminen ja vaatimus-

ten tarkempi yksilöintivelvollisuus perustettiin vanhentumissäännöksiin. Tapauksessa 

ostaja oli havainnut virheen maaliskuussa 2005. Ostaja reklamoi 15.4.2005 myyjälle 

ilmoittaen vaativansa hinnanalennusta ja vahingonkorvausta sen verran, että kiinteistön 

hinta vastasi alennuksen jälkeen kiinteistön arvoa virhe huomioon ottaen, ja yksilöi-

vänsä vaatimuksensa myöhemmin saatuaan tarvittavat selvitykset ja arviot. Ostaja oli 

yksilöinyt rahamääräiset vaatimuksensa vasta 30.8.2006, eli lähes 17 kuukauden jälkeen 

virheen havaitsemisesta. Korkein oikeus katsoi, että ostajan 15.4.2005 tekemä rekla-

maatio oli katkaissut velan vanhentumisen, eikä velka ollut siten lakannut.328 

Toisin kuin ennakkopäätöksessä KKO 2016:69, ei nyt käsillä olevassa tapauksessa myyjä 

ollut edes väittänyt, että ostajan olisi tullut yksilöidä vaatimuksensa kohtuullisessa ajassa. 

Olisikin mielenkiintoista tietää, että jos myyjä olisi vedonnut tähän, olisiko ostaja voinut 

menettää vaadeoikeutensa. KKO 2012:75 tapauksessahan ostaja yksilöi vaatimuksensa vasta 

noin 17 kuukauden jälkeen virheen havaitsemisesta säilyttäen edelleen vaadeoikeutensa, kun 

tapauksessa KKO 2016:69 noin 12 kuukauden pituinen ajanjakso virheen havaitsemisen ja 

vaatimusten yksilöinnin välillä rakennuksen alapohjan virheiden osalta riitti vaadeoikeuden 

menettämiseen.329 Niin ikään on erikoista, että yhtäältä reklamaatio, jossa ilmoitetaan seu-

raamustyyppi ja korvauksen suuruuden määräytymisen tapa, voidaan katsoa riittäväksi kat-

kaisemaan VanhL:n mukaisen velan vanhentumisen ja aloittamaan siten uuden vanhentu-

misajan (KKO 2012:75), ja toisaalta ostaja voi silti menettää vaadeoikeutensa muiden pas-

siivisuusseuraamusten nojalla ennen vanhentumista, jos hän ei yksilöi vaatimuksiaan riittä-

vässä ajassa (KKO 2016:69). 

Käsillä olevaan kysymykseen ei näytä löytyvän yksiselitteistä vastausta. On selvää, ettei rat-

kaisuissa KKO 2016:69, KKO 2005:127 ja Itä-Suomen HO 25.3.2020 t. 150 velvollisuutta 

esittää rahamääräisiä vaatimuksia vaadeoikeuden menettämisen uhalla perustettu ainakaan 

vanhentumissäännöksiin, koska ostajan katsottiin menettäneen vaadeoikeutensa jo yhden, 

kahden vuoden kestävän passiivisuuden perusteella, kun yleinen vanhentumisaika sallisi 

 
328 MK 2:25:n mukaisen reklamaation toimimista vanhentumisen katkaisutoimena käsitellään luvussa 7.2.1. 
329 Tällöin olisi tietysti kiinnitettävä huomiota myös tapausten erilaisiin tosiseikastoihin kohtuullista aikaa ar-

vioitaessa. Tapauksessa KKO 2012:75 ostaja joutui odottaa hallinto-oikeuden tuomiota 20.6.2006 asti voidak-

seen yksilöidä tarkemmat vaatimuksensa noin 1,5 kuukautta myöhemmin, kun taas tapauksessa KKO 2016:69 

ostajat eivät olleet pystyneet esittämään konkreettisia syitä sille, miksi yksilöityjen vaatimusten ilmoittaminen 

oli viivästynyt. 
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ostajalle kolmenkin vuoden passiivisuuden. Edellä esitetyn valossa ei myöskään olisi täysin 

poissuljettua, että yksilöintivelvollisuus perustuisi lakiin kirjaamattomiin passiivisuusseu-

raamuksiin, kuten ennakkopäätöksessä KKO 2005:127. Vahvempaa tukea näyttäisi kuiten-

kin löytyvän sille, että velvollisuus yksilöidä vaatimukset katsotaan osaksi reklamaatiovel-

vollisuutta. Vaikka tämä vaikuttaisi olevan ainakin korkeimman oikeuden kanta, on se mie-

lestäni varsin altis kritiikille.330 

6.2.3 Oikeustilan epäselvyys ja kritiikki vaatimusten yksilöintivelvollisuudesta 

Mikäli reklamaatiovelvollisuuden katsottaisiin edellyttävän yksilöityjen vaatimusten esittä-

mistä, jäisi mielestäni MK 2:25 säännöksen perusteluiden toteamus ”vaatimusten ei vielä 

tässä vaiheessa tarvitse olla yksilöityjä” varsin merkityksettömäksi.331 Näen epäuskottavana 

sen, että säännöksen perusteluissa olisi todettu näin, jos yksilöityjä vaatimuksia tosiasiassa 

edellytettäisiinkin kohtuullisessa ajassa reklamaatiovelvollisuuden täyttämiseksi. On kuiten-

kin myönnettävä, että esimerkiksi Keskitalon ja nähdäkseni myös korkeimman oikeuden 

omaksuma näkemys siitä, että reklamaatiovelvollisuus jakautuu ajallisesti useisiin osiin ja 

että ostajan on kohtuullisessa ajassa yksilöitävä vaatimuksensa, on perusteltu hyvin rekla-

maatiojärjestelmän tavoitteiden kannalta.332 Kaupan osapuolten välillä vallitseva lojaliteet-

tivelvollisuus puoltaa sitä, että ostajan tulee selvittää virheisiin perustuvia vaatimuksiaan ak-

tiivisesti ja niiden selvittyä ilmoittaa niistä myyjälle viivytyksettä. Kuitenkin se, että ostajalta 

edellytettäisiin lähtökohtaisesti kahta määräaikaistettua ilmoitusta – ensin alustavaa virheil-

moitusta, jolla turvataan myyjän nopeaa tiedonsaantia ja osallistumista asian selvittelyyn, ja 

myöhemmin kohtuullisessa ajassa yksilöityjä vaatimuksia, jotta myyjä voi tarkemmin arvi-

oida vastuunsa suuruutta – muodostuisi mielestäni varsin monimutkaiseksi ja ankaraksi os-

tajan kannalta. 

Olisiko reklamaatiovelvollisuuden täyttäminen sitten mahdollista yhdellä ilmoituksella niin, 

että reklamoinnille varatussa ajassa otettaisiin huomioon ostajan velvollisuus esittää yksi-

löidyt vaatimuksensa? Tällaista ratkaisua voitaisiin tuskin puoltaa. Ratkaisua vastaan pu-

huisi ainakin tavoite selvittää virhetilanteet nopeasti ja estää myyjän tuudittautuminen siihen 

uskoon, että hänen suorituksensa on ollut sopimuksen mukainen, samoin kuin se MK:n 

 
330 Myös yksilöintivelvollisuutta osana lakiin kirjaamattomia passiivisuusseuraamuksia voidaan mielestäni kri-

tisoida, mahdollisesti jopa enemmän kuin sen lukemista osaksi reklamaatiovelvollisuutta. Koska tutkielma kes-

kittyy kuitenkin reklamaatiovelvollisuuteen, ei lakiin kirjaamattomia passiivisuusseuraamuksia tai niihin koh-

distuvaa kritiikkiä käsitellä tässä kohtaa enempää. Aiheeseen palataan lyhyesti vielä luvussa 7.2. 
331 HE 120/1994, s. 58. 
332 KKO 2016:69, kohdat 8–11. 



67 

 

esitöiden lausuma, että vaatimuksia voidaan tarkentaa myöhemmin virheestä ilmoittamisen 

jälkeen.333 Vaikka korkein oikeus totesi ratkaisussa KKO 2016:69, että alustavan kustannus-

arvion hankkiminen virheiden korjaamisesta ei yleensä kestä huomattavasti pidempään kuin 

itse virheiden selvittäminen, ei mielestäni nykyistä, oikeuskäytännössä yleisesti hyväksyttyä 

muutaman kuukauden reklamaatioaikaa voitaisi useinkaan pitää ostajan kannalta kohtuulli-

sena, jos myös vaatimusten määrä tulisi reklamaatiossa yksilöidä.334 Korjauskustannusten 

selvittäminen voi viedä pitkänkin aikaa, joten jos ostajan edellytetään ilmoittavan reklamaa-

tiossa rahamääräisiä vaatimuksia, tulisi kohtuullisen reklamaatioajan pidentyä samassa suh-

teessa.335 Tällöin tavoite myyjän nopeaan tiedonsaantiin ja osallistumiseen asian selvittelyyn 

voisi tuskin toteutua, ja korjauskustannusten selvittämiseksi tehtävät toimenpiteet kiinteis-

töllä saattaisivat vaikeuttaa myyjän perehtymistä väitettyisiin virheisiin.336 Näin ollen erityi-

sesti tapauksissa, joissa kustannusarvion hankkiminen vaatimusten yksilöimiseksi kestäisi 

pitkään tai edellyttäisi esimerkiksi kiinteistön rakennusten rakenteiden purkamista ja virhei-

den perustana oleviin seikkoihin kajoamista, taitaa ostajan kannalta ainoa riskitön toiminta-

tapa reklamaatiovelvollisuuden täyttämiseksi olla virheistä ja vaatimuksista ilmoittaminen 

vähintään kahdessa eri osassa – mikäli siis yksilöityjen vaatimusten esittäminen katsotaan 

osaksi reklamaatiovelvollisuutta. 

Verrattuna ennakkopäätöksessä KKO 2016:69 korkeimman oikeuden omaksumaan kantaan, 

jonka mukaan ostajan tulisi kohtuullisessa ajassa yksilöidä vaatimuksensa, on minun hel-

pompi puoltaa oikeuskirjallisuudessa esitettyjä näkemyksiä siitä, että MK 2:25:n mukaiseen 

reklamaatioon riittää seuraamustyypin ilmoittaminen, ja täsmällisemmän vaatimuksen taka-

rajana on yleinen vanhentumisaika. Tätä tukevat nähdäkseni myös MK:n esitöiden muotoilut 

sekä monet hovioikeuksien ratkaisujen perustelut. Mielestäni tällainen reklamaatio yhdessä 

vanhentumisnormiston kanssa riittää varmistamaan myyjän oikeussuojan.337 Reklamaatio, 

joka sisältää yksilöidyn tiedon virheestä sekä vaaditun seuraamustyypin, riittää täyttämään 

myyjän tiedonsaantitarpeen siitä, ettei ostaja pidä suoritusta sopimuksen mukaisena. Myyjä 

kykenee tällaisen reklamaation perusteella arvioimaan virhevastuunsa perusteet ja 

 
333 HE 120/1994, s. 58. 
334 Ks. myös Bärlund 2002, s. 244. 
335 Esimerkiksi ratkaisussa Turun HO 10.10.2006 t. 2188 katsottiin, että kun ostajat olivat ilmoittaneet yksi-

löidyt vaatimuksensa noin yhden vuoden ja neljän kuukauden jälkeen virheiden havaitsemisesta, oli virheistä 

ilmoitettu kohtuullisessa ajassa. Ratkaisussa katsottiin, että ostajille tuli varata riittävä aika vaatimusten määrän 

selvittämiseen. 
336 Ks. KKO 2008:8, kohta 6. 
337 Myös korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2018:38 todennut, että useimmissa tilanteissa reklamaatiota ja 

vanhentumista koskevat säännökset turvaavat riittävällä kaupan osapuolten intressejä ja tavoitetta selvittää vir-

hetilanteet nopeasti. KKO 2018:38, kohta 22. 
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ryhtymään tilanteen edellyttämiin toimiin.338 Erityisen tärkeäksi myyjän oikeussuojan kan-

nalta on katsottu, että myyjä saa tiedon siitä, pitäytyykö ostaja kaupassa vai vaatiiko hän sen 

purkua; seuraamustyypin ilmoittaminen reklamaatiossa täyttää tämän tarpeen.339 Niin ikään 

se, että ostaja ilmoittaa reklamaatiossa yksilöidysti virheestä, auttaa myyjää arvioimaan it-

sekin mahdollisen tulevan korvausvaatimuksen suuruusluokkaa.340 Sikäli kun korkein oi-

keus on todennut, ettei reklamaatiossa ilmoitettu rahamäärä rajoita ostajan lopullisia vaati-

muksia, ei mielestäni se, että ostajan tulisi reklamaatiossa yksilöidä vaatimuksensa, tuo pal-

joakaan lisäarvoa myyjän oikeussuojan ja tiedonsaantioikeuden kannalta, jos vaatimuksia on 

joka tapauksessa mahdollista myöhemmin muuttaa.341 

Velvollisuus yksilöidä vaatimukset kohtuullisen ajan kuluessa myös asettaa ostajat keske-

nään epätasa-arvoiseen asemaan riippuen siitä, vaativatko he kaupan purkua vai rahamää-

räistä korvausta. Kaupan purkua vaadittaessa reklamaatiovelvollisuus nimittäin tulee täyte-

tyksi yhdellä ilmoituksella, jossa ostaja ilmoittaa virheestä ja esittää vaatimuksen kaupan 

purusta. Hinnanalennusta tai vahingonkorvausta vaatiessaan ostaja voi menettää vaade-

oikeutensa vielä vastaavanlaisen ilmoituksen jälkeenkin, jos hän ei aktiivisesti selvitä kor-

vausten tarkempaa määrää ja ilmoita niistä kohtuullisessa ajassa myyjälle.342 

Vanhentumisnormiston tavoitteena on muun muassa suojata velallisen luottamusta vallitse-

viin olosuhteisiin ja ehkäistä näyttöongelmia, jotka voivat syntyä, jos velkaa aletaan peri-

mään pitkän ajan kuluttua.343 Nykyisen yleisen kolmen vuoden vanhentumisajan on katsottu 

olevan riittävä turvaamaan oikeussuhteiden selkeyttä ja oikeusvarmuutta niin, ettei velalli-

selle aiheudu epävarmuutta tai näyttövaikeuksia ajan kulumisen vuoksi. Edelleen sen on kat-

sottu riittävässä määrin mahdollistavan velkojalle velan perusteiden ja konkreettisen määrän 

selvittämisen.344 Muun muassa näistä syistä katson, että MK 2:25:n mukaiseen reklamaati-

oon tulisi riittää vaatimusten osalta ainoastaan seuraamustyypin ilmoittaminen, koska myy-

jän intressi yksilöityjen vaatimusten tietoon saamisen osalta on mielestäni turvattu riittävällä 

tavalla VanhL:n säännöksillä. Ottaen huomioon luvussa 3.2 mainitun vastavuoroisuuden 

 
338 KKO 2008:8, kohta 4. 
339 KKO 2016:69, kohta 9. 
340 Ks. KKO 2012:75, kohta 16. 
341 KKO 2016:69, kohta 11. 
342 Toisaalta reklamoinnin jälkeenkään kaupan purkua vaativa ostaja ei saa jättäytyä pitkäksi aikaa passiiviseksi 

vaadeoikeuden menettämisen uhalla. Ks. KKO 2018:38. Tällaisessa tilanteessa ostajalta tuskin kuitenkaan 

edellytetään yhtä joutuisaa asian selvittämistä kuin rahamääräisten vaatimusten selvittämisen ja ilmoittamisen 

kohdalla, vaan ostajalle varattu aika lienee lähempänä yleistä kolmen vuoden vanhentumisaikaa. 
343 Ks. vanhentumisen funktioista Lindskog 2002, s. 51–59. 
344 HE 187/2002, s. 17–18. 
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periaatteen MK:n sääntelyssä, suojataan mielestäni ratkaisuissa KKO 2016:69 ja Itä-Suomen 

HO 25.3.2020 t. 150 liiaksi myyjää ostajan omaisuuden suojan kustannuksella, varsinkin, 

kun reklamaatiosääntelyn tavoitteisiin päästään pitkälti jo sellaisella reklamaatiolla, jossa 

ilmoitetaan virheet ja vaatimus seuraamustyypin tarkkuudella.345 

6.2.4 Vaatimusten muuttaminen 

Yksilöivän reklamaation tavoitteita vesittää hieman se, että ostajan on yleisesti katsottu voi-

van muuttaa vaatimuksiaan vielä reklamoinnin jälkeenkin. Tämä on sikäli perusteltua, että 

ostaja voi vielä mahdollisessa oikeudenkäynnissäkin kantajana muuttaa vaatimuksiaan oi-

keudenkäymiskaaren (4/1734) 14:2.1:n mukaisin perustein.346 Ensinnäkin reklamaatiossa il-

moitettujen rahamääräisten vaatimusten muuttaminen on katsottu sallituksi.347 Toisekseen 

myös reklamaatiossa vaaditun seuraamustyypin muuttaminen myöhemmin on sallittu aina-

kin siinä tapauksessa, jos ostaja muuttaa vaatimuksia myyjän kannalta lievempään suun-

taan.348 Jos ostaja on reklamaatiossaan vaatinut nimenomaisesti hinnanalennusta, pitäisi hä-

nen voida myöhemmin muuttaa vaatimuksensa vahingonkorvausvaatimukseksi, ja päinvas-

toin.349 Mikäli ostaja on kuitenkin reklamaatiossa vaatinut ainoastaan rahakorvausta, ei hän 

voi myöhemmin, kohtuullisen reklamaatioajan umpeuduttua, muuttaa vaatimustaan kaupan 

puruksi, ellei uusia reklamaatioperusteita ilmene.350 

Oikeuskäytännössä tai -kirjallisuudessa ei näytetä otetun kantaa siihen, missä ajassa ostajan 

on ilmoitettava uudet vaatimuksensa, jos hän haluaa muuttaa niitä reklamaatiossa ilmoite-

tusta. Ottaen huomioon sen, että kantaja voi vielä oikeudenkäynninkin aikana muuttaa kan-

nettaan tietyin edellytyksin, ei reklamaatiossa esitettyjen vaatimusten muuttamiselle liene 

mitään erityistä määräaikaa. Toisaalta huomioiden ennakkopäätöksessä KKO 2016:69 

 
345 Ratkaisussa KKO 2016:69 korkein oikeus katsoi, että myyjät olivat 28.12.2012 ostajien toimittaman kirjeen 

perusteella voineet varautua rahamääräisiin vaatimuksiin, joiden määrä perustuisi ostajien myöhemmin hank-

kimaan kustannusarvioon. Täsmentynyt rahamääräinen vaatimus oli toimitettu myyjille noin kymmenen kuu-

kautta tämän kirjeen jälkeen ja vuosi virheiden havaitsemisesta. Korkein oikeus katsoi vaatimusten yksilöinnin 

myöhästyneeksi. Mielestäni ratkaisu oli ostajan oikeussuojan kannalta ongelmallinen, koska tällaiselle kahden 

reklamaation järjestelmälle ei löydy suoraa säännöstukea MK:sta, eikä kantaa olla myöskään omaksuttu aina-

kaan laajasti oikeuskirjallisuudessa tai aiemmassa oikeuskäytännössä. Kuten todettu, nähdäkseni reklamoinnin 

tavoitteet olisivat täyttyneet jo ostajien 28.12.2012 toimittamalla reklamaatiolla, minkä takia korkeimman oi-

keuden tulkinta reklamaatiovelvollisuuden sisällöstä oli mielestäni paitsi ostajan kannalta yllättävä ja ankara, 

myös varsin heikosti perusteltu. 
346 Niemi 2010, s. 382–383. 
347 KKO 2016:69, kohta 11. 
348 KKO 2005:127, kohta 22 ja Kyllästinen 2010, s. 353. Vrt. vanhemmasta oikeuskirjallisuudesta Aaltonen 

1955, s. 271, joka toteaa, ettei ostajalla ole oikeutta muuttaa kaupanpurkuvaatimustaan hinnanalennusvaati-

mukseksi, jos myyjä on suostunut purkuvaatimukseen tai ei ole vielä ehtinyt reagoimaan vaatimukseen. Vain 

siinä tapauksessa, että myyjä kieltäytyy kaupan purkamisesta, voi ostaja muuttaa vaatimustaan. 
349 KKO 2016:69, kohta 9 ja ratkaisun tulkinnasta oikeustapauskommentti Tuomisto 2017. 
350 Palo – Linnainmaa – Alppi-Takkinen 2006, s. 496. 
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korostetun ostajan aktiivisen toimimisvelvoitteen ja lojaliteettivelvollisuuden, on ostajan 

syytä ilmoittaa muuttuneet vaatimuksensa myyjälle mahdollisimman pian siitä, kun ne ovat 

hänelle selvinneet. Mielenkiintoista on, miten edellisessä luvussa käsitelty velvollisuus esit-

tää yksilöidyt vaatimukset kohtuullisessa ajassa suhteutuu ostajan mahdollisuuteen muuttaa 

reklamaatiossa esittämiään vaatimuksia. Mikäli ostaja täyttää reklamaatiovelvollisuutensa 

ilmoittamalla virheistä ja vaatimalla kaupan purkua, ja myöhemmin muuttaakin vaatimuk-

sensa hinnanalennukseksi, voisiko hän periaatteessa kiertää rahamääräisiin vaatimuksiin liit-

tyvät selvittämis- ja yksilöintivelvollisuudet ja niiden laiminlyönnistä seuraavan vaade-

oikeuden menettämisen uhan? Koska ostaja voi vielä reklamoinnin jälkeen muuttaa vaati-

muksiaan myyjän kannalta lievemmiksi, saattaisi tällöin tilanteessa, jossa täsmälliset vaati-

mukset eivät ole vielä reklamaation tekemisen hetkellä tiedossa, olla ostajan kannalta tur-

vallista vaatia aina ensin kaupan purkua. 

6.3 Reklamaation muoto 

Laki ei aseta kiinteistön kaupan virhettä koskevalle reklamaatiolle muotovaatimuksia, vaan 

ostaja voi tehdä reklamaation haluamallaan tavalla.351 Ostaja voi siten reklamoida kirjalli-

sesti tai suullisesti, ja myös esimerkiksi ostajan vastausta myyjän tekemään tiedusteluun vir-

heisiin vetoamisesta voidaan pitää reklamaationa.352 Reklamaation voidaan lisäksi katsoa 

sisältyvän haasteeseen; vaikka reklamaatio on välttämätön vaihe virheisiin vetoamisessa, ei 

sitä edellytetä erillisenä tiedonantona ennen kanteen nostamista, kunhan haastehakemus jä-

tetään reklamaatioajan puitteissa.353 

Suullisen reklamaation haasteena ovat luonnollisesti näyttöongelmat.354 MK:n esitöissä on-

kin suositeltu reklamaation tekemistä kirjallisesti tai muulla tavalla niin, että reklamointi 

voidaan myöhemmin todistaa.355 Toisinaan reklamaation kirjallinen muoto voi myös olla 

välttämätön reklamaatiovelvollisuuden täyttämiseksi osapuolten välisen sopimuksen no-

jalla. Erityisesti liikesuhteissa on tavanomaista, että reklamaatiolle asetetaan 

 
351 HE 120/1994, s. 58. 
352 Taxell 1972, s. 473 ja 475. Taxell on todennut reklamaation voivan ilmetä myös konkludenttisesta toimesta. 

Vaikka konkludenttisen toimen voidaan ilmeisesti joissain sopimussuhteissa katsoa täyttävän reklamaation 

edellytykset, olisi tällainen tilanne nähdäkseni kiinteistön kaupassa hyvin harvinainen. Ostajalta edellytetään 

kuitenkin MK:n mukaisessa reklamaatiossa virheiden yksilöintiä ja vaatimusten ilmoittamista, mikä tuskin on-

nistuu konkludenttisella oikeustoimella. 
353 Niemi 2016, s. 383 ja Jokela – Kartio – Ojanen 2010, s. 136. 
354 Ks. esim. Turun HO 10.10.2006 t. 2188, Turun HO 27.2.2013 t. 464 ja Turun HO 30.9.2016 t. 967, joissa 

kiinteistön virheisiin perustuvat vaatimukset oli esitetty suullisesti. Näyttövaikeuksista huolimatta kaikissa ta-

pauksissa katsottiin, että reklamaatiovelvollisuus oli täytetty MK 2:25.1:n mukaisesti. 
355 HE 120/1994, s. 58. 
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muotovaatimus.356 Mikäli tällaisia muotovaatimuksia halutaan asettaa, on niistä sovittava 

MK 2:9:n mukaisesti yksilöidysti.357 

Hieman tulkinnanvaraista on, millaiset oikeusvaikutukset on sellaisella reklamaatiolla, joka 

ei vastaa sovittuja muotovaatimuksia. Sopimuslausekkeet muotovaatimuksista voidaan ni-

mittäin tulkita paitsi reklamaation tehokkuuden edellytyksinä, myös pelkästään ohjeluontei-

sina.358 Mikäli osapuolet ovat erikseen sopineet, että oikeus vedota virheeseen menetetään, 

jos reklamaatiota ei ole tehty määrämuodossa, on muotovaatimuksen rikkomisen seurauk-

sena selvästi reklamaation tehottomuus. Jos vastaavaa täsmennystä ei kuitenkaan ole tehty, 

tulee oikeusvaikutusten määrittämisessä käyttää apuna osapuolten välisen sopimuksen tul-

kintaa ja yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita.359 Arvioinnissa voidaan myös ottaa huo-

mioon muotovaatimuksen laiminlyöjän asema; elinkeinonharjoittajan kohdalla muotovaati-

musta arvioidaan ankarammin kuin yksityishenkilön osalta.360 

Bärlund on käsitellyt muotovirheisen reklamaation oikeusvaikutuksia tietyissä kuljetusoi-

keudellisissa tilanteissa, joissa määrämuoto seuraa suoraan lain säännöksestä.361 Hän toteaa 

oikeusvaikutusten olevan epäselviä tapauksissa, joissa reklamaatio tehdään esimerkiksi 

suullisesti muotovaatimusten vastaisesti. Bärlund suhtautuu kuitenkin kriittisesti siihen, että 

muotovaatimuksen laiminlyöminen merkitsisi automaattisesti reklamaatiovelvollisuuden 

laiminlyöntiä.362 Myös Hultmark on ollut torjuva sitä vaihtoehtoa kohtaan, että muotovirhei-

nen reklamaatio johtaisi vaadeoikeuden menettämiseen. Hultmark on katsonut, että muoto-

vaatimuksen rikkominen reklamaation yhteydessä voisi pääsääntöisesti johtaa ainoastaan 

reklamoineen osapuolen näyttötaakan lisäämiseen.363 Hemmo on puoltanut Hultmarkin kan-

taa perustellen näkemystään sillä, ettei reklamaation väärä muoto yleensä aiheuta velalliselle 

sellaista vahinkoa, joka voisi puoltaa jyrkempää oikeusvaikutusta.364 Norros sen sijaan vai-

kuttaisi omaksuneen edellä mainittuja tiukemman kannan. Hän on katsonut, ettei mitään 

yleisiä olettamuksia muotovaraumien laiminlyönnin oikeusvaikutuksista ole 

 
356 Norros LM 2008, s. 184 ja 207–208. 
357 Ks. luku 3.3 reklamaatiovelvollisuudesta sopimisesta MK:n säännöksistä poikkeavasti. 
358 Norros LM 2008, s. 208. Lisää muotovaraumien käytöstä esim. Hemmo 2003a, s. 200–202. Saarnilehto on 

katsonut oikeudessamme lähtökohdaksi, että reklamaatiolle sovittu määrämuoto on ohjeellinen. Saarnilehto 

LM 2010, s. 6–7. 
359 Hemmo 2003b, s. 170 ja Norros LM 2008, s. 208. 
360 Luukkonen OTJP 2017, s. 139. 
361 Esim. tiekuljetussopimuslain (345/1979) 40-40a.2 §. 
362 Bärlund katsoo näin erityisesti tilanteessa, jossa reklamoiva osapuoli on kuluttaja. Bärlund 2002, s. 246–

247. 
363 Hultmark 1996, s. 174. 
364 Hemmo 2003b, s. 170. 
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tarkoituksenmukaista tehdä, vaan vaikutukset tulisi arvioida kussakin yksittäistapauksessa 

erikseen, ottaen huomioon muun muassa sopimuksen tyypin, alan käytännön ja sen, mikä 

merkitys reklamaation saamisella juuri määrämuodossa velalliselle on.365 

Reklamaatiota koskevan muotovaatimuksen sitovuuteen otettiin kantaa ennakkopäätök-

sessä KKO 1998:75. Tapauksessa urakkasopimussuhteeseen sovellettiin rakennusura-

kan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1983), joiden mukaan rakennuttajan sopimuksen pur-

kuoikeus edellytti muun muassa sitä, että urakoitsija ei ollut rakennuttajan kirjallisesta 

huomautuksesta huolimatta korjannut viivästystään kohtuullisessa ajassa. Rakennuttaja 

ei ollut tehnyt kirjallista huomautusta urakoitsijalle, mutta oli useaan kertaan huomaut-

tanut viivästyksestä suullisesti. Muut purkamisen edellytykset olivat täyttyneet. Korkein 

oikeus piti vaatimusta kirjallisesta huomautuksesta sikäli perusteltuna, että urakoitsija 

saa näin täsmällisen tiedon sopimusrikkomuksesta. Korkein oikeus päätyi kuitenkin kat-

somaan, ettei vaatimus kirjallisesta huomautuksesta ollut sellainen muotovaatimus, 

jonka laiminlyönti olisi tässä tapauksessa tehnyt purkamisen automaattisesti tehotto-

maksi. 

Korkeimman oikeuden perustelut ovat muotovaatimuksen tulkinnan ja merkityksen osalta 

siinä määrin niukkoja, ettei ratkaisusta voitane vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä muo-

tovaatimusten laiminlyönnin vaikutuksista.366 Ratkaisun voidaan kuitenkin nähdä ilmentä-

vän kriittistä suhtautumista muotovaatimusten itsetarkoitukseen ja antavan sen sijaan paino-

arvoa sille, onko reklamaatio täyttänyt tehtävänsä muotovirheestä huolimatta.367 Nähdäkseni 

myös luvussa 3.3.2 käsitelty MK 2:9:n mukainen yksilöintivaatimus puoltaa sitä tulkintaa, 

että jos muotovaatimuksen laiminlyönnin seuraamuksista ei ole sovittu, on muotovaatimus 

ainoastaan ohjeellinen. Jos ostajan MK:n mukaisia oikeuksia halutaan rajoittaa, tulee osa-

puolten sopia yksilöidysti siitä, millä tavalla ostajan asema poikkeaa laissa säädetystä. Jos 

osapuolet ovat esimerkiksi sopineet yksilöidysti ainoastaan reklamaation kirjallisesta muo-

dosta, mutta eivät muotovaatimuksen laiminlyönnin merkityksestä ostajan asemaan, ei 

myyjä voi välttämättä vedota ostajan suullisesti tekemän reklamaation tehottomuuteen ja 

ostajan vaadeoikeuden menettämiseen. Mitään yleispätevää vastausta kysymykseen ei kui-

tenkaan taida löytyä, vaan muotovaatimusten sitovuuden arviointi täytynee viime kädessä 

perustaa yksittäistapauksen olosuhteisiin. 

 
365 Norros LM 2008, s. 208. 
366 Ks. ratkaisun tulkinnasta Norros LM 2008, s. 209–210. 
367 Hemmo 1998a ratkaisua koskevassa oikeustapauskommentissa. 
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6.4 Reklamaation kohdistaminen 

Sopimusoikeudessa on lähtökohtana, että ainoastaan sopimuksen osapuolilla on sopimuk-

seen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia.368 MK 2:25:ssa säädetäänkin, että ostajan on il-

moitettava virheistä ja vaatimuksista myyjälle. Vaikka MK:ssa reklamointi on säädetty ni-

menomaisesti ostajan tehtäväksi, ei mitään estettä pitäisi olla sille, että reklamoinnin hoitaa 

ostajan puolesta toimiva asiamies.369 Mikäli myyjä saa tätä kautta tiedon suorituksensa vir-

heestä ja siihen perustuvista ostajan vaatimuksista, voi myyjä tuskin menestyksekkäästi ve-

dota reklamaation tehottomuuteen väittäen, että reklamaation olisi tehnyt väärä henkilö.370 

Sopimusrikkomuksiin perustuvat vaatimukset voidaan yleensä kohdistaa ainoastaan omaan 

sopimuskumppaniin.371 Kiinteistön kaupassa ostajan tulee siis pääsäännön mukaan kohdis-

taa reklamaationsa myyjään.372 Jos myyjiä tai mahdollisia muita vastuuvelvollisia on use-

ampia, on reklamaatio hyvä tehdä heistä jokaiselle erikseen.373 Reklamaatio voi olla mah-

dollista suunnata myös myyjän edustajalle, jolloin oikea vastaanottaja määräytyy yleisten 

edustusvaltaa koskevien sääntöjen mukaan; lähtökohtaisesti sillä, jolla on ollut kelpoisuus 

päättää oikeustoimi sopimusvelallisen puolesta, on niin ikään kelpoisuus ottaa vastaan rek-

lamaatio.374 Esimerkiksi tytäryhtiölle tehdyllä reklamaatiolla ei yleensä ole merkitystä emo-

yhtiön virhevastuun säilymisen kannalta.375 

 
368 Bärlund 2002, s. 229. 
369 Vrt. vanhentumislain esityöt, joiden mukaan velkasuhteen ulkopuolisten tahojen tekemät muistutukset eivät 

katkaise velan vanhentumista. Esitöistä kuitenkin myös ilmenee, että jos katkaisutoimen tekee velkasuhteen 

osapuolen asiamies tai lakimääräinen edustaja, on yleisten valtuutusta koskevien sääntöjen perusteella selvää, 

että katkaisutoimi on tehokas. HE 187/2002, s. 54–55. Vastaavasti Rekola 1938, s. 262 ja Norros 2018, s. 518. 
370 Ks. lisää reklamaation oikeasta tekijästä Bärlund 2002, s. 229–232. 
371 Esim. Hemmo 1998b, s. 253 ja Kyllästinen 1998, s. 68. 
372 Ks. vastaavasti vanhentumisen katkaisutoimen kohdistamisesta Norros 2018, s. 512–514 ja Rekola 1938, s. 

234–236: vapaamuotoisella katkaisutoimella on lähtökohtaisesti oikeusvaikutuksia vain silloin, kun se on koh-

distettu asianosaiseen velalliseen. 

     MK 2:26:ssa säädetään poikkeuksesta reklamaation kohdistamiseen. Mikäli kyse on asuinkiinteistön hank-

kimisesta ostajan yksityiseen käyttöön, voidaan vaatimukset kohdistaa myyjän sijasta tiettyihin elinkeinonhar-

joittajiin. Lisää aiheesta esim. Jokela – Kartio – Ojanen 2010, s. 188–191. Tutkielman rajauksen vuoksi aihetta 

ei käsitellä tässä enempää. 
373 Hemmo 2005, s. 214–215 ja Keskitalo 2007, s. 79. Ratkaisussa Vaasan HO 17.12.2002 t. 1579 tosin katsot-

tiin, että vaikka reklamaatio oli tehty vain yhdelle myyjistä, oli toisen myyjän tämän aviopuolisona katsottava 

tulleen tietoiseksi reklamaatiosta samanaikaisesti. 
374 Hemmo 2003b, s. 171. Ks. lisää reklamaation toimittamisesta myyjän edustajalle Luukkonen OTJP 2017, s. 

144–146. Saarnilehto on käsitellyt velan vanhentumisen katkaisutoimen kohdistamista velallisen asiamieheen. 

Kun velan vanhentuminen on katkaistu ilmoituksella velallisen asiamiehelle, katsotaan katkaisun tulleen myös 

päämiehen tietoon. Saarnilehdon mukaan se seikka, ettei asiamies ilmoita katkaisutoimesta päämiehelleen, 

merkitse sitä, ettei vanhentumista olisi katkaistu. Asiamiehellä tulee kuitenkin olla valtuutus katkaisuilmoituk-

sen vastaanottoon, ja epäselvässä tilanteessa valtuutukseen vetoavalla velkojalla on velvollisuus näyttää sen 

olemassaolo. Saarnilehto Oikeustieto 2015, s. 9. Sama lähtökohta voitaneen omaksua myös reklamaation koh-

distamisessa. 
375 Ks. KKO 2018:11 ja tapausta koskeva oikeustapauskommentti Tuomisto 2018. 
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Ratkaisu Turun HO 27.2.2013 t. 464 havainnollistaa hyvin reklamaation kohdistami-

seen ja myyjän edustamiseen liittyviä ongelmia sekä myös todisteellisen reklamoinnin 

tärkeyttä. Tapauksessa ostajien katsottiin saaneen tiedon 3.11.2006 solmitun kiinteistön 

kaupan virheestä 7.11.2006 suoritetun kosteusmittauksen perusteella. Ostajat olivat rek-

lamoineet myyjille ensimmäisen kerran todisteellisesti vasta 10.8.2009, eli lähes kol-

men vuoden jälkeen kaupanteosta, minkä seurauksena käräjäoikeus oli katsonut, ettei 

reklamaatiota ollut tehty kohtuullisessa ajassa virheiden havaitsemisesta. Ostajat veto-

sivat hovioikeudelle toimittamassa valituksessaan siihen, että he olivat hoitaneet kaikki 

kauppaan liittyvät asiat toisen myyjän isän A:n kanssa, minkä vuoksi heillä oli ollut 

perusteltu syy odottaa, että A toimisi myyjien edustajana myös reklamaatioasiassa. A 

oli muun muassa esitellyt kiinteistöä ostajille ja allekirjoittanut kauppakirjan myyjän 

antaman valtuutuksen perusteella. Sekä myyjät että A itse väittivät, ettei A:lla ollut 

kauppakirjan allekirjoittamista lukuun ottamatta oikeutta toimia myyjien edustajana 

kiinteistön kaupassa. Hovioikeus katsoi kuitenkin näytetyksi, että A oli toiminut kiin-

teistön kaupassa myyjien edustajana. 

Seuraavaksi asiassa tuli ratkaistavaksi näyttökysymys siitä, olivatko ostajat ilmoittaneet 

A:lle virheestä ja vaatimuksistaan ennen 10.8.2009 suoraan myyjille toimitettua kirjal-

lista reklamaatiota. Hovioikeus piti luotettavana ostajien kertomusta siitä, että he olivat 

7.11.2006 järjestetyn kosteusmittaustilaisuuden yhteydessä keskustelleet A:n kanssa ti-

laisuudessa ilmi tulleista virheistä ja niiden korjaamisesta sekä kustannusten jakami-

sesta myyjien kanssa. Hovioikeus päätyi siihen, että ostajat olivat reklamoineet virheistä 

kohtuullisessa ajassa niiden havaitsemisesta. Ostajilla katsottiin olleen perusteltu syy 

olettaa, että heidän ilmoittamansa vaatimukset olisivat tulleet A:n välityksellä myyjien 

tietoon. Sillä seikalla, että myyjät olisivat tosiasiassa saaneen tiedon virheistä ja vaati-

muksista vasta 10.8.2009 heille toimitetun reklamaation yhteydessä, ei katsottu olleen 

asiassa merkitystä. 

Vaikka hovioikeus ratkaisi asian lopulta ostajien hyväksi, olisi riita ja riski vaadeoikeuden 

menettämisestä todennäköisesti vältetty, jos ostajat olisivat alun perin toimittaneet kirjallisen 

reklamaation suoraan myyjille. Esimerkiksi kuluttajariitalautakunnan voidaan nähdä otta-

neen ratkaisukäytännössään linjan, jonka mukaan muulle kuin myyjälle tehty reklamaatio ei 

ole tehokas.376 Reklamoinnin todisteellisessa toteuttamisessa ja oikeassa kohdistamisessa on 

 
376 Keskitalo 2017, s. 90–91. Esim. KRIL:n tapauksessa 844/81/2009 katsottiin, ettei välitysliikkeelle tehtyä, 

mutta myyjälle kohdistettua reklamaatiota pidetty riittävänä, kun myyjä kiisti saaneensa tietoa reklamaatiosta. 

KVL:n tapauksessa 01/82/753 myyjä oli valtuuttanut poikansa puolestaan myymään omistamansa asunto-osak-

keet ja allekirjoittamaan kauppakirjan. Valtuutus oli yksilöity ainoastaan kaupan tekemistä varten. Lautakunta 

katsoi, ettei pojalla ollut valtuutusta ottaa kaupan teon jälkeen vastaan reklamaatiota, minkä takia reklamaatio 

oli kohdistettu väärin, kun se oli tehty myyjän pojalle. 
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syytä olla huolellinen, sillä näyttötaakka virheilmoituksen tekemisestä on aina siihen vetoa-

valla, eli käytännössä ostajalla.377 

Yleisen periaatteen mukaan ostajan katsotaan täyttäneen reklamaatiovelvollisuutensa, kun 

hän on asianmukaisesti suorittanut siihen liittyvät toimet, kuten tarkoituksenmukaisella ta-

valla lähettänyt reklamaatiokirjeen.378 Periaate ilmenee muun muassa OikTL 40 §:stä, jonka 

mukaan ostaja voi luottaa siihen, että mikäli hän on toimittanut reklamaation postitse tai 

sähköisesti taikka muulla vastaavalla tavalla lähettänyt sen, voidaan hänen katsoa täyttäneen 

ilmoitusvelvollisuutensa, vaikka reklamaatio toimituksessa myöhästyisi tai ei tulisi perille. 

Vastaavanlainen säännös löytyy myös KL 82 §:stä. Periaatetta voidaan soveltaa myös kiin-

teistön kaupassa.379 Reklamaatiovelvollisuuden täyttäminen ei siten ole riippuvainen siitä, 

onko reklamaatio tosiasiassa lopulta tullut myyjän tietoon.380 Taustalla vaikuttaa ajatus siitä, 

että myyjän sopimusrikkomustilanteessa, jossa ostaja on reklamoinut säilyttääkseen vaade-

oikeutensa, ei ostajaa tule rangaista siitä, että reklamaatio ei mene perille hänestä riippumat-

tomista syistä.381 

Ostaja ei ole velvollinen todistamaan, että reklamaatio on saapunut myyjälle. Reklamaation 

ollessa yksipuolinen oikeustoimi, ei myyjän vastauksella tai toiminnalla ole sen toteuttami-

sessa yleensä merkitystä.382 Niinpä myöskään myyjän kieltäytyminen vastaanottamasta il-

moitusta ei vaikuta reklamaatiovelvollisuuden täyttämiseen.383 Ostajan tulee reklamaation 

toimittamisen osalta lähtökohtaisesti varmistua ainoastaan siitä, että se on toimitettu asian-

mukaisella tavalla ja siten, että sen on mahdollista ehtiä perille myyjälle ennen kohtuullisen 

reklamaatioajan loppuun kulumista.384 Lähetystavan asianmukaisuutta arvioidaan 

 
377 Ämmälä 2004, s. 264 ja Niemi 2016, s. 381. 
378 Saarnilehto LM 2010, s. 9–10 ja KKO 2005:127, kohta 28. Periaate vallitsee erityisesti irtaimen kaupassa, 

mutta Saarnilehdon mukaan sitä voidaan soveltaa yleisemminkin. 
379 Linnainmaa – Palo 2007, s. 150. Näin myös asunto-osakkeiden kaupassa, Bärlund 2002, s. 250. Niin ikään 

Ruotsin JB 4:19 a.3 säännöksessä on nimenomaisesti säädetty, että mikäli ostaja on toimittanut reklamaa-

tioviestin asianmukaisella tavalla, voi hän vedota siihen, vaikka viesti viivästyisi, turmeltuisi tai ei saapuisi 

perille. 
380 Routamo on katsonut, että tilanteissa, joissa ilmoituksella on oikeutta säilyttävä vaikutus, kuten reklamaa-

tiolla, kulkee ilmoitus vastaanottajan riskillä. Jos taas ilmoituksella on oikeutta luova vaikutus, on ilmoituksen 

perillemeno yleensä lähettäjän vastuulla. Routamo 1996, s. 228–229. 
381 Taxell 1972, s. 476. Vrt. velan vanhentumisen katkaisutoimi, jossa velkojalla on vastuu vanhentumisen 

katkaisuilmoituksen perillemenosta. HE 187/2002, s. 58. Toisaalta tässäkin lähtökohtana on, että velkoja voi 

osoittaa ilmoituksen tulleen velallisen saataville – velkojan ei edellytetä esimerkiksi osoittavan, että velallinen 

on tosiasiassa avannut saatavilleen tulleen postilähetyksen. Ks. KKO 2015:29, kohdat 12 ja 14. 
382 Taxell 1972, s. 471 ja 475–476. 
383 Saarnilehto LM 2010, s. 10. 
384Routamo – Ramberg 1997, s. 254–255. Kiinteistön kauppaa koskevasta oikeuskirjallisuudesta tai oikeuskäy-

tännöstä ei löydy suoraa kannanottoa siihen, miten reklamaation oikea-aikaisuutta arvioitaisiin tapauksessa, 

jossa ostaja olisi lähettänyt reklamaatiokirjeen juuri ennen viiden vuoden ehdottoman reklamaatioajan päätty-

mistä ja kirje ehtisi perille vasta reklamaatioajan umpeuduttua. Todennäköisesti ostajan tulisi tällaisessa 
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tapauskohtaisesti, mutta yleensä hyväksyttävänä tapana voidaan pitää ainakin kirjettä, tele-

faksia tai sähköpostia.385 Luonnollisesti ostajan on hyvä käyttää todisteellista tapaa, kuten 

kirjattua kirjettä. 

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO 1995:187 vahvistaa sitä periaatetta, ettei-

vät myyjän toimet tai mahdollinen passiivisuus reklamaation vastaanottamisessa vai-

kuta ostajan reklamaatiovelvollisuuden täyttämiseen. Tapauksessa oli kyse urakointiso-

pimuksesta, jonka ehtojen mukaan vaatimukset tuli esittää kirjallisesti sopimuspuolelle 

kolmen kuukauden kuluessa sopimuskauden päättymisestä. Urakoitsija oli lähettänyt 

määräajassa urakanantajan sopimuksessa ilmoittamaan osoitteeseen kirjatun kirjeen, 

jossa hän oli ilmoittanut vaatimuksensa. Kirje oli palautunut urakoitsijalle, koska sitä ei 

ollut noudettu postista. Korkein oikeus katsoi, että urakoitsija oli toiminut sopimuksessa 

tarkoitetuin tavoin eikä siten ollut menettänyt oikeuttaan esittää sopimukseen perustuvia 

vaatimuksia. 

  

 
tilanteessa pystyä näyttämään, että reklamaatiokirjeen olisi postin yleisen toimitusajan perusteella pitänyt ehtiä 

perille määräajan sisällä. Jos kyse olisi postin puolelta tapahtuneesta selvästä viivästyksestä, reklamaation 

myöhästymistä tuskin luettaisiin ostajan vahingoksi. Joka tapauksessa tilanteessa, jossa ehdoton reklamaatio-

aika olisi pian kulumassa umpeen, olisi ostajan kannalta turvallisinta reklamoida esimerkiksi sähköpostitse tai 

suullisesti todistajien läsnä ollessa. 
385 Keskitalo 2017, s. 93. 
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7 REKLAMAATION OIKEUSVAIKUTUKSET 

7.1 Reklamaation laiminlyönti 

7.1.1 Vaadeoikeuden menettäminen 

Reklamaatio on ennakkoedellytys kiinteistön kaupan virheisiin vetoamiselle. MK 2:25:n 

mukaan ostaja ei saa vedota kiinteistön kaupan virheisiin, mikäli hän laiminlyö niitä koske-

van reklamaatiovelvollisuutensa.386 Käytännössä ostaja menettää oikeutensa vedota myyjän 

kyseiseen sopimusrikkomukseen ja vaatia sen perusteella korvausta tai kaupan purkua.387 

Ostajan vaadeoikeus voi siten lakata, vaikka suoritusvaatimuksen perustana olevat aineellis-

oikeudelliset edellytykset olisivat sinänsä olemassa.388 Reklamaation laiminlyönti yhden vir-

heen osalta ei luonnollisestikaan merkitse sitä, että ostaja menettäisi oikeutensa vedota kaik-

kiin kiinteistön kaupan virheellisyyksiin – reklamaatiovelvollisuuden täyttämistä arvioidaan 

kunkin virheen osalta erikseen.389 

Vaadeoikeuden lakkaamisella suojataan ensinnäkin vilpittömässä mielessä olevan myyjän 

luottamusta siihen, että hänen suorituksensa on ollut virheetön ja ettei ostaja tule enää pitkän 

ajan kuluttua esittämään vaatimuksia myyjää kohtaan. Tällä myyjän suojelun tarpeella voi-

daan oikeuttaa ostajan vaadeoikeuden sivuuttaminen.390 Toisaalta myyjä voi myös usein oi-

keutetusti pitää reklamaation tekemättä jättämistä merkkinä siitä, että ostaja konkludentti-

sesti hyväksyy kiinteistön mahdolliset virheet.391 Reklamaation laiminlyönnin oikeusvaiku-

tukset eivät kuitenkaan pääsääntöisesti riipu siitä, onko myyjä mieltänyt reklamaation teke-

mättä jättämisen ostajan hiljaiseksi hyväksymiseksi vai ei.392 

Oikeutta vedota virheisiin ei katsota menetetyksi ainoastaan siinä tapauksessa, että ostaja on 

jättänyt reklamaation kokonaan tekemättä. Ostaja voi menettää vaadeoikeutensa myös sil-

loin, jos hän laiminlyönyt jonkun osan reklamointiin liittyvistä, tämän tutkielman luvuissa 

 
386 Kiinteistön kaupan virhettä koskevan reklamaation laiminlyönnin oikeusvaikutukset ovat sikäli selvät, että 

niistä säädetään nimenomaisesti MK:ssa. Aina tilanne ei kuitenkaan ole yhtä yksiselitteinen. Erityisesti kan-

sainvälistä sopimusoikeutta tarkastellen ei ole tunnistettavissa selvää pääsääntöä, mitä laiminlyödystä rekla-

maatiosta seuraa, jos seuraamuksista ei olla erikseen säädetty. On esimerkiksi mahdollista, että reklamaation 

laiminlyönnin katsotaan johtavan ainoastaan purkuoikeuden menettämiseen niin, että oikeus vaatia rahallista 

korvausta säilyy. Ks. Hemmo 2003b, s. 155–156 ja laajemmin aiheesta Hultmark 1996, s. 141–163. 
387 Tapauksessa, jossa ostajalla olisi vielä maksamatta kiinteistön kauppahintaa, ei ostaja voi kiistää myyjän 

maksuvaatimustakaan kiinteistön virheellisyyden perusteella, jos hän on menettänyt vaadeoikeutensa. Rou-

tamo – Ramberg 1997, s. 250. 
388 Hakulinen 1965, s. 19. 
389 Ks. luku 4.4. 
390 Routamo – Ramberg 1997, s. 250 ja Ämmälä 1993, s. 292. 
391 Ämmälä 1993, s. 285 ja Saarnilehto LM 2010, s. 17. 
392 Taxell 1972, s. 471. 
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4–6 käsitellyistä velvollisuuksistaan. Säilyttääkseen vaadeoikeutensa ostajan tulee tehdä 

reklamaatio paitsi oikea-aikaisesti, myös oikean sisältöisenä ja oikealle vastaanottajalle. 

Reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönti ei automaattisesti tarkoita, etteikö ostaja voisi käy-

tännössä edelleen vedota virheeseen ja saada virheeseen perustuvia vaatimuksiaan läpi. Lai-

minlyöty reklamaatiovelvollisuus johtaa ostajan kannalta oikeudenmenetyksiin nimittäin ai-

noastaan siinä tapauksessa, että myyjä vetoaa laiminlyöntiin. Tuomioistuin ei tutki rekla-

maatiovelvollisuuden täyttämistä ex officio, vaan myyjällä on tältä osin väittämistaakka.393 

Esimerkiksi myöhässä tehty reklamaatio voi saada samat oikeusvaikutukset kuin oikea-ai-

kainenkin reklamaatio, mikäli myyjä hyväksyy sen.394 Myyjä voi hyväksyä myöhästyneen 

reklamaation joko nimenomaisesti tai hiljaisesti esimerkiksi myöntämällä ostajan seuraa-

musvaatimuksia tai ryhtymällä muihin toimenpiteisiin vetoamatta reklamaation myöhästy-

miseen.395 Toisaalta myyjän passiivisuutta itsessään ei voida pitää myöhästyneen reklamaa-

tion hyväksymisenä. Myyjällä ei ole velvollisuutta reklamoida ostajan myöhästynyttä rekla-

maatiota vastaan voidakseen myöhemmin vedota siihen esimerkiksi mahdollisessa tuomiois-

tuinprosessissa.396 

Aiheeseen otettiin kantaa ennakkopäätöksessä KKO 2020:6. Tapauksessa katsottiin 

näytetyksi, että reklamaatio oli tehty myöhässä. Korkeimmassa oikeudessa oli kyse 

siitä, oliko yhtiö menettänyt oikeutensa vedota reklamaation myöhästymiseen, kun se 

oli vasta noin kahden ja puolen vuoden jälkeen reklamaation vastaanottamisesta vedon-

nut ensi kertaa sen myöhästymiseen. Korkein oikeus totesi, että myöhästyneen rekla-

maation vastaanottaja voi menettää oikeutensa vedota myöhästymiseen, jos hän hyväk-

syy reklamaation nimenomaisella tahdonilmaisulla tai muutoin käyttäytymisellään 

osoittaa pitävänsä reklamaatiota pätevänä. Reklamaation vastaanottajalta ei sen sijaan 

lähtökohtaisesti edellytetä aktiivista toimintaa. Korkein oikeus viittasi oikeuskirjallisuu-

dessa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan reklamaation vastaanottajan hiljaisuutta 

ei voida sellaisenaan pitää myöhästyneen reklamaation hyväksymisenä ja katsoi edel-

leen, etteivät reklamaatiosääntelyn taustalla olevat tavoitteet välttämättä edellytä sitä, 

 
393 Bärlund 2002, s. 153–154 ja Aaltonen 1955, s. 275. Ks. myös Keskitalo 2017, s. 94–95: Kuluttajavalitus-

lautakunta on eräässä asunto-osakkeen kauppaa koskevassa ratkaisussaan ottanut viran puolesta huomioon 

AsKL 6:14.2 mukaisen kahden vuoden määräajan virheeseen vetoamiselle. Keskitalo on katsonut, että ratkai-

sussa omaksuttu linja vastaa lautakunnan erityisluonnetta, ja pitää linjaa ilmeisesti perusteltuna. Koska lauta-

kunnan ratkaisut ovat ainoastaan suosituksia, voisi myyjä päinvastaisessa tapauksessa halutessaan jättää nou-

dattamatta lautakunnan antamaa suositusta ja vedota reklamaatioajan ylittymiseen mahdollisessa tuomiois-

tuinprosessissa, mikäli ostaja veisi asian myöhemmin sinne. 
394 Taxell 1972, s. 475. 
395 Niemi 2016, s. 386. 
396 Taxell 1972, s. 475 ja 480 ja Bärlund 2002, s. 157. 
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että reklamaation puutteisiin vedottaisiin kohtuullisessa ajassa. Korkein oikeus piti mer-

kityksellisenä sitä, oliko reklamoineelle osapuolelle syntynyt perustellusti käsitys, ettei 

reklamaation myöhästymiseen tulla vetoamaan. Tässä tapauksessa korkein oikeus kat-

soi, ettei reklamaation vastaanottanut sopimusosapuoli ollut menettänyt oikeuttaan ve-

dota reklamaation myöhästymiseen. 

7.1.2 Myyjän moitittava menettely poikkeuksena laiminlyönnin vaikutuksille 

MK 2:25.3:ssa säädetään poikkeuksesta reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönnin oikeus-

vaikutuksiin: 

”Myyjä ei vapaudu vastuusta 1 tai 2 momentin nojalla, jos hän on menetellyt kunnian-

vastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti.” 

Säännöksestä seuraa, että ostaja voi esittää vaatimuksia laatuvirheiden perusteella, vaikka 

hän ei olisi reklamoinut niistä suhteellisen tai ehdottoman reklamaatioajan sisällä, mikäli 

myyjä on toiminut moitittavasti esimerkiksi salaamalla tiedossaan olevan kiinteistön vian.397 

Säännös vastaa laajemmin sovellettavaa, aikoinaan esimerkiksi KL 33 §:ään kodifioitua pe-

riaatetta, jonka mukaan myyjän törkeä huolimattomuus tai kunnianvastainen ja arvoton me-

nettely mitätöi laiminlyödyn reklamaation haitallisen vaikutuksen.398 

Myyjän kunnianvastaisen ja arvottoman menettelyn arvioinnissa voidaan käyttää tul-

kinta-apuna myös oikeustoimen pätemättömyyttä koskevan OikTL 33 §:n soveltamis-

edellytyksiä.399 Säännöksen mukaan oikeustoimi voidaan julistaa pätemättömäksi, jos 

se on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnianvastaista ja arvo-

tonta vedota oikeustoimeen, ja sen, johon oikeustoimi on kohdistettu, täytyy olettaa 

niistä tietäneen. Siten sen lisäksi, että ostaja voi MK 2:25.3:n nojalla säilyttää vaade-

oikeutensa reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönnistä riippumatta myyjän moitittavan 

menettelyn takia, voi myyjän menettely johtaa myös oikeustoimen pätemättömyyteen 

 
397 HE 120/1994, s. 58–59. Käytän tässä tutkielmassa tekstin sujuvuuden vuoksi myyjän kunnianvastaisesta ja 

arvottomasta tai törkeän huolimattomasta menettelystä myös ilmaisua moitittava menettely. Kun tutkielmassa 

siis puhutaan moitittavasta menettelystä, tarkoitetaan sillä MK 2:25.3 säännöksessä tarkoitettua menettelyä, 

ellei toisin erikseen todeta tai ellei asiayhteydestä muuta ilmene. Myös MK:n esitöissä on käytetty vastaavaa 

termiä. 
398 HE 14/1994, s. 103 ja Sisula-Tulokas 1992, s. 213. Ks. myös KKO 2007:91, kohdat 2 ja 4. Samansisältöinen 

säännös löytyy myös ostajan ennakkotarkastusvelvollisuutta koskevasta MK 2:22:sta, minkä lisäksi myös esi-

merkiksi AsKL:iin on otettu vastaavia ostajaa suojaavia säännöksiä myyjän moitittavalta menettelyltä.   Koska 

AsKL:n ja KL:n myyjän moitittavaa menettelyä koskevat säännökset vastaavat sisällöltään MK 2:25.3:ta, voi-

daan niitä koskevaa oikeuskirjallisuutta, oikeuskäytäntöä ja esitöitä hyödyntää arvioitaessa myyjän moitittavaa 

käytöstä kiinteistön kaupassa. 
399 Heikkinen 2020, s. 130. OikTL 33 §:n mukaista oikeustoimen pätemättömyyttä voidaan pitää MK 2:25.3:sta 

ilmenevän periaatteen lähi-ilmiönä, ks. Norros 2008 ratkaisun KKO 2007:91 oikeustapauskommentti. 
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OikTL 33 §:n nojalla.400 Näin kävi esimerkiksi tapauksissa KKO 1971 II 2 ja KKO 1972 

II 84, joissa kiinteistöjen kaupat julistettiin OikTL 33 §:n nojalla pätemättömiksi, kun 

myyjät olivat jättäneet kertomatta ostajille tietämistään kiinteistöihin liittyvistä asioista, 

ja näin tietoisesti erehdyttäneet ostajia kaupan päättämiseen olennaisesti vaikuttavista 

seikoista. 

Luvussa 3.3 esitetyn mukaisesti reklamaatiosääntelyn taustalla on vaikuttanut osapuolten 

etunäkökohtien punninta, jonka lopputuloksena on päädytty siihen, että myyjän tarpeelle 

saada nopeasti tieto suoritusvirheestään ja ostajan vaatimuksista tulee antaa suurempi paino-

arvo kuin ostajan tarpeelle säilyttää vaadeoikeutensa.401 Tämä intressien tasapaino kuitenkin 

järkkyy, jos myyjä menettelee moitittavasti, jolloin ostajan vaadeoikeus siirtyykin myyjän 

suojelutarpeen edelle.402 Lainsäädännöllä ei ole tarpeen suojata vilpillisessä mielessä toimi-

nutta sopimusosapuolta.403 Myyjän suojelulle reklamaatiosääntelyllä ei tosin monesti ole 

käytännön tarvettakaan, jos myyjä on jo valmiiksi ollut tietoinen suorituksensa virheellisyy-

destä.404 

Mikäli myyjä on toiminut moitittavasti, ei MK 2:25.2:ssä laatuvirheestä ilmoittamiselle 

säädetty ehdoton reklamaatioaika estä ostajaa vetoamasta virheeseen. Tällöin takara-

jaksi muodostuu hinnanalennus- ja vahingonkorvausvaatimusten osalta VanhL 7.2 §:n 

mukainen sopimusrikkomuksesta luettava kymmenen vuoden vanhentumisaika ja pur-

kuvaatimuksen osalta MK 2:34:n mukainen kiinteistön hallinnan luovutuksesta luettava 

kymmenen vuoden kanneaika.405 Ostaja voi kuitenkin menettää vaadeoikeutensa jo 

aiemmin VanhL 4 §:n mukaisen kolmen vuoden vanhentumisajan nojalla tai jäljempänä 

esitetysti yleisten passiivisuusperiaatteiden seurauksena, mikäli katsotaan, että ostaja 

havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita virhe tätä ennen. 

Myyjän moitittavan käytöksen määrittely voi käytännössä olla hyvin hankalaa.406 Kunnian-

vastaisuus ja arvottomuus on hyvin arvosidonnainen määre, jonka tulkinta edellyttää tapaus-

kohtaista, objektiivista arviointia.407 Ei myöskään voida määrittää mitään yleistä mittaria 

 
400 Niemi 2016, s. 389. 
401 Routamo – Ramberg 1997, s. 255. 
402 Karhu 2008, s. 103. Ks. myös KKO 2007:91, kohta 5. 
403 Heikkinen 2020, s. 128. 
404 Palo – Linnainmaa 2002, s. 146. 
405HE 120/1994, s. 65 ja Tepora ym. 2010, s. 297–298. MK:n esitöiden mukaan ajallisen takarajan hinnanalen-

nus- ja vahingonkorvausvaatimuksille asettaa yleinen kymmenen vuoden vanhentumisaika. Koska MK on sää-

detty ennen nykyisen VanhL:n säätämistä, on sen esitöissä viitattu silloisen, nyt jo kumotun vanhentumisase-

tuksen vanhentumisaikoihin, joiden sijasta nykyisin sovelletaan VanhL 7.2 §:ää. 
406 Heikkinen 2020, s. 262 ja Hoffrén LM 2008, s. 313. 
407 Hemmo 2003a, s. 369 ja Kyllästinen 1998, s. 97. 
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sille, milloin huolimattomuus on asteeltaan lievää, tahallista tai törkeää.408 Yleisenä kunni-

anvastaisen ja arvottoman toiminnan ilmentymänä on pidetty sitä, että myyjä on salannut 

ostajalta tiedossaan olevan kiinteistön vian tai antanut kiinteistöstä tahallaan virheellisiä tai 

harhaanjohtavia tietoja, joilla on voinut olla vaikutusta kaupantekoon.409 Törkeän huolimat-

tomana menettelynä voitaneen pitää esimerkiksi sitä, että kiinteistöllä on rakentamisessa 

käytetty materiaalia, joka olisi täytynyt käsittää heikkolaatuiseksi tai terveydelle vaaral-

liseksi.410 

Myyjän menettelyn lukeminen törkeän huolimattomaksi tai kunnianvastaiseksi ja arvotto-

maksi on katsottu edellyttävän selkeää moitittavuutta myyjän toiminnassa. Mitä tahansa tie-

tojen salaamista tai harhaanjohtavien tietojen antamista ei siten pidetä MK 2:25.3 säännök-

sessä tarkoitettuna menettelynä.411 Esimerkiksi kiinteistön tavanomainen kaupallinen kehu-

minen ei yleensä täytä säännöksen soveltamisedellytyksiä, vaan myyjän menettelyn tulee 

poiketa selvästi siitä, mitä voidaan pitää kyseisessä sopimuksentekotilanteessa yleisesti hy-

väksyttynä.412 Tällaisena menettelynä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että myyjä jättää ker-

tomatta ostajalle aiempaa myyntiporrasta vastaan nostamastaan kiinteistön kaupan purku-

kanteesta, koska on itse katsonut kiinteistön rakennuksen olevan purkukuntoinen.413 Moitit-

tavuuden arvioinnissa näyttäisi korostuvan jonkinlainen myyjän vilpillisyys, epälojaalius ja 

tahallinen ostajan harhaanjohtaminen. Seuraavassa korkeimman oikeuden ennakkopäätök-

sessä myyjän ei katsottu menetelleen moitittavasti, kun sen ei näytetty olleen tietoinen kiin-

teistöllä olleesta kumijätteestä ja kun se oli myös itse pyrkinyt selvittämään kiinteistön tilaa. 

Tapauksessa KKO 2018:11 kaupunki vaati tytäryhtiöltä korvausta sillä perusteella, että 

kiinteistön maaperässä oli haudattuna kumijätettä, josta tytäryhtiö ei ollut ilmoittanut 

kaupungille ennen kaupantekoa. Tytäryhtiö oli aikanaan saanut kiinteistön apporttina 

emoyhtiöltään, joka oli kiinteistön omistaessaan hautauttanut kumijätettä kiinteistölle. 

Kaupunki oli reklamoinut tytäryhtiölle yli kaksi vuotta virheiden havaitsemisen jälkeen 

 
408 Saarnilehto LM 2010, s. 11. 
409 HE 120/1994, s. 59 ja vastaavasti HE 14/1994, s. 103, HE 93/1986, s. 65 sekä yleisemmin sopimusoikeu-

dessa Hemmo 2003b, s. 164. 
410 HE 14/1994, s. 103. 
411 Palo – Linnainmaa 2002, s. 146–147. 
412 KKO 2007:91, kohta 5. 
413 Ks. Helsingin HO 28.1.2021 t. 60, jossa myyjät olivat jättäneet kertomatta ostajille siitä, että he olivat nos-

taneet kiinteistön aiempaa myyjää vastaan kaupan purkua koskevan kanteen, jossa he olivat katsoneet omako-

titalon olevan purkukuntoinen ja asuinkelvoton. Myyjät eivät olleet myöskään kertoneet ostajille, etteivät he 

olleet noudattaneet kaikkia aikaisempiin vaurioihin liittyviä, heille annettuja korjaussuosituksia. Hovioikeus 

katsoi, että myyjät olivat poikenneet tiedonantovelvollisuuden osalta selvästi siitä, mitä voitiin pitää hyväksyt-

tävänä, ja että he olivat siten menetelleet kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Myyjät eivät olleet tämän vuoksi 

vapautuneet vastuusta, vaikka ostajat olivat reklamoineet kiinteistön virheistä vasta yli viiden vuoden kuluttua 

kiinteistön hallinnan luovutuksesta. 
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ja yli kahdeksan vuotta kiinteistön hallinnan luovutuksesta. Asiassa oli yhtenä osakysy-

myksenä se, oliko tytäryhtiön toiminta ollut kunnianvastaista ja arvotonta tai törkeän 

huolimatonta. Tytäryhtiö kiisti, että se olisi ollut tietoinen kumijätteestä. Asiassa esite-

tyn selvityksen perusteella tytäryhtiön olisi silloisten säännösten nojalla tullut saada 

kiinteistön apporttiluovutuksen yhteydessä tieto emoyhtiöltään haudatusta kumijät-

teestä. Tällaista tietoa ei kuitenkaan ollut tytäryhtiölle esitetty, eikä tytäryhtiön muilla-

kaan tavoin näytetty saaneen tietoa kiinteistöllä sijaitsevasta kumijätteestä. Korkein oi-

keus huomioi tapauksessa sen, että tytäryhtiö olisi voinut huomata ennen kaupantekoa 

saatavilla olleista kaupungin arkiston asiakirjoista, että kiinteistöllä sijaitsee todennä-

köisesti kumijätettä, mutta näitä asiakirjoja ei ollut hankittu. Tytäryhtiö oli kuitenkin 

pyrkinyt selvittämään kiinteistön tilaa ja teettänyt siellä ulkopuolisen asiantuntijan maa-

perätutkimuksen. Koska tutkimusraportin mukaan kiinteistöllä ei tiettävästi sijainnut 

kumijätettä, eikä tytäryhtiölle ollut muutenkaan syntynyt aihetta lisäselvityksiin, ei kor-

kein oikeus pitänyt tytäryhtiön menettelyä kunnianvastaisena ja arvottomana tai törkeän 

huolimattomana. Kaupunki oli siten menettänyt oikeutensa vedota kiinteistön virhee-

seen. 

Korkein oikeus ei esittänyt ratkaisussaan paljoakaan sellaisia perusteluita, joista voitaisiin 

saada yleisempiä oikeusohjeita MK 2:25.3 säännöksen soveltamiseen. Korkein oikeus kui-

tenkin huomioi ratkaisun perusteluissa molempien osapuolten asemat ammattimaisina toi-

mijoina kiinteistöalalla ja sen, etteivät osapuolet olleet siten keskenään tiedollisesti epätasa-

painoisessa asemassa.414 Perusteluista voinee päätellä, että arvioitaessa myyjän menettelyn 

moitittavuutta painoarvoa voidaan antaa myyjän asemalle. Pidän todennäköisenä, että erityi-

sesti törkeän huolimattomuuden arvioinnin osalta elinkeinonharjoittajalle voidaan asettaa 

tiukemmat huolellisuusvelvoitteet. Nähdäkseni MK 2:25.3:n tulkinnan kannalta relevan-

timpi ja hyödyllisempi ratkaisu on KKO 2007:91, josta käy ilmi, myyjän menettelyä voidaan 

pitää kunnianvastaisena ja arvottomana myös silloin, kun myyjä ei tosiasiassa ole tiennyt 

antamiensa tietojen paikkansapitämättömyydestä. Ratkaisu koskee AsKL 6 luvun mukaista 

asunto-osakkeiden kauppaa, mutta siitä ilmeneviä oikeusohjeita voidaan aiemmin tutkiel-

massa todetuin perustein hyödyntää myös kiinteistön kaupassa.415 

Ennakkopäätöksessä KKO 2007:91 ostajat vaativat myyjiltä hinnanalennusta kiinteis-

tön kaupan virheen johdosta sillä perusteella, että asunnon märkätilojen remontti oli 

 
414 KKO 2018:11, kohta 36. 
415 Norroksen mukaan ratkaisussa esiin nostetut näkökohdat ovat epäilyksettä soveltamiskelpoisia kaupassa 

yleisesti ja lähtökohtaisesti myös muunlaisissa sopimustyypeissä, ks. ratkaisun KKO 2007:91 oikeustapaus-

kommentti Norros 2008. 
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aikanaan tehty silloisten määräysten ja hyvän rakennustavan vastaisesti. Virheilmoitus 

oli tehty noin kolmen vuoden jälkeen hallinnan luovutuksesta. Ostajien mukaan myyjät 

olivat tietoisesti salanneet virheen kauppaa tehtäessä vakuuttaessaan, että remontti oli 

tehty rakennusteknisesti oikein. Myyjät kiistivät ostajien väitteen ja vetosivat edelleen 

siihen, että ostajat eivät olleet tehneet reklamaatiota AsKL 6:14.2:n edellyttämässä kah-

den vuoden määräajassa. Ratkaisussa annettiin painoarvoa sille seikalle, että ostajat oli-

vat ennen kaupantekoa myyjien tieten olleet aikeissa vetäytyä kaupasta asunnon kos-

teustarkastuksessa ilmenneiden vedeneristykseen liittyvien epäselvyyksien takia. Osta-

jat olivat kuitenkin lopulta ryhtyneet kauppaan, kun toinen myyjistä oli saanut vakuu-

tettua heidät vedeneristyksen asianmukaisuudesta ja sen tehneiden työmiesten ammat-

titaidosta. Myyjä oli myöhemmin tapauksen käsittelyn aikana ilmoittanut, ettei hänellä 

tosiasiassa ollut ollut tietoa siitä, oliko vedeneristykset tehty vai ei. Korkein oikeus kat-

soi asiassa esitetyn näytön perusteella, ettei myyjä ollut antanut ostajille sellaista tietoa, 

jonka hän todellisuudessa tiesi virheelliseksi. Sen sijaan myyjä oli antanut ostajille sel-

laisen käsityksen, että hän tiesi vedeneristyksen asianmukaisesti asennetuksi, vaikka 

hän ei ollut tosiasiassa ollut siitä tietoinen. Korkein oikeus päätyi pitämään tällaisen 

väärän tiedon antamista tapauksen olosuhteissa kunnianvastaisena ja arvottomana, 

minkä johdosta ostajilla oli oikeus vedota kaupan virheisiin myös kahden vuoden rek-

lamaatioajan jälkeen. 

Tapauksessa huomionarvoista on se, ettei myyjän katsottu salanneen ostajilta tiedossaan ole-

vaa virhettä, vaan sen, oliko hän tosiasiassa ollut tietoinen vedeneristyksen asianmukaisuu-

desta. Myyjä oli toiminnallaan saanut taivuteltua ostajat kauppaan, kun hän oli hälventänyt 

ostajien epäilyksiä kaupan kohteesta antamalla virheellisen kuvan omien tietojensa var-

muusasteesta. Oikeuskirjallisuudessa ennakkopäätöksen on katsottu korostavan myyjän 

huolellisuutta siitä, ettei hän esitä tosiasioina tietoja, joiden todenperäisyyttä hän ei ole var-

mistanut.416 Menettelyn moitittavuuden kannalta tällä on merkitystä erityisesti silloin, kun 

myyjä tietää, että kyseisillä tiedoilla on vaikutusta kauppaan ryhtymiseen ostajan puolelta.417 

Mielestäni korkeimman oikeuden ratkaisu on helposti perusteltavissa, sillä päinvastainen 

lopputulos voisi johtaa ostajan kannalta kestämättömään tilanteeseen. Jos korkein oikeus ei 

olisi antanut moitittavuusarvioinnin osalta merkitystä sille seikalle, että myyjä esitti 

 
416 Hoffrén LM 2008, s. 315 ja Keskitalo 2017, s. 72–73. 
417 Ratkaisua KKO 2007:91 koskeva oikeustapauskommentti Norros 2008. 
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epävarmoja käsityksiään varmoina asioina, olisi ostajan pitänyt pystyä esittämään näyttöä 

siitä, että myyjä olisikin tosiasiassa tiennyt vedeneristyksen puutteellisuudesta.418 

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös osoittaa lisäksi sen, että myyjän menettelyn moititta-

vuusarviointi on erittäin tapaussidonnaista. Kussakin yksittäistapauksessa on erikseen arvi-

oitava, voidaanko myyjän menettelyn moitittavuutta pitää niin painavana, että se riittää syr-

jäyttämään reklamaatiosääntelyn taustalla olevan tarpeen saada ostajan ja myyjän välit jou-

tuisasti selvitetyiksi.419 Hoffrén on tapausta kommentoidessaan katsonut, että mitä enemmän 

reklamaation myöhästyminen vaikeuttaa reklamaatiojärjestelmän tavoitteiden toteutumista, 

sitä moitittavampaa on myyjän menettelyn oltava, jotta ostajan vaadeoikeus säilyisi rekla-

maation myöhästymisestä huolimatta.420 Herääkin kysymys, että jos tapauksessa olisi ollut 

kyse kiinteistön kaupasta ja MK 2:25.2:n mukaisen viiden vuoden määräajan jälkeen teh-

dystä reklamaatiosta, olisiko ratkaisun lopputulos voinut olla toinen, kun reklamaatio olisi 

tehty nyt käsillä olevaan tapaukseen verrattuna ainakin kaksi vuotta myöhemmin.421 Vaikka 

lain sanamuoto ei tällaista suhteellisuuspunnintaa tuekaan, näytetään myyjän menettelyn 

moitittavuutta arvioitavan ainakin osittain suhteessa ostajan aktiivisuuteen ja reklamaatio-

sääntelyn tavoitteiden toteutumiseen. 

MK 2:25.3 säännös on selväsanainen sen suhteen, ettei myyjä vapaudu vastuusta ostajan 

laiminlyödessä reklamaatiovelvollisuutensa, jos myyjän menettely on ollut moitittavaa. 

Säännöksen perustelujen mukaan passiivisenakin pysynyt ostaja voi tällaisessa tilanteessa 

vedota virheeseen.422 Kuten aiemmin todettu, myyjän menettelyn moitittavuusarviointi on 

tasapainottelua osapuolten intressien välillä, jossa punnitaan, onko menettely ollut niin moi-

tittavaa, että sen tulee syrjäyttää ostajan reklamaatiovelvollisuus ja sen taustalla vaikuttavat 

tavoitteet. Vaikka MK 2:25.3 säännöksen ilmaisu kertoo mielestäni varsin yksiselitteisesti 

 
418 Myös Hoffrén on nostanut esiin sen, että ottamalla moitittavuusarvioinnissa huomioon myyjän tahattoman 

virheellisten tietojen antamisen, vältytään todisteluongelmilta, joita aiheutuisivat siitä, että ostajan tulisi pystyä 

esittämään näyttöä siitä, mitä myyjä on tosiasiassa tiennyt. Hoffrén LM 2008, s. 314. 
419 KKO 2007:91, kohta 5. 
420 Hoffrén Oikeustieto 2010, s. 7. 
421 AsKL:n ja MK:n mukaisten ehdottomien reklamaatioaikojen pituusero otettiin huomioon myyjän menette-

lyn moitittavuutta arvioitaessa ratkaisussa Vaasan HO 17.4.2013 t. 494. Hovioikeus totesi ratkaisussa KKO 

2007:91 esitettyjen näkökohtien olevan merkityksellisiä arvioitaessa myyjän menettelyn moitittavuutta myös 

kiinteistön kaupassa. Toisaalta hovioikeus huomautti, että kiinteistön kaupassa ostajalla on vaatimusten esittä-

miseen yli kaksi kertaa pidempi aika kuin AsKL:n piirissä olevien kauppojen yhteydessä. Hovioikeus lausui 

tällä olevan merkitystä sen arvioinnissa, kuinka moitittavaa myyjän menettelyn on oltava, jotta vaatimukset on 

perusteltua esittää vielä viiden vuoden jälkeenkin hallinnan luovutuksesta. Tämä ja muut asiassa vallinneet 

olosuhteet huomioon ottaen hovioikeus päätyi katsomaan, etteivät myyjät olleet toimineet moitittavasti siten, 

että ostajat olisivat voineet vedota virheisiin vielä lähes kuuden vuoden jälkeen kiinteistön hallinnan luovutuk-

sesta. 
422 HE 120/1994, s. 58–59. 
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myyjän moitittavan menettelyn oikeusvaikutukset, joita myös säännöksen perustelut tuke-

vat, ei säännöstä näytetä tulkittavan tiukasti sen sanamuodon mukaisesti. Vaikuttaakin siltä, 

ettei myyjän moitittava menettely ole mikään pettämätön takuu siitä, että ostaja säilyttäisi 

vaadeoikeutensa reklamaation laiminlyönnistä huolimatta, vaan ostaja voi tällaisessakin ti-

lanteessa menettää vaadeoikeutensa oman passiivisuutensa vuoksi. 

KL:n ja AsKL:n esitöissä on nimenomaisesti todettu, etteivät säännökset myyjän moitittavan 

menettelyn vaikutuksista oikeuta ostajaa viivyttelemään reklamaationsa suhteen kuinka 

kauan tahansa. KL 33 §:n perustelujen mukaan vaadeoikeus voidaan menettää ostajan pas-

siivisuutta koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti tai vanhentumista koskevien sääntö-

jen nojalla.423 AsKL:n esitöiden mukaan taas tällaisessa tilanteessa on arvioitava vastakkain 

yhtäältä virheen vakavuutta ja myyjän menettelyn moitittavuutta sekä toisaalta ostajan pas-

siivisuutta. Lopputulos ratkeaa sen mukaan, onko tilanne kokonaisuudessaan sellainen, että 

ostajan tulee viivyttelystään huolimatta voida vedota virheeseen.424 Vaikka MK:n esitöistä 

ei löydy vastaavanlaista perustelua, ei lainsäätäjän tarkoituksena ole varmastikaan ollut, että 

kiinteistön kaupassa ostajalta sallittaisiin enemmän passiivisuutta kuin KL:n ja AsKL:n mu-

kaisissa tilanteissa. Selvää on, että kiinteistön kaupassakin korvausvaatimusten takarajana 

ovat velan vanhentumista koskevat säännöt.425 Ottaen muun muassa huomioon tavoitteen 

AsKL:n ja MK:n reklamaatiosäännösten yhdenmukaiseen soveltamiseen sekä eräät to-

teamukset kiinteistön kauppaa koskevassa oikeuskirjallisuudessa, näyttää niin ikään selvältä, 

ettei ostaja saa vanhentumissäännösten ohella muutenkaan viivytellä kiinteistön kaupassa 

aiheettomasti reklamaation suhteen, vaikka myyjä olisi menetellyt törkeän huolimattomasti 

tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.426 

Ostajan lojaliteettivelvollisuus on voimassa myyjän menettelystä riippumatta, mutta sen 

käytännön toteutumista voidaan arvioida lievemmin, jos myyjän toiminta on ollut moititta-

vaa.427 Siitä, millaisen passiivisuuden takia ostaja voi menettää vaadeoikeutensa myyjän 

moitittavasta menettelystä huolimatta, ei löydy selkeitä ohjenuoria. Uskoisin, että ostajan 

 
423 HE 93/1986, s. 85. 
424 HE 14/1994, s. 103 ja 135. 
425 Tästä seuraa, että vaikka ostajan vaadeoikeutta eivät rajoittaisi reklamaatioajat myyjän moitittavan menet-

telyn takia, olisi ostajan kuitenkin katkaistava vanhentuminen viimeistään kolmen vuoden kuluessa virheen 

havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita. Velan vanhentumiseen ei pääsääntöisesti vaikuta se, onko 

velallinen toiminut moitittavasti. Esim. Hemmo 2003b, s. 440. 
426 Esim. Kyllästinen on todennut, AsKL:n esitöihin viitaten, ettei MK 2:25.3 oikeuta ostajaa viivyttelemään 

loputtomiin reklamaation tekemisessä. Kyllästisen mukaan ostajan voidaan passiivisuudellaan katsoa hyväk-

syneen myyjän suorituksen myyjän moitittavasta menettelystä huolimatta. Kyllästinen DL 2013, s. 350–351. 
427 Karhu 2008, s. 103. 
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viivyttelyn tulisi olla tosiasiassa aiheetonta, mahdollisesti jopa tietoista, taikka ajallisesti eri-

tyisen pitkäkestoista ja reklamaatiosääntelyn tavoitteiden toteutumisen kannalta selvästi hai-

tallista, jotta vaadeoikeus menetettäisiin tällaisessa tilanteessa.428 Kuten todettu, kysymys 

ratkaistaan kussakin yksittäistapauksessa erikseen ottaen huomioon myyjän toiminnan moi-

tittavuuden aste ja muut olosuhteet.429 

Yllä todetusta johtuen ja erityisesti todistustaakan jakautumiseen liittyvistä syistä ostajan on 

tärkeää tehdä reklamaatio aina viivytyksettä virheen havaitsemisen jälkeen, myyjän menet-

telyn moitittavuudesta riippumatta. Ostajalla on näyttövelvollisuus siitä, että myyjän menet-

tely on ollut MK 2:25.3:ssa tarkoitetulla tavalla moitittavaa siten, ettei reklamaatiota ole tar-

vinnut tehdä.430 Vaikka ostajan mielestä myyjä olisi toiminut kaupassa sopimattomasti, on 

MK 2:25.3:ssa säännelty tilanne niin tulkinnanvarainen, ettei reklamaatiota kannata missään 

tilanteessa jättää tietoisesti tekemättä sillä olettamuksella, että myyjän menettelyn moititta-

vuus kumoaisi reklamaation laiminlyönnin seuraukset.431 

7.2 Oikea-aikainen reklamaatio ja ostajan jatkotoimet 

Mielenkiintoisimmat reklamointia koskevat kysymykset liittyvät mielestäni siihen, miten 

reklamaatiovelvollisuus täytetään MK:n edellyttämällä tavalla sekä siihen, mitä reklamaa-

tiovelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa. Seuraavaksi tarkastelen sitä, mitä oikeusvaikutuk-

sia oikea-aikaisella ja oikean sisältöisellä reklamaatiolla on, vaikka aiheeseen ei nähdäkseni 

liity vastaavanlaisia tulkinnanvaraisia kysymyksiä kuin edellä mainittuihin. Sen sijaan oi-

keustilaan reklamaation tekemisen jälkeen saatavan lakkaamisen näkökulmasta liittyy val-

tava määrä monitahoisia ja laajempaa tutkimusta edellyttäviä oikeuskysymyksiä. Tilanpuut-

teen takia ja sikäli kun kysymykset eivät suoraan koske reklamaatiovelvollisuutta, esittelen 

näitä kysymyksiä jäljempänä ainoastaan maininnan tasolla. 

 
428 Esim. Ratkaisussa Rovaniemen HO 5.6.2009 t. 496 ostaja oli reklamoinut myyjälle kiinteistön virheestä 

vasta korjaustöiden suorittamisen jälkeen, jolloin myyjällä ei ollut tosiasiallista mahdollisuutta osallistua vir-

heen selvittämiseen ja kiinteistöllä tehtäviin korjaustoimenpiteisiin. Ostaja perusteli asiaa sillä, että korjaustöitä 

oli pitänyt viedä kiireellisesti eteenpäin eikä ostaja toisaalta ollut uskonut, että myyjän osallistuminen olisi 

edistänyt asian selvittämistä. Ottaen huomioon ennakkopäätöksen KKO 2008:8 hovioikeus totesi, että tällainen 

ostajan menettely voi muodostaa MK 2:25.1:n esteen vedota virheeseen. Hovioikeus kuitenkin katsoi, ettei 

vaadeoikeutta ollut menetetty, koska myyjä oli menetellyt moitittavasti jättämällä kertomatta ostajalle olennai-

sia tietoja kiinteistöstä ennen kaupantekoa. 

     Ämmälä on todennut passiivisuudesta oikeustoimen pätemättömyyden korjausperusteena, että sen vaiku-

tusten edellytyksenä on yleensä passiivisen osapuolen tietoisuus asiantilasta. Ämmälä 1993, s. 187. 
429 KKO 2007:91, kohta 5. 
430 Saarnilehto LM 2010, s. 12 ja 14 ja Hoffrén 2013, s. 193. 
431 Koskinen-Tammi – Laurila 2010, s. 393. 
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MK 2:25:n mukaisella reklamaatiolla on oikeutta säilyttävä vaikutus. Reklamaatiollaan os-

taja varmistaa, että hänen oikeutensa vaatia korvausta tai kaupan purkua säilyy voimassa 

jatkossakin.432 Reklamaatiovelvollisuuden täyttäminen ei siten luo ostajalle mitään uutta oi-

keutta, vaan sillä ainoastaan estetään passiivisuuden seuraamukset.433 Reklamaatio on oikein 

tehtynä lähtökohtaisesti kertaluontoinen oikeustoimi ja sen oikeusvaikutukset tulevat siten 

yleensä yhdellä kertaa voimaan.434 Ostaja ei siis pysty keskeyttämään reklamaatioajan kulu-

mista, eikä hän toisaalta reklamaatiovelvollisuuden täyttämisen jälkeen voi enää menettää 

vaadeoikeuttaan uudelleen reklamaatiovelvollisuuden nojalla.435 

Reklamaatioajan alkamishetkestä alkaa usein kulumaan rinnakkain myös yleinen kolmen 

vuoden vanhentumisaika. Oikein tehdyn reklamaation sivuvaikutuksena voikin olla hinnan-

alennus- ja vahingonkorvausvaatimuksen osalta velan vanhentumisen katkaiseminen.436 Täl-

löin reklamaatio toimii VanhL 10 §:n mukaisena vapaamuotoisena katkaisutoimena, jonka 

jälkeen alkaa kulua uusi, VanhL 4 §:n mukainen kolmen vuoden vanhentumisaika.437 Jotta 

reklamaatio täyttää vapaamuotoisen katkaisutoimen vaatimukset, edellytetään, että siitä il-

menee yksilöity velka sekä velan peruste ja määrä kohtuudella vaadittavalla tavalla, jolleivat 

ne ole jo velallisen tiedossa (VanhL 10.2 §). Ennakkopäätöksessä KKO 2012:75 korkein 

oikeus arvioi reklamaation merkitystä velan vanhentumisen katkaisutoimena.438 

Ennakkopäätöksessä KKO 2012:75 kiinteistön kaupan lähtökohtana oli ollut, että ostaja 

käyttää kiinteistöä vakituisena asuntonaan. Kun ostajalle oli selvinnyt, että kiinteistöä 

koskeva rakennuslupa oli ainoastaan vapaa-ajan asuntoa varten, ostaja oli reklamoinut 

ja ilmoittanut vaativansa kauppahinnan alentamista virhettä vastaavalla määrällä siten, 

että hinta vastaa alennuksen jälkeen kiinteistön arvoa vapaa-ajan asuntona kaupanteko-

hetkellä. Ostaja oli ilmoittanut yksilöivänsä alennuksen määrän hankittuaan tarvittavat 

arviot ja muut selvitykset. Ostaja oli myös vaatinut, että myyjä korvaa hänelle asiassa 

 
432 Routamo 1996, s. 229. 
433 Ämmälä 1993, s. 297. 
434 Esim. Hoffrén 2018, s. 194–195 ja Routamo – Ramberg 1997, s. 251. Ks. kuitenkin luku 6.2, jonka mukaan 

ostaja saattaa reklamaatiovelvollisuuden nojalla olla velvollinen tarkentamaan vaatimuksiaan kohtuullisessa 

ajassa. 
435 Vrt. esim. vanhentuminen, jossa vanhentumisaika on mahdollista katkaista ja saatava voi vanhentua katkai-

sun jälkeen myöhemmin uudelleen. Aurejärvi – Hemmo 2007, s. 116. 
436 HE 187/2002, s. 45–46. 
437 Reklamaatio voi myös luvussa 6.3 esitetyllä tavalla sisältyä ostajan nostamaan kanteeseen. Tällöin rekla-

maatio voi toimia VanhL 11 §:n mukaisella tavalla ns. oikeudellisena katkaisutoimena. Aihetta ei kuitenkaan 

käsitellä tässä enempää. 
438 Ratkaisuun ei sovellettu MK:ta, koska kiinteistön kauppa oli tehty ennen sen voimaantuloa. Tapauksessa 

ostajan tekemä reklamaatio vastaa kuitenkin mielestäni MK 2:25 säännöksen mukaisia edellytyksiä, joten rat-

kaisua voidaan käyttää tulkinta-apuna arvioitaessa sitä, voiko MK:n mukainen reklamaatio toimia velan van-

hentumisen katkaisutoimena. 



88 

 

aiheutuneet vahingot. Myyjän mukaan ostajan reklamaatio ei täyttänyt VanhL 10.2 §:n 

mukaisen katkaisutoimen edellytyksiä ja saatava oli siten vanhentunut. Ottamalla huo-

mioon muun muassa VanhL:n esityöt ja sen seikan, että vaatimusmäärän tarkempi ar-

viointi olisi vaatinut ostajalta kiinteistöalan asiantuntemusta, korkein oikeus päätyi kat-

somaan, että ostajan reklamaatio oli katkaissut saatavan vanhentumisen. 

Myös hovioikeuskäytännössä on ennakkopäätöksen KKO 2012:75 ilmestymisen jälkeen to-

dettu, että MK:n edellyttämä reklamaatio katkaisee vanhentumisen.439 Kannalle löytyy tukea 

myös oikeuskirjallisuudesta.440 Tästä huolimatta ei mielestäni mitään kiistattomia päätelmiä 

reklamaation toimimesta VanhL 10.2 §:n mukaisena katkaisutoimena voida tehdä. Tämä 

johtuu yhtäältä siitä, että reklamaation sisältövaatimukset ovat vaatimusten yksilöinnin 

osalta 6 luvussa käsitellyllä tavalla hieman tulkinnanvaraisia ja toisaalta siitä, että korvaus-

velan vanhentumisen katkaisutoimeen liittyy paljon omia avoimia kysymyksiään.441 Myös 

Norros on katsonut, että reklamaatio, joka täyttää MK 2:25 säännöksen edellyttämät vähim-

mäisvaatimukset, mutta ei olennaisesti sen enempää, ei yleensä riitä katkaisemaan vahin-

gonkorvausvelan vanhentumista.442 Epäselvyyksistä huolimatta on joka tapauksessa hyvä 

tiedostaa, että MK:n edellyttämällä reklamaatiolla voi olla – ja yleensä varmasti onkin – 

tällainen vanhentumisajan katkaiseva oikeusvaikutus.443 

Ostajan reklamaatiosta saattaa seurata, että myyjä suostuu ostajan vaatimukseen ja suorittaa 

ostajalle virheen perusteella hinnanalennusta ja mahdollista vahingonkorvausta, tai että kiin-

teistön kauppa puretaan. Yleisempää taitaa kuitenkin olla, että myyjä torjuu ostajan 

 
439 Rovaniemen HO 7.11.2016 t. 549. 
440 Niemi 2010, s. 390, Jokela – Kartio – Ojanen 2010, s. 136 ja Saarnilehto Edilex 2010, s. 8.  
441 Ks. ratkaisun KKO 2012:75 oikeustapauskommentti Norros 2013. Norros toteaa, että kysymystä VanhL 

10.2 §:n mukaisen velan yksilöintivaatimuksen tulkinnasta on pidetty epäselvänä. Edelleen Norros on katsonut, 

ettei ratkaisulla KKO 2012:75 ole ollut suurta oikeustilaa täsmentävää vaikutusta, vaan ratkaisu osoittaa lä-

hinnä sen, että ainakin tapauksen mukaisessa tosiseikastossa katkaisutoimea voidaan pitää riittävästi yksilöi-

tynä. Ks. korvausvelan vanhentumisen katkaisutoimesta tarkemmin Norros 2015, erityisesti s. 339–355. 
442 Norros 2015, s. 27–28. Vähimmäisvaatimuksilla Norros viittaa tässä oletettavasti siihen, että reklamaatiossa 

ilmoitetaan ainoastaan virheestä ja vaadittavan seuraamuksen tyypistä. 
443 Tuoreemmassa korkeimman oikeuden ratkaisussa velan vanhentumisen katkaisuedellytykset on asetettu 

huomattavankin alas. Ennakkopäätöksessä KKO 2019:88 rakennusurakan tilaajan reklamaation katsottiin kat-

kaisseen vahingonkorvausvelan vanhentumisen. Tilaaja oli reklamaatiossa luetellut virheiksi katsomansa sei-

kat ja edellyttänyt urakoitsijalta niiden korjaamista. Urakoitsijan kieltäydyttyä korjauksista tilajaata korjautti 

itse virheet ja esitti myöhemmin urakoitsijalle vahingonkorvausvaatimuksen. Korkein oikeus katsoi, että tilaa-

jan reklamaatio oli katkaissut vanhentumisen myös vahingonkorvausvaatimuksen osalta. Hemmo on pitänyt 

ratkaisua perusteltuna, koska siinä katkaisutoimelle ei ole asetettu epätarkoituksenmukaisia muodollisia vaati-

muksia, vaan huomiota on kiinnitetty osapuolten toimintamahdollisuuksiin ja niiden vaikutuksiin. Tavoitteena 

on ohjata velkojia aktiivisuuteen ja liittää oikeudenmenetys velallisen tiedontarve huomioiden velkojan liialli-

seen passiivisuuteen. Hemmon mukaan katkaisutoimelle ja yhtä lailla reklamaatiolle asetettavissa vaatimuk-

sissa tulee korostaa tällaisia sopimusoikeuden yleisten tavoitteiden ja rationaalisten kannustimien mukaisia 

näkökohtia. Ks. ratkaisun KKO 2019:88 oikeustapauskommentti Hemmo 2020. 
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reklamaation väitettyine virheineen ja vaatimuksineen.444 Tässä tilanteessa vanhentumis-

säännösten merkitys nousee esiin. Ostajan on toimittava aktiivisesti, yleensä vähintään kol-

men vuoden välein, pitääkseen saatavansa voimassa, jotta se ei vanhene tai lakkaa muiden 

passiivisuusseuraamusten perusteella. 

Kuten edellä on tullut esiin, ostajan hinnanalennus- ja vahingonkorvausvaatimukset vanhen-

tuvat VanhL:n mukaan. Mikäli reklamaation katsotaan yllä todetusti toimivan vapaamuotoi-

sena katkaisutoimena, alkaa reklamaation tekemisestä kulua uusi kolmen vuoden pituinen 

vanhentumisaika. Jos reklamaation ei sen sijaan katsota täyttävän katkaisutoimelle VanhL 

10.2 §:ssa asetettuja edellytyksiä, voi velka vanhentua jo ennen kuin kolme vuotta on kulu-

nut reklamaation tekemisestä. Tällöin velka vanhenee kolmen vuoden kuluttua virheen ha-

vaitsemisesta tai siitä, kun virhe olisi pitänyt havaita, eli samasta hetkestä kuin mistä koh-

tuullinen reklamaatioaikakin alkoi (VanhL 7.1,1 §).445 Vanhentuminen on mahdollista kat-

kaista VanhL 10 § tai 11 §:n mukaisesti, mutta mikäli näin ei tehdä, myyjän suoritusvelvol-

lisuus lakkaa vanhentumisen perusteella (VanhL 14 §). Vaikka vanhentumista koskevat 

säännöt ovat huomattavasti mekaanisempia ja vähemmän tapauskohtaista harkintaa mahdol-

listavia kuin reklamaatiovelvollisuutta koskevat säännöt, liittyy velan vanhentumiseen luke-

mattomasti tulkinnanvaraisia kysymyksiä.446 

Voiko ostaja sitten passiivisuudellaan menettää oikeutensa vaatia hinnanalennusta ja vahin-

gonkorvausta jonakin hetkenä reklamaatiovelvollisuuden täyttämisen ja velan vanhentumi-

sen välissä? Ennakkopäätöksen KKO 2016:69 perusteella ostajalla on jonkinlainen velvolli-

suus yksilöidä vaatimuksensa kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta, mikäli hän ei 

ole ilmoittanut niitä yksilöidysti ensin tekemässään reklamaatiossa. Kuten 6.2 luvusta ilme-

nee, pidän hieman epäselvänä sitä, perustuuko tämä velvollisuus MK 2:25 säännökseen vai 

muihin, lakiin kirjaamattomiin passiivisuussanktioihin – sikäli kuin tällaista yleistä velvol-

lisuutta on edes olemassa. Nähdäkseni enemmän tukea löytyi sille tulkinnalle, että kyseinen 

velvollisuus perustuisi nimenomaan MK 2:25 säännökseen, vaikka myös tätä kantaa voidaan 

kyseenalaistaa. Jos kuitenkin päädytään päinvastaiseen tulkintaan, ja vaatimusten yksilöin-

tivelvollisuutta ei perustetakaan MK:n mukaiseen reklamaatiovelvollisuuteen, niin ostajalle 

syntyy yksi uusi, jokseenkin epämääräinen reagointivelvollisuus vaadeoikeutensa 

 
444 Routamo – Ramberg 1997, s. 251. 
445 HE 187/2002, s. 45. 
446 Norros toteaa velan vanhentumisen olevan yksi velvoiteoikeuden laaja-alaisimmista, käytännössä tärkeim-

mistä ja teoreettisesti kiehtovimmista aiheista. Norros 2015, s. 1. Vastaavasti vanhentumisesta Ruotsin oikeu-

dessa Lindskog 2002, s. 21–23. 
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säilyttämiseksi. Tällaista kirjoitettuun lakiin perustumatonta yksilöintivelvollisuutta olisi 

epäilemättä helppo kritisoida, ottaen erityisesti huomioon sen, että myyjää suojataan jo nyt 

sekä reklamaatiosääntelyllä että VanhL:n mukaisilla vanhentumisajoilla. 

Kiinteistön kaupan purkuvaatimuksen takarajana on reklamoinnin jälkeen MK 2:34.3:n mu-

kainen kymmenen vuoden kanneaika, joka lasketaan kiinteistön hallinnan luovutuksesta. 

Ostajan on siten pantava kanne kaupan purkamiseksi vireille tässä ajassa sillä uhalla, että 

muuten kauppaa ei saa enää purkaa. Aiemmin esimerkiksi Niemi näyttäisi katsoneen, että 

myös ostajan purkuoikeus voi vanhentua VanhL:n säännösten mukaisesti jo ennen kan-

neajan umpeutumista.447 Korkein oikeus on kuitenkin myöhemmässä ratkaisussaan linjannut 

VanhL 2 §:n nojalla, ettei yleinen kolmen vuoden vanhentumisaika koske kiinteistön kaupan 

purkuvaatimusta, koska MK:ssa on säädetty erillisestä kannemääräajasta.448 

Ennakkopäätös KKO 2018:38 osoittaa, että vaikka yleinen vanhentumisaika ei koske 

purkuvaatimusta, voi ostaja menettää vaadeoikeutensa lailla säätelemättömien passiivi-

suusseurausten nojalla. Korkein oikeus viittasi ratkaisussaan reklamaatio- ja vanhentu-

missäännösten tavoitteisiin vedoten muun muassa ostajan passiivisuuden haitallisuu-

teen todistelun ja myyjän oikeussuojan kannalta. Korkein oikeus totesi, että useimmiten 

reklamaatio- ja vanhentumissäännökset riittävät turvaamaan nämä tavoitteet, mutta ne 

eivät kuitenkaan tyhjentävästi määritä niitä velvollisuuksia, joita sopimusrikkomukseen 

vetoavalla on vastapuoltaan kohtaa. Korkein oikeus katsoi, että ostaja oli menettänyt 

oikeutensa vaatia kaupan purkamista passiivisuutensa vuoksi, kun hän oli nostanut pur-

kukanteen vasta yli neljän vuoden jälkeen siitä, kun hän oli edellisen kerran ollut yhtey-

dessä myyjiin virheeseen liittyen. 

Ennen ennakkopäätöksen KKO 2018:38 ilmestymistä oikeuskirjallisuudessa katsottiin, ettei 

yleisiin periaatteisiin perustuville, lakiin kirjaamattomille passiivisuusseuraamuksille ollut 

VanhL:n säätämisen jälkeen pääsääntöisesti enää sijaa eikä tarvettakaan.449 Ratkaisun anta-

misen jälkeen on selvää, etteivät periaatetasoiset passiivisuusopit ole täysin pyyhkiytyneet 

pois oikeusjärjestyksestämme, vaan niille annetaan edelleen merkitystä – näin erityisesti ti-

lanteissa, joissa vanhentumis- ja kanneaikasäännökset sallisivat huomattavan pitkän passii-

visuusjakson velkojalta.450 Korkein oikeus on perustellut lopputulemaansa sinänsä tärkeillä 

 
447 ”Reklamaatiovelvollisuus ja vanhentuminen koskevat myös ostajan kaupanpurkuoikeutta (ks. HE 1994:120, 

s. 65).” Niemi 2016, s. 390. 
448 En ota tässä enempää kantaa VanhL:n tai yleisen vanhentumisajan soveltamista koskevaan problematiik-

kaan. Ks. aiheesta purkuvaatimuksen osalta esim. Norros LM 2019, s. 256–259. 
449 Esim. Niemi 2016, s. 391 ja Norros 2018, s. 568–569. 
450 Hoffrén 2018, s. 200–201.  
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tavoitteilla, mutta näen varsin ongelmallisena sen, että ostajan passiivisuus voi ilman lain-

säännöksen tukea johtaa vaadeoikeuden menettämiseen.451 On sanomattakin selvää, että 

kiinteistön kaupan purkua koskevan vaadeoikeuden lakkaamisesta sietäisi kirjoittaa enem-

mänkin, mikä ei kuitenkaan tässä tutkielmassa ole mahdollista. 

Vaikka kyseenalaistan ratkaisun KKO 2018:38 lopputuloksen, kiteytti korkein oikeus 

siinä hyvin sellaisia yleisiin passiivisuusseuraamuksiin liittyviä näkökohtia, jotka mie-

lestäni voidaan ja tuleekin ottaa huomioon myös MK 2:25 säännöksen reklamaatiovel-

vollisuutta arvioitaessa. Korkein oikeus totesi ratkaisun perusteluissa, että arvioitaessa 

sitä, tuleeko ostajan passiivisuuden johtaa vaadeoikeuden menettämiseen, merkitystä 

annetaan erityisesti passiivisuuden kestolle sekä sille, kuinka haitallista passiivisuus on 

ollut asian selvittämisen ja myyjän aseman kannalta. Merkitystä on myös sillä, ovatko 

passiivisuudesta aiheutuvat haitat olleet ostajan ennakoitavissa siten, että hänen voidaan 

edellyttää ottaneen ne huomioon päättäessään menettelystään asiassa, ja onko ostajan 

passiivisuudelle ollut hyväksyttäviä syitä.452 

Edellä esitetty havainnollistaa sitä, että mikäli myyjä ei heti reklamaation perusteella suostu 

ostajan vaatimuksiin, edellyttää vaadeoikeuden säilyttäminen jatkossa ostajalta varsin aktii-

visia toimia. Hinnanalennusta tai vahingonkorvausta vaativan ostajan on erityisesti syytä 

varmistaa, että hän esittää vaatimuksensa riittävällä tarkkuudella – joko heti ensivaiheen rek-

lamaatiossa tai ilman aiheetonta viivästystä tämän jälkeen. Vasta tarkemmat vaatimukset 

esitettyään ostaja voinee luottaa yleiseen kolmen vuoden vanhentumisaikaan. Purkuvaati-

muksen osalta tilanne on hieman tulkinnanvaraisempi, koska sitä ei koske yleinen vanhen-

tumisaika. Uskoisin kuitenkin, että purkuvaatimuksenkin suhteen ostajalle sallittaisiin noin 

kolme vuotta kestävä passiivisuus, koska muunlainen ratkaisu voisi asettaa ostajavelkojat 

keskenään epätasa-arvoiseen asemaan vaaditusta seuraamustyypistä riippuen.  

 
451 Tapauksen KKO 2018:38 esittelijänä toiminut Hoffrén on ratkaisun ilmestymisen jälkeen julkaissut artik-

kelin, jossa hän käsittelee lailla sääntelemättömiä passiivisuusseuraamuksia suhteessa reklamaatio- ja vanhen-

tumisnormistoon ja tuo esille myös ratkaisun KKO 2018:38 taustaa. Ks. Hoffrén 2018, s. 197–203. Ks. ratkai-

sun KKO 2018:38 vastaanotosta oikeuskirjallisuudessa Norros LM 2019, s. 249–255 ja ratkaisua koskeva oi-

keustapauskommentti Tuomisto 2018. Erityisesti Norros on nostanut esiin ratkaisun ongelmakohtia, ja mieles-

täni hänen kritiikkiinsä on helppo yhtyä. 
452 KKO 2018:38, kohta 27. 



92 

 

8 LOPUKSI 

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitä reklamaatiovelvollisuus kiinteistön laatuvir-

heestä ostajalta edellyttää ja mikä sen oikeudellinen merkitys on. Edelleen tarkoituksena oli 

ottaa selvää siitä, voidaanko MK 2:25:n soveltamiseen löytää jotain yleisempiä sääntöjä vai 

onko säännöksen soveltaminen aina puhtaan yksittäistapauksellista. Vastaus jälkimmäiseen 

kysymykseen näyttäisi olevan se, ettei MK 2:25 säännöksen tulkintaan ole mitään yleispä-

teviä kaavoja, vaan säännöksen soveltaminen on lähes juuri niin korostuneen tapauskohtaista 

kuin mitä sen sanamuoto antaa ymmärtää. Joitakin arvioinnissa usein huomioitavia seikkoja 

on kuitenkin tunnistettavissa. Nähdäkseni yhdeksi merkittävimmäksi säännöksen tulkintaa 

ohjaavaksi seikaksi osoittautui ne tavoitteet, joita reklamaatiosääntelyllä pyritään edistä-

mään. Nämä reklamaatiosääntelyn tavoitteet ja taustalla olevat periaatteet näyttäisivät vai-

kuttavan paitsi MK 2:25 säännöksen väljän terminologian tulkitsemisessa, myös säännöksen 

soveltamisessa silloin, kun sen sanamuoto ei ensi katsomalla näyttäisi sallivan paljoakaan 

harkinnanvapautta. 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni koski sitä, milloin reklamaatio tulee tehdä. Tämä tutki-

muskysymys voitiin jakaa reklamaatioajan alkamishetkeen ja reklamaatioajan kestoon. Sel-

visi, ettei virheen havaitsemiseen sidotun reklamaatioajan alkamishetken määrittäminen ole 

suinkaan ongelmatonta. Keskeiseksi tekijäksi tässä arvioinnissa voitaneen kuitenkin tunnis-

taa se, milloin ostaja on ollut siinä määrin tietoinen myyjän suoritusvirheestä, että voisi sen 

perusteella tehdä MK 2:25 säännöksen vähimmäisvaatimukset täyttävän reklamaation. Tut-

kielmassa selvisi edelleen, että niissä tilanteissa, joissa kohtuullinen reklamaatioaika alkaa 

ennen kuin ostaja on tosiasiassa tullut tietoiseksi myyjän suoritusvirheestä, edellytetään läh-

tökohtaisesti jotain ulkoisesti havaittavaa merkkiä virheestä. Ostajalla ei siten näytä lain no-

jalla olevan erityistä kiinteistön jälkitarkastusvelvollisuutta, joka voisi siirtää reklamaatio-

ajan alkamishetken monessa tapauksessa heti kiinteistön hallinnan luovutuksen välittömään 

läheisyyteen.453 

Koska suhteellisen reklamaatioajan alkamisen arviointiin ei näytä olevan olemassa suoravii-

vaisia sääntöjä, on rajanveto reklamaatioajan alkamishetken ja reklamaatioajan kulumisen 

välillä häilyvä. Esimerkiksi jossain määrin epäselväksi jäi, alkaako reklamaatioaika vasta 

 
453 Ottaen huomioon periaatteiden korostuneen merkityksen MK 2:25 säännöksen tulkinnassa, en pitäisi täysin 

mahdottomana, että jossain vaiheessa ostajalle katsottaisiin syntyvän tällainen jälkitarkastusvelvollisuus loja-

liteettiperiaatteen nojalla. Ks. Karhu 2008, s. 103 lojaliteettiperiaatteen vahvistumisesta sopimusoikeudessa ja 

Niemi 1995, s. 282 periaatteiden painoarvosta MK:n tulkinnassa. 
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sitten, kun ostajalla on jo kattava käsitys virheen laajuudesta ja siitä, kannattaako hänen vaa-

tia virheiden perusteella rahallista korvausta vai kaupan purkua, vai katsotaanko näiden sel-

vittämisen sisältyvän itse kohtuulliseen reklamaatioaikaan. Käytännön tapauksissa kuitenkin 

huomioitaneen rajanvedon horjuvuus; jos esimerkiksi reklamaatioajan katsotaan alkaneen jo 

ennen kuin ostaja on ehtinyt turvautua asiantuntija-apuun, täytynee kohtuullista reklamaa-

tioaikaa arvioitaessa huomioida ostajan mahdollinen tarve selvittää virhettä asiantuntijan 

kanssa. 

Kohtuullisen reklamaatioajan tulkinnassa apua saatiin oikeuskäytännössä vakioituneista, hy-

väksyttävänä pidetyistä reklamaatioajoista. Lienee turvallista todeta, ettei reklamaatiota 

voida ainakaan katsoa myöhästyneeksi, jos se tehdään 2–3 kuukauden kuluessa virheiden 

havaitsemisesta. Myös pidempiä reklamaatioaikoja sallitaan, eikä reklamaatioajan kohtuul-

lisuus näytäkään olevan sidottu yksinomaan sen ajalliseen kestoon. Merkitystä kohtuullisen 

ajan arvioinnissa vaikuttaisi saavan erityisesti se, kuinka aktiivisesti ostaja on pyrkinyt sel-

vittämään virhetilannetta sekä se, kuinka reklamaatiosääntelyn tavoitteet tapauksessa toteu-

tuvat. 

Toinen tutkimuskysymys reklamaation sisällöstä osoittautui odotettua ongelmallisemmaksi. 

Tutkielman alussa vaikutti varsin selvästi siltä, että reklamaatioksi riittää yksilöity ilmoitus 

virheestä ja vaatimusten esittäminen seuraamustyypin tarkkuudella. Tutkielman edetessä al-

koi kuitenkin selviämään, että reklamaatiovelvollisuus saattaakin edellyttää yksilöityjen 

vaatimusten esittämistä. Lopulta jäi hieman tulkinnanvaraiseksi, katsotaanko tällainen yksi-

löintivelvollisuus osaksi reklamaatiovelvollisuutta vai muita, lakiin kirjaamattomia passiivi-

suusseuraamuksia. Toisaalta ei mielestäni voida myöskään tyhjentävästi todeta, että tällaista, 

muuhun kuin vanhentumissäännöksiin perustuvaa velvollisuutta olisi edes yleisesti ole-

massa. Jos esimerkiksi reklamaatiosta kävisi selvästi ilmi korvauksen suuruuden määräyty-

mistapa, jonka perusteella myyjä pystyisi itse arvioimaan tulevien vaatimusten määrää, voi-

siko ostajalle silti syntyä MK 2:25:n nojalla vielä myöhemmin velvollisuus vaatimusten yk-

silöintiin vaadeoikeuden menettämisen uhalla? Kysymykseen vaatimusten yksilöintivelvol-

lisuudesta saadaan toivon mukaan selkoa tulevaisuudessa oikeuskäytännössä ja -kirjallisuu-

dessa. 

Kolmannen tutkimuskysymyksen osalta erityisen mielenkiintoiseksi nousi ongelma oikeus-

seuraamuksista silloin, kun ostaja on laiminlyönyt reklamaatiovelvollisuutensa, mutta myyjä 

on toiminut kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti. MK 2:25.3:n 
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sanamuodon perusteella myyjä ei tällaisessa tilanteessa vapaudu vastuusta. Tutkielman pe-

rusteella näyttäisi kuitenkin siltä, ettei kysymys myyjän moitittavan menettelyn vaikutuk-

sista olekaan aivan mustavalkoinen, vaan sitä arvioidaan suhteessa ostajan aktiivisuuteen ja 

reklamaatiosääntelyn funktioihin. Jos ostajan passiivisuus on muodostunut erityisen haital-

liseksi reklamaatiosääntelyn tavoitteiden kannalta, saattaa ostaja menettää vaadeoikeutensa 

siinäkin tapauksessa, että myyjän menettelyä voitaisiin jollain tasolla pitää kunnianvastai-

sena ja arvottomana tai törkeän huolimattomana. 

Tutkielmassa ilmenneiden seikkojen perusteella voidaan todeta, että mikäli kiinteistössä 

kaupanteon jälkeen havaitaan virheisiin viittaavia seikkoja, on ostajan syytä selvittää niitä 

aktiivisesti ja kommunikoida hyvin matalalla kynnyksellä myyjän suuntaan. Vaikka ostaja 

täyttäisi ne velvollisuudet, joiden on yleensä katsottu täyttävän MK 2:25 säännöksen vähim-

mäisvaatimukset, ei vaadeoikeuden säilyminen näytä olevan täysin varmaa. Erityisesti tuo-

reemmassa oikeuskäytännössä näiden reklamaatiovelvollisuuden vähimmäisvaatimusten 

ohella on näytetty korostavan reklamaatiovelvollisuuden tavoitteiden toteutumista ja lojali-

teettiperiaatetta vaadeoikeuden säilyttämisen edellytyksenä. Reklamaatiosääntelyn tavoittei-

den ja taustaperiaatteiden painottaminen MK:n säännöksen soveltamisessa onkin pääosin 

tarkoituksenmukaista ja ainakin ylevä tavoite, vieden säännöksen tulkitsemista kauemmas 

niin sanotusta sääntöhakuisesta oikeudellisesta ajattelusta, jota on toisinaan varallisuusoi-

keudessa kritisoitukin.454 Ottaen kuitenkin huomioon sen, että kiinteistön ostaja on usein 

yksityishenkilö sekä sen, että reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönnin oikeusvaikutukset 

ovat ostajan kannalta hyvin jyrkät, voidaan kysyä, kuinka perusteltua on tulkita MK 2:25 

säännöstä ostajan velvoitteiden kannalta kovin ankarasti säännöksen taustalla vaikuttavien 

periaatteiden tähden. Nähtäväksi jää, jatkuuko ostajan reklamaatiovelvollisuuden sisällön 

muovautuminen reklamaatiojärjestelmälle asetettujen tavoitteiden ja yleisten oikeusperiaat-

teiden kautta, vai muodostuuko tapauskohtaisen arvioinnin rinnalle kenties jotain muita ylei-

sempiä, tulkintaa ohjaavia suuntaviivoja. Joka tapauksessa on mielestäni selvää, että vaikka 

kiinteistön ostajan reklamaatiovelvollisuutta on aiemmassa tutkimuksessa käsitelty varsin 

laajastikin, tarjoaa aihe vielä monilta osin tilaa jatkotutkimukselle. 

 
454 Sääntöhakuisen juridiikan kritiikistä esim. Karhu 2008, s. 101–103. 


