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HALLITUKSEN ESITYS (HE 13/2007) POHJOISMAISEN AVIOLIITTOKONVENTION 
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KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA 

 
 
 
 
 

1. Esityksen keskeinen sisältö 
 

Esitys koskee nk. pohjoismaisen avioliittokonventioon sovittujen muutosten voimaansaattamista. 
Pohjoismainen avioliittokonventio on Pohjoismaiden välillä vuonna 1931 tehty valtiosopimus, joka sisältää 
avioliittoa, holhousta ja lapseksiottamista koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä. Tätä 
sopimusta muutettiin Tukholmassa 26.1.2007 tehdyllä sopimuksella, jonka tarkoituksena on ajanmukaistaa 
sopimuksen määräykset aviopuolisoiden varallisuussuhteisiin sovellettavasta laista. 
 

Aviopuolisoihin sovellettaisiin, kuten nykyisinkin, sen sopimusvaltion lakia, johon puolisot avioliittoon 
mennessään asettuivat asumaan. Sovellettava laki vaihtuisi, jos puolisot myöhemmin asettuvat asumaan 
toiseen sopimusvaltioon. Nykyisestä poiketen sovellettava laki ei kuitenkaan yleensä vaihtuisi välittömästi, 
vaan vasta kun puolisot ovat asuneet toisessa sopimusvaltiossa kaksi vuotta. 
 
Toinen keskeinen muutos on, että puolisot saisivat mahdollisuuden sopia siitä, minkä sopimusvaltion lakia 
heidän varallisuussuhteisiinsa sovelletaan. Puolisot voisivat sopia sovellettavaksi sen sopimusvaltion lain, 



 

jossa toisella tai kummallakin puolisolla on asuinpaikka tai jonka kansalainen toinen tai kumpikin puolisoista 
on sopimusta tehtäessä. Lisäksi puolisot voisivat sopia, että heidän varallisuussuhteisiinsa sovelletaan sen 
sopimusvaltion lakia, jossa heillä viimeksi oli samanaikaisesti asuinpaikka. 
 
Koska sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, sen voimaansaattaminen edellyttää 
eduskunnan hyväksymistä. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta. Tavanomaisen voimaansaattamista koskevan säännöksen lisäksi 
lakiehdotuksessa on säännöksiä avioehtosopimuksen ja lainvalinnasta tehdyn sopimuksen rekisteröinnistä 
Suomessa. Säännökset ovat tarpeen sen vuoksi, että sopimuksen 4 artik- 
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lassa on jätetty kansallisen lain varaan se, edellyttääkö tällaisen sopimuksen pätevyys kolmatta henkilöä 
vastaan sopimuksen rekisteröintiä. 
 

2. Muutosten tarpeellisuus 
 

Sovittujen muutosten tarve johtuu osittain eri pohjoismaiden aineellisen avioliittolainsäädännön muutoksista, 
osittain kansainvälisessä yksityisoikeudessa tapahtuneesta yleisestä kehityksestä. Vaikka avioliittolakien 
pääperiaatteet eri Pohjoismaissa ovat yhä yhteiset, lakien eroavuudet yksityiskohdissa ovat lisääntyneet. 
Sovellettavan lain välitön muuttuminen puolisoiden vaihdettua asuinpaikkavaltiota voi sen vuoksi aiheuttaa 
huomattavan muutoksen omaisuuden osituksen lopputulokseen. Yllättävien ja ennakoimattomien muutosten 
ehkäisemiseksi on katsottu perustelluksi, ettei sovellettava laki enää muuttuisi välittömästi asuinpaikan 
vaihdoksen yhteydessä, vaan vasta kahden vuoden siirtymäajan jälkeen. 
 

Niin sanotun tahdonautonomian merkitys kansainvälisessä yksityisoikeudessa on viime vuosina lisääntynyt. 
Oikeussuhteen osapuolille on annettu yhä useammissa kysymyksissä mahdollisuus sopia oikeussuhteeseen 
sovellettavasta laista. Sopimusvapautta on tällöin yleensä rajoitettu niin, että sovellettavaksi voidaan valita 
vain sellaisen valtion laki, johon oikeussuhteella on läheinen yhteys. Pohjoismaiseen avioliittokonventioon 
tehty muutos ottaa huomioon tämän kehityksen. Puolisot, johon sovelletaan pohjoismaista 
avioliittokonventiota, tulevat muutoksen myötä samaan asemaan kuin ne puolisot, joihin sovelletaan 
kansallisia lainvalintasäännöksiä. Viimeksi mainitun lainsäädännön mukaan puolisoilla on ollut vastaava 
vapaus 1.3.2002 alkaen. 
 
3. Asian valmistelu 
 

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä, joka edusti Suomea myös sopimusta koskeneissa neuvotteluissa. 
Sopimuksesta on saatu lausunto ulkoasiainministeriöltä ja esitysehdotuksesta Suomen Asianajajaliitolta. 



 

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO 
Asianajaja Anna Pellosniemi Simonkatu 
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Alla koostettuna lyhyet kommentit lähinnä lakiehdotuksen vaikutuksista käytännön 
tasolla asianajajan näkökulmasta. 

 

Artikla 3 Artiklassa asetetaan pääsääntöisesti kahden vuoden määräaika, minkä jälkeen 
puolisoiden aviovarallisuussuhteisiin vasta alettaisiin soveltaa uuden asuin-paikkavaltion 
säännöksiä. 
 
Ehdotus vähentää ennalta-arvaamattomuutta puolisoiden oikeussuhteissa ja selkeyttää 
nykyistä tilannetta. Ylipäänsä ulkomaille muuttavat avioparit eivät välttämättä tule edes 
ajatelleeksi lainvalintakysymystä muuttotilanteessa, vaan kysymys käytännön tasolla 
herää vasta sitten, kun avioero alkaa olla näköpiirissä. 

 

Artikla 3a Kohdassa ehdotetaan lisättäväksi kokonaan uusi artikla, joka sallisi puolisoiden 
sopia aviovarallisuussuhteisiinsa sovellettavasta laista. 
 

Ehdotus tuo ne avioparit, joihin sovelletaan pohjoismaista avioliittokonventiota, samaan 
asemaan muiden avioparien kanssa, joilla on jo nyt avioliittolain 130 § nojalla 
mahdollisuus määrätä aviovarallisuussuhteisiinsa sovellettavasta laista. Myös tämä 
ehdotus selkeyttää nykyistä tilannetta ja lisää puolisoiden sopimusvapautta. 

Artikla 3b  Artiklan mukaan puolison oikeus vallita jossakin sopimusvaltiossa olevaa kiinteää tai 
siihen verrattavaa omaisuutta taikka asuntoa määräytyy aina omaisuuden sijaintivaltion 
lain mukaan. 
 

Esitys on tältä osin hyvä, nykytilannetta selkeyttävä ja poistaa hankalia tilanteita, joissa 
jouduttaisiin soveltamaan vieraan valtion säädöksiä. 

 

Artikla 3c Artiklan mukaan avioehtosopimuksen sisällöllinen pätevyys arvioidaan sen 
sopimusvaltion lain mukaan, jota sovelletaan puolisoiden varallisuussuhteisiin 
kysymyksen tullessa ajankohtaiseksi. 
 
Esitys on sinänsä hyväksyttävä. Hallituksen esitys kuitenkin päätyy siihen, että jos 
puolisot tekevät esimerkiksi Tanskassa asuessaan avioehtosopimuksen Tanskan lain 
mukaan, heidän voidaan yleensä samalla katsoa sopineen 3 a artiklan mukaisesti, että 
puolisoiden varallisuussuhteisiin sovelletaan Tanskan lakia. Ajatus johtaa varsin pitkälle 
menevään tulkintaan eikä välttämättä vastaa kaikissa tilanteissa puolisoiden tarkoitusta. 
Aviopuolisot eivät käytännössä asuinmaata vaihtaessaan tule ajatelleeksi sitä, että heidän 
aikaisemmin tekemänsä avioehtosopimus ei enää olisikaan pätevä asuinmaan 
muuttumisen jälkeen. Käytännön tasolla tulkintavaikeuksia saattaa seurata. 
 
Ehdotustekstin sanamuoto saattaa edellä mainituista syistä johtaa virheellisiin 
tulkintatapoihin ja tilanteisiin, joita aviopuolisot eivät ole tarkoittaneet tai osanneet 
ennakoida. Oletettavasti tilanteet olisivat kuitenkin harvinaisia. 

 



 

 

Artikla 4 Artikla koskee avioehtosopimuksen muodollisen pätevyyden arvioimista ja 
minkä maan lain mukaan arvioiminen tapahtuu. 
 

Artikla vastaa pääosin nykytilannetta eikä sen suhteen ole huomautettavaa. 
 

Artikla 4a Artikla koskee tilanteita, jolloin pohjoismaista avioliittokonventiota ei sovellet- 
taisi. 
 
Ehdotus on perusteltu ja estää tilanteita, joissa pitkään muualla asuneiden puolisoiden 
varallisuussuhteisiin sovellettaisiin yllättäen sellaisen valtion lakia, johon kummallakaan 
osapuolella ei enää pitkään aikaan ole ollut mainittavaa yhteyttä. Ehdotus lisää ennalta-
arvattavuutta puolisoiden oikeussuhteissa. 

 

Yhteenveto Ehdotus lisää puolisoiden sopimusvapautta ja mahdollisuuksia päättää omista 
aviovarallisuussuhteistaan sekä vähentää yllättäviä lainvalintaa koskevia tilanteita. 
Ehdotus on hyväksyttävä ja linjassa niiden säännösten kanssa, jotka jo ennestään ovat 
avioliittolaissa. 
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Luonnos 8.6.2007 

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2007 vp 
 

Hallituksen esitys pohjoismaisen avioliittokon-vention 
muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja 
laiksi sanotun sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 30 päivänä toukokuuta 2007 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen pohjoismaisen avioliittokonvention muuttamisesta tehdyn 

sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 

määräysten voimaansaattamisesta (HE 13/2007 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Markku Helin, oikeusministeriö 

- asianajaja Anna Pellosniemi, Suomen Asianajajaliitto. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin 

kesken Tukholmassa 26 päivänä tammikuuta 2006 tehdyn sopimuksen niin sanotun 

pohjoismaisen avioliittokonvention muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan myös, että eduskunta 

hyväksyy sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevan 

lain. 

HE 13/2007 vp Versio 0.1 

Uudet sopimusmääräykset koskevat aviopuolisoiden varallisuussuhteisiin sovellettavaa 

lakia silloin, kun puolisot ovat ja avioliittoon mennessään olivat jonkin sopimusvaltion kansalaisia. 

Puolisoille annettaisiin mahdollisuus tietyissä rajoissa sopia varallisuussuhteisiinsa sovellettavasta 

laista. Jos puolisot eivät ole tehneet tällaista sopimusta, sovellettaisiin, kuten nykyäänkin, sen 

sopimusvaltion lakia, johon he avioliittoon mennessään asettuivat asumaan. Sovellettava laki 

vaihtuisi tällöin kummankin puolison asetuttua asumaan toiseen sopimusvaltioon. Nykyisestä 
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poiketen sovellettava laki ei kuitenkaan yleensä vaihtuisi välittömästi, vaan vasta kun puolisot ovat 

asuneet toisessa sopimusvaltiossa vähintään kaksi vuotta. 

Sopimusmääräysten voimaansaattamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 

tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Kansainvälisen vuorovaikutuksen lisääntymisellä on vaikutusta myös perhesuhteisiin. Entistä 

yleisempiä ovat tilanteet, joissa puolisoilla on eri kansalaisuus tai joissa he muuttavat valtiosta 

toiseen joko pysyvästi tai tilapäisesti, esimerkiksi työkomennuksen vuoksi. Valiokunnan mielestä 

on tärkeää, että puolisoiden on tällaisissa tilanteissa mahdollisimman helppoa ennakoida, millainen 

on heidän oikeudellinen asemansa avioliiton purkautuessa. Heillä tulisi myös olla mahdollisuus 

vaikuttaa siihen esimerkiksi tekemällä sopimuksen siitä, minkä valtion lakia heidän 

varallisuussuhteisiinsa sovelletaan.1 

Vuonna 1931 tehdyssä pohjoismaisessa avioliittokonventiossa on määräyksiä mm. 

puolisoiden varallisuussuhteisiin sovellettavasta laista. Määräykset ovat jääneet ajastaan jälkeen, 

minkä vuoksi on neuvoteltu hallituksen esityksessä tarkoitettu sopimus niiden muuttamisesta. 

Ensimmäinen keskeinen muutos avioliittokonventioon on se, että puolisoiden muuttaessa 

Pohjoismaasta toiseen heidän varallisuussuhteisiinsa sovellettava laki ei pääsääntöisesti enää 

muutu välittömästi, vaan vasta kahden vuoden kuluttua muutosta. Näin vähennetään sitä vaaraa, 

että sovellettavan lain muuttuminen tulee puolisoille yllätyksenä. 

Toinen keskeinen muutos on se, että puolisot saavat tietyissä rajoissa mahdollisuuden sopia 

varallisuussuhteisiinsa sovellettavasta laista. Näin vähennetään lainvalintasäännöksiin välttämättä 

liittyvää kaavamaisuutta ja annetaan puolisoille mahdollisuus valita sen valtion laki, jonka he 

katsovat itselleen sopivaksi. Tekemällä lainvalintasopi-muksen puolisot voivat saada varmuuden 

siitä, ettei heidän varallisuussuhteisiinsa sovellettava laki muutu esimerkiksi sen seurauksena, että 

he muuttavat Suomesta toiseen Pohjoismaahan yli kahden vuoden ajaksi. 

Hyväksymällä avioliittokonvention muuttamista koskeva sopimus voidaan siis sekä edistää 

puolisoiden mahdollisuuksia ennakoida oikeudellinen asemansa että lisätä heidän 

valinnanvapauttaan. Näin ollen valiokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja 

tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana. 
 
 
Päätösehdotus 
 

                                         
1  Ks. vastaavasti avioeroon sovellettavan lain valinnan osalta LaVL 19/2006 vp. 
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Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 
 

että eduskunta hyväksyy Tanskan, Suomen, Islannin, 

Norjan ja Ruotsin välillä Tukholmassa 26 päivänä 

tammikuuta 2006 tehdyn sopimuksen Tukholmassa 6 

päivänä helmikuuta 1931 tehdyn avioliittoa, 

lapseksiottamista ja hoihousta koskevia kansainvälis-

yksityisoikeudel-lisia määräyksiä sisältävän sopimuksen 

muuttamisesta ja 

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. 
 
 
 
Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2007 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Heidi Hautala /vihr 
vpj. Anna-Maja Henriksson/r 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

-Paavo Arhinmäki /vas 
Oiva Kaltiokumpu /kesk 
Ilkka Kantola /sd 
-Sampsa Kataja /kok 
Krista Kiuru /sd 
J-ariLarikka /kok  

Sanna Lauslahti /kok 
Outi Mäkelä /kok 
Johanna Ojala-Niemelä /sd 
Markku Pakkanen /kesk 
Lyly Rajala /kok 
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps 
Tero Rönni /sd 
Mirja Vehkaperä /kesk. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Tuomo Antila. 


