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1  JOHDANTO 
 
Oikeusministeriössä valmistui 23 päivänä toukokuuta 2005 muistio, jossa arvioidaan 
avoliiton purkautumiseen liittyviä varallisuusoikeudellisia ongelmia sekä mahdollisuuk-
sia ratkaista niitä lainsäädännöllisin keinoin. Tällä hetkellä lainsäädännössämme ei ole 
erityissäännöksiä avopuolisoiden keskinäisistä varallisuussuhteista, vaan niihin sovelle-
taan yleistä esine- ja velvoiteoikeudellista sääntelyä. 
 
Muistiossa ehdotetaan harkittavaksi sääntelyä, jolla pyrittäisiin turvaamaan avopuo-
lisoiden taloudellinen vähimmäissuoja erotilanteessa. Muistiossa tarkastellaan muun 
muassa kysymyksiä siitä, miten avopuolisoiden taloudellinen yhteisyys tulisi ottaa 
huomioon omaisuuden jaossa sekä olisiko tarvetta säätää asunnon tarpeen huomioon 
ottamisesta avioliiton purkautuessa suoritettavassa osituksessa ja ulottaa vastaavanla i-
nen tai rajoitetumpi suoja koskemaan myös avopuolisoita. Lisäksi siinä esitetään, että 
olisi harkittava yhteiselämän lopettamista koskevan sääntelyn ulottamista koskemaan 
rajoitetussa muodossa myös avopuolisoita ja että olisi mahdollistettava pesänjakajan 
määrääminen toimittamaan avopuolisoiden omaisuuden erottelu ja ratkaisemaan mah-
dolliset hyvitysvaatimukset. 
 
Muistion mukaan vähimmäissuojasääntelyn tulisi koskea paitsi avopuolisoita myös nä i-
hin rinnastettavia samaa sukupuolta olevia parisuhdekumppaneita. Tämän lisäksi muis-
tiossa ehdotetaan harkittavaksi sääntelyn ulottamista muihinkin yhteistaloudessa asuviin 
henkilöihin. Muistion mukaan sääntelyn soveltamisen ei tulisi edellyttää sopimusta, 
rekisteröitymistä tai vastaavaa. Osapuolilla tulisi olla myös mahdollisuus sopimuksella 
sulkea pois sääntelyn soveltaminen heihin. 
  
Oikeusministeriö pyysi muistiosta lausuntoa 28 viranomaiselta ja yhteisöltä. Lausuntoja 
saatiin 20. Tiivistelmän liitteessä on lueteltu viranomaiset ja yhteisöt, joilta lausuntoa 
pyydettiin ja jotka sen antoivat. 
 
 
2  YHTEENVETO LAUSUNNOISTA 
 
Valtaosa lausunnonantajista pitää avoerojen yhteydessä esiin tulevien varallisuusoikeu-
dellisten ongelmien sääntelyä tarpeellisena ja perusteltuna. Lausunnonantajien mukaan 
olisi tarpeen säätää laki, jolla pyrittäisiin turvaamaan avopuolisoiden, käytännössä ns. 
heikomman osapuolen, vähimmäissuoja. Käytännön kokemuksen perusteella useat lau-
sunnonantajat pitivät muistiossa esitettyjä ongelmia todellisina ja muistiossa esitettyjä 
lähtökohtia hyvänä pohjana säädösvalmistelulle. Erityisesti oikeusaputoimistojen ja 
Suomen Asianajajaliiton lausunnoissa on korostettu sitä, että muistiossa kuvatut onge l-
mat ovat todellisia ja siksi käytännössä on huutava tarve ehdotetusta lainsäädännöstä. 
 
Kaksi lausunnonantajaa vastusti sääntelyä ja piti sitä tarpeettomana. Sääntelyä vastustet-
tiin muun muassa sillä perusteella, ettei oikeusjärjestykseen pidä luoda avioliiton kilpai-
lijaksi uutta parisuhdemuotoa, jossa tahdonilmaisujen perusteella annettaisiin parisuh-
teeseen ryhtymiselle oikeusvaikutuksia. Lisäksi todettiin, että ongelmat ovat jo nyt rat-
kaistavissa muun muassa oikeuskäytännön muovaamilla periaatteilla. 
 
Yleisesti lausunnoissa kiinnitettiin huomiota muun muassa siihen, että sääntely olisi 
järkevintä toteuttaa ns. vähimmäissuojasääntelynä. Lisäksi useat lausunnonantajat kiin-
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nittivät huomiota siihen, että lainsäädännössä olisi määriteltävä riittävän tarkasti ne 
henkilötahot, joita sääntely koskisi. Useissa lausunnoissa suhtauduttiin varauksellisesti 
sääntelyn ulottamiseen myös muihin yhteistaloudessa eläviin.  
 
 
3  KANNANOTOT ASIAKOHDITTAIN 
 
3.1  Sääntelyn tarpeellisuus ja tarkoituksenmukaisuus  
 
Valtaosa lausunnonantajista pitää muistiossa ehdotettua avopuolisoiden taloudellista 
vähimmäissuojasääntelyä tarpeellisena ja perusteltuna. (Kuopion, Turun ja Oulun kärä-
jäoikeudet, Helsingin, Jyväskylän ja Turun oikeusaputoimistot, Stakes, Turun yliopiston 
oikeustieteellinen tiedekunta, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Naisjärjestöjen keskus-
liitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Asianajajaliitto, Väestöliitto) 
 
Suomen Asianajajaliiton mukaan oikeudellinen sääntely avoliittojen purkautumisen 
yhteydessä esiin tulevien varallisuusoikeudellisten ongelmien ratkaisemiseksi on tar-
peen. Asianajajaliiton mukaan muistiossa esitellyt ratkaisumallit ovat pääosin oikeita ja 
ratkaisisivat suurimman osan käytännössä esille tulevista ongelmista. 
 
Sateenkaariperheet ry katsoo, että laki kasvattaisi kansalaisten tietoisuutta omista oike-
uksistaan avoliitossa ja auttaisi parisuhteen osapuolia tekemään omaa elämäänsä koske-
via päätöksiä. 
 
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta katsoo, että vaikka suunniteltu lainsää-
däntö itsessään ei toisikaan kovin radikaalia uutta jo oikeuskäytännössä vakiintuneisiin 
linjauksiin, se silti auttaisi ihmisiä arvioimaan asemaansa ja eri liittotyyppien etuja ja 
haittoja huomattavasti nykyistä paremmin. 
 
Helsingin käräjäoikeus katsoo, että sääntelyn tarve on rajallinen ja ettei sitä voida pitää 
myöskään erityisen kiireellisenä. Lisäksi sääntely edellyttäisi vielä laajahkoa oikeuspo-
liittista keskustelua. Sääntely tulisi toteuttaa selkeänä vähimmäissuojasääntelynä. 
 
Kirkkohallitus ja Suomen Lakimiesliitto ry eivät pidä avoliiton sääntelyä tarpeellisena. 
 
Suomen Lakimiesliitto ry:n mukaan sääntelylle ei ole riittäviä perusteita. Sen mukaan 
uudistus olisi omiaan hämärtämään avo- ja avioliiton eroa, ja mahdollisuus sääntelyn 
laajuutta ja ulottuvuutta koskeviin väärinkäsityksiin lisääntyisi. Lakimiesliiton mukaan 
muistiossa käsitellyt ongelmat ovat jo nyt ratkaistavissa oikeuskäytännön muovaamilla 
periaatteilla ja oikeuskirjallisuudessa esitetyillä suosituksilla riittävän hyvin. 
 
Kirkkohallituksen mukaan avioliitto- ja perheoikeus on alue, jossa muutosten on tapah-
duttava harkitusti ja kansalaisten oikeustajua kunnioittaen. Muistiossa lähtökohdiksi 
otetut heikomman osapuolen suojeleminen sekä ihmisten mahdollisuus ohjata elämään-
sä omilla päätöksillään ovat perusteltuja. Kuitenkin on muistettava, että lainsäädännöllä 
voidaan edistää hyväksi ja turvalliseksi koettua elämänmuotoa. Näin ollen avio- ja avo-
liiton eroa ei siksi voi tai tule häivyttää. Avioliiton kilpailijaksi ei siis pidä muodostaa 
tai tukea lainsäädäntötoimin muita yhteiselämän muotoja. 
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3.2  Omistuskysymykset ja yhteistalouden hyväksi annettujen panosten hyvittämi-
nen 

 
 

Muistiossa ehdotetaan 
 
Muistion mukaan olisi perusteltua säätää yhteisomistusolettaman sisältä-
vä säännös, joka koskisi avopuolisoiden omistamia irtaimia esineitä. Li-
säksi muistiossa ehdotetaan, että olisi perusteltua säätää avopuolison oi-
keudesta hyvitykseen yhteistalouden hyväksi antamistaan panoksista, jos 
omaisuuden jako omistussuhteiden perusteella johtaisi siihen, että avo-
puoliso saisi perusteetonta etua toisen kustannuksella.  
 
Muistiossa käsitellään kahta sääntelymallia, joiden pohjalta voidaan läh-
teä hahmottelemaan avopuolisoiden oikeutta hyvitykseen yhteistalouden 
hyväksi antamistaan panoksista. Ns. rajoitetussa tasajakomallissa lähtö-
kohtana olisi yhteiseen käyttöön hankitun asunnon ja asuntoirtaimiston 
jakaminen tasan osapuolten kesken. Lähtökohdasta voitaisiin kuitenkin 
poiketa, jos tasajako johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen. Ns. hyvi-
tysmallissa lähtökohdaksi otettaisiin nykytilaa vastaavasti omaisuuden 
jakaminen nimiperiaatteen mukaisesti, mutta oikeus hyvitykseen yhteis-
talouden hyväksi annetuista panoksista ja hyvityksen määräämisen perus-
teet kirjattaisiin lakiin. Muistiossa hyvitysmalli asetetaan ensisijaiseksi 
vaihtoehdoksi rajoitettuun tasajakomalliin nähden. 

 
 
Lausunnonantajien kannanotot 
 
Useat lausunnonantajat kannattavat muistiossa esitettyä yhteisomistusolettaman sisältä-
vää säännöstä ja lisäksi yhteistalouden hyväksi annettujen panosten hyvittämistä ns. 
hyvitysmallin avulla. (Kuopion ja Oulun käräjäoikeudet, Helsingin ja Turun oikeusapu-
toimistot, Stakes, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Suomen Asianajajaliitto, Väestö-
liitto) 
 
Jyväskylän oikeusaputoimisto kannattaa omistusoikeuden osalta nimiperiaatetta ja suh-
tautuu varauksella muistiossa esitettyyn ajatukseen siitä, että avopuolisoiden omistamiin 
irtaimiin esineisiin sovellettaisiin aina yhteisomistusolettamaa. Erilaisilla hyvitys-
periaatteilla voitaisiin kuitenkin kompensoida nimiperiaatteesta mahdollisesti aiheutu-
vaa epäsuhdetta osapuolten välillä. Oikeusaputoimiston mukaan yhteisomistusolettamaa 
tulisi soveltaa lähinnä koti- irtaimistoon.  
 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry toteaa kuitenkin, että yhteisomistus voi lyhytai-
kaisten avoliittojen kyseessä ollen osoittautua kohtuuttomaksi.  
 
Naisjärjestöjen keskusliitto ry kannattaa ensisijaisesti sitä, että avopuolisoiden tulisi itse 
järjestää varallisuussuhteensa erotilanteen varalta. Tämä on kuitenkin varsin hankalaa, 
sillä kansalaiset ovat varsin tietämättömiä avo- ja avioliittojen juridisista eroista. Liiton 
mukaan tulisi selvittää, millä toimenpiteillä tätä tietoisuutta saataisiin lisättyä. Liitto 
kannattaa ns. hyvitysmallia. Samalla se pitää tärkeänä, ettei hyvitysmahdollisuutta sää-
dettäisi yhtä rajatuksi kuin osituksen sovitteluharkinta.  



 5 

 
Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan mukaan erityisen suuria ongelmia ei 
oikeuskäytännössä ole esiintynyt riideltäessä avoparien irtaimen omistuksesta. Tiede-
kunta korostaa, ettei avopuolisoiden osalta ole tarkoituksenmukaista erikseen säätää 
yhteisomistuksesta tai muusta nimiperiaatteesta poikkeamisesta, kun asiasta ei ole sään-
telyä avioliittolaissakaan. Tiedekunnan mukaan voitaisiin kuitenkin ottaa harkittavaksi, 
olisiko avioliittolain omistusolettamasäännös laajennettava koskemaan muitakin kuin 
omaisuuden erottelu- ja ositustilanteita. Toisaalt a tiedekunta korostaa, että olettama yh-
teisomistuksesta ja yhtä suurista omistusosuuksista tulee pysyttää olettamana niitä tilan-
teita silmällä pitäen, joissa muuta ei näytetä. Panosten hyvittämisessä tiedekunta kanna t-
taa ns. hyvitysmallia. Lisäksi tiedekunta esittää, että tarkoituksenmukaista olisi myös 
määrätä, että mahdollisen hyvityksen pääasiallinen suoritusmuoto olisi raha ja että hyvi-
tys voitaisiin suorittaa esineinä vain sopimuksenvaraisesti. Tiedekunnan mukaan tässä 
yhteydessä olisi syytä ottaa tarkasteluun myös tasingon maksamista koskeva avioliitto-
lain 103 §. 
  
Helsingin käräjäoikeuden mukaan avoliiton purkautumiseen liittyvissä varallisuusky-
symyksissä lähtökohtana tulee pitää nimiperiaatetta. Tätä käräjäoikeus perustelee sillä, 
ettei tästä ole säädetty toisin aviopuolisoidenkaan osalta. Nimiperiaate toimii myös ve l-
kojien suojana.  
 
Turun käräjäoikeuden mukaan yhteisomistuslaki ei ole riittävä laintasoinen normi rat-
kaistaessa avoliitossa olleiden henkilöiden omaisuuden jakoa. Yhteisomistuslakia sää-
dettäessä avoliiton erotilanteet eivät olleet nykyistä suuruusluokkaa, eikä sitä säädetty 
lainkaan avoerotilanteita varten. 
  
3.3  Asunnon tarpeessa olevan suojaaminen avoliiton purkautuessa 
 
 

Muistiossa ehdotetaan 
 
Muistion mukaan olisi ensisijaisesti selvitettävä, onko tarvetta säätää asunnon 
tarpeen huomioon ottamisesta avioliiton purkautuessa suoritettavassa osituk-
sessa. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi siten, että enemmän asunnon tar-
peessa olevalla puolisolla olisi laissa säädetyin edellytyksin oikeus osituksessa 
saada puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto sisällytetyksi hänelle osi-
tuksessa tulevaan omaisuuteen. Tässä yhteydessä tai tämän jälkeen olisi har-
kittava vastaavanlaisen tai rajoitetumman suojan ulottamista koskemaan myös 
avopuolisoita. Lisäksi olisi harkittava yhteiselämän lopettamista koskevan 
sääntelyn ulottamista koskemaan rajoitetussa muodossa myös avopuolisoita. 

 
 
Lausunnonantajien kannanotot 
 
Useat lausunnonantajat katsovat, että asunnon tarpeen ratkaiseminen säännöksin olisi 
tarpeellista. (Oulun käräjäoikeus, Jyväskylän ja Turun oikeusaputoimistot, Mannerhei-
min Lastensuojeluliitto, Sateenkaariperheet ry, Suomen Asianajajaliitto, Väestöliitto)  
 
Lausunnonantajat pitävät kuitenkin ensisijaisena ja tärkeämpänä sitä, että selvitetään ja 
korjataan puute asunnon tarpeen huomioimisesta avioliiton purkautuessa suoritettavassa 
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osituksessa. (Kirkkohallitus, Turun oikeusaputoimisto, Turun yliopiston oikeustieteelli-
nen tiedekunta, Suomen Asianajajaliitto)          
 
Stakesin mukaan voi olla vaikeaa määritellä, kumpi avopuolisoista olisi enemmän asun-
non tarpeessa. Jos määrittely kytketään lasten huoltoon, on vaarana, että huoltokiistat 
lisääntyvät ja vaikeutuvat. 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto pitää perusteltuina muistiossa esitettyjä sääntelyehdo-
tuksia asumisoikeusasunnoista ja huoneenvuokrasuhteista. Lisäksi se kannattaa yhteis-
elämän lopettamista koskevan sääntelyn ulottamista myös avopareihin. Liitto huomaut-
taa, että asunnon-tarpeen arvioinnissa on painotettava erityisesti sitä, että avoliiton pur-
kautuessa lasten asumisen järjestämistarpeet tulevat huomioiduiksi. Vanhempien pa-
risuhteen purkautuessa lasten perusturvallisuudesta huolehtiminen on ensisijaisen tärke-
ää.  
 
Ympäristöministeriön mukaan arviomuistiossa ei ole esitetty perusteltuja syitä tai tarve t-
ta muuttaa asumisoikeusasunnoista annetun lain 7 tai 8 luvun säännöksiä, kuten ei 
myöskään asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 48 §:ää. Molemmat säännökset 
ovat tällä hetkellä kohdallaan ja toimivia. Säännökset antavat ministeriön mukaan tarvit-
tavan oikeussuojan kaikille ratkaisun osapuolille. Ministeriön mielestä kysymys siitä, 
kumpi asuntoa enemmän tarvitsee, on arviomuistiossa liian korostuneessa asemassa.  
 
Jyväskylän oikeusaputoimiston mukaan yhteiselämän lopettamista koskevan sääntelyn 
ulottaminen rajoitetussa muodossaan koskemaan myös avopuolisoita on kannatettava 
ratkaisu.  
 
Suomen Asianajajaliiton mukaan yhteiselämän lopettamista koskeva sääntely tulisi ulo t-
taa myös avoliittotilanteisiin ilman muistiossa esitettyjä rajauksia. Sen mukaan perheen 
sisäinen lähestymiskielto on liian lyhytkestoinen järjestely ratkaistakseen asunto-
ongelman esimerkiksi väkivaltatilanteessa.   
 
Suomen Lakimiesliitto ry vastustaa ehdottomasti yhteiselämän lopettamista koskevan 
sääntelyn ulottamista sellaiseen tilanteeseen, jossa toinen avopuoliso omistaa asunnon 
yksin.  
  
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ei näe tarpeellisena avioliittolaissa sääde-
tyn yhteiselämän lopettamista koskevan säännöstön ulottamista avopuolisoihin tai mui-
hin yhteisasujiin perheen sisäisen lähestymiskiellon tultua mahdolliseksi. Yhteiselämän 
lopettamista koskeva säännöstö mahdollistaa voimakkaan ja suhteellisen pitkäaikaisen-
kin puuttumisen asunnon omistajan oikeuksiin, eikä tätä oikeutta tule laajentaa yhteis-
asujiin.   
 
3.4  Tarkoituksenmukainen riidanratkaisumenettely 
 
 

Muistiossa ehdotetaan 
 
Muistiossa ehdotetaan, että olisi mahdollistettava pesänjakajan määrääminen 
toimittamaan avopuolisoiden omaisuuden erottelu ja ratkaisemaan mahdolli-
set hyvitysvaatimukset.  
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Lausunnonantajien kannanotot 
 
Useat lausunnonantajat kannattavat muistiossa ehdotettua mahdollisuutta pesänjakajan 
määräämiseen. (Oulun käräjäoikeus, Jyväskylän ja Turun oikeusaputoimistot, Kirkko-
hallitus, Stakes, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Mannerheimin Lasten-
suojeluliitto, Suomen Asianajajaliitto, Suomen Uusperheellisten Liitto ry, Väestöliitto) 
 
Turun oikeusaputoimisto esittää lisäksi, että olisi syytä ehkä yleisemminkin pohtia pe-
sänjakajan tiedonsaantioikeuden laajentamista.  
 
Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan mielestä pesänjakajan määräämismah-
dollisuuden ulottaminen avoliiton ja vastaavan parisuhteen päättymiseen olisi tarkoituk-
senmukaista ja vaatisi lainmuutosta. Tiedekunta toteaa lisäksi, että pesänjakajan toimes-
ta saataisiin todennäköisesti sovituksi tai kuitatuksi etenkin monet sivu- ja lisävaatimuk-
set, jotka tällä hetkellä kuormittavat avoliittoriitojen oikeuskäsittelyä kohtuuttomasti. 
Lisäksi parit itse säästäisivät kuluissaan, sillä pesänjakajan perusteltu päätös usein hy-
väksytään.  
 
Helsingin käräjäoikeuden mukaan pesänjakajan määrääminen sopii huonosti avopa-
risuhteen purkautumisesta johtuviin varallisuusoikeudellisiin riitatilanteisiin. Käräjäoi-
keuden mukaan nämä riidat saattaisivat luontevasti sopia tulevaan tuomioistuinten so-
vintomenettelyyn. 
 
3.5  Sääntelyn soveltamisen piiriin kuuluvat henkilöt 
 
 

Muistiossa ehdotetaan 
 
Sääntelyn tulisi koskea vakinaisesti yhdessä asuneita henkilöitä, joilla on ol-
lut yhteinen talous. Yhteisellä taloudella tarkoitetaan lähinnä sitä, että osa-
puolilla on yhteistyötä tai työnjakoa arkipäivän askareissa sekä tietyssä mää-
rin taloudellista yhteenkuuluvuutta tai ainakin taloudellista yhteistyötä. Yksi 
mahdollinen tapa täsmentää yhdessä asumisen vakinaisuutta koskevaa edel-
lytystä olisi säätää, että lakia sovelletaan vain yhdessä asumisen jatkuttua 
tietyn vähimmäisajan. 
 
Vähimmäissuojasääntelyn tulisi koskea paitsi avopuolisoita myös näihin 
rinnastettavia samaa sukupuolta olevia parisuhdekumppaneita. Lisäksi tulisi 
harkita sääntelyn ulottamista muihinkin yhteistaloudessa asuviin henkilöi-
hin. 
 
Muistion mukaan sääntelyn soveltamisen ei tulisi edellyttää sopimusta, re-
kisteröitymistä tai vastaavaa. 

 
 
Lausunnonantajien kannanotot 
 
Valtaosa lausunnonantajista piti tärkeänä, että sääntelyn piiriin kuuluvat henkilöt määri-
tellään selkeästi ja täsmällisesti. (Helsingin käräjäoikeus, Turun yliopiston oikeustieteel-



 8 

linen tiedekunta, Seksuaalinen tasavertaisuus ry, Turun oikeusaputoimisto, Mannerhei-
min Lastensuojeluliitto ry, Suomen Uusperheellisten Liitto ry) 
 
Stakes  toteaa myös, että avoliiton käsite ei ole kaikissa tilanteissa selvä. Jos sääntelyn 
piiriin piirissä olevien henkilöiden piiriä ei mitenkään rajoiteta, saattaa sääntelyn sove l-
tamisala siten joskus jäädä henkilöiden oman ilmoituksen ja tulkinnan varaan. 
 
Seksuaalinen tasavertaisuus ry:n kanta on, että on sovittava selvistä kriteereistä, joilla 
avoliitto erotetaan muista yhdessä elämisen muodoista. Seksuaalisuutta tai yhteisiä lap-
sia ei tule pitää avoliiton määritelmiin kuuluvina tekijöinä. 
 
Turun käräjäoikeus toteaa, että lainvalmistelussa on ratkaistava se, kuinka laajasti, eli 
minkälaisiin yhteistaloudessa eläviin henkilöihin säännöksiä sovellettaisiin. 
 
Ympäristöministeriön mielestä lähtökohta tulisi olla, että yhdessä asuminen ei ole osoi-
tus avosuhteesta. Lisäksi ministeriö esittää, että avoliiton purkamiseen liittyviä varalli-
suusoikeudellisia ongelmia ei pystytä tyydyttävästi ratkaisemaan edes avopuolisoiden 
oman oikeussuojatarpeen, saati muiden oikeudenhaltijoiden edut huomioiden, jollei 
saada ratkaistua kysymystä siitä, kuka on tai ei ole ja milloin kenenkin avopuoliso. 
 
Useat lausunnonantajat ovat muistiossa esitetyn kannalla sen suhteen, että sääntelyn 
tulisi koskea paitsi avopuolisoita myös näihin rinnastettavia samaa sukupuolta olevia 
parisuhdekumppaneita. (Helsingin, Oulun ja Kuopion käräjäoikeudet, Jyväskylän oike-
usaputoimisto, Sateenkaariperheet ry, Suomen Asianajajaliitto) 
 
Useiden lausunnonantajien mielestä sääntelyä ei pitäisi kuitenkaan ulottaa koskemaan 
muita yhteistaloudessa eläviä, sillä sääntelyn ulottaminen näihin saattaisi johtaa seka-
viin tilanteisiin. (Helsingin ja Kuopion  käräjäoikeudet, Helsingin ja Turun oikeusapu-
toimistot, Suomen Asianajajaliitto) 
 
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ei näe mitään estettä sille, että parisuh-
desääntely ulo ttuisi sekä eri että samaa sukupuolta olevien avoparien lisäksi muihinkin 
yhteisasujiin. 
 
Kirkkohallitus esittää selvitettäväksi, voisiko koko muistion perusproblematiikan rat-
kaista kehittämällä vähimmäissääntelyn ulottamista kaikkiin yhteistaloudessa eläviin 
siitä riippumatta, onko kyseessä parisuhde vai ei. Tällöinkin kyseeseen tulisi vain vä-
himmäissääntely. 
  
Laajaa kannatusta sai myös ajatus siitä, ettei sääntelyn soveltamisen tulisi edellyttää 
sopimusta tai rekisteröitymistä. (Turun ja Kuopion käräjäoikeudet, Helsingin ja Jyväs-
kylän oikeusaputoimistot, Sateenkaariperheet ry, Suomen Asianajajaliitto)  
 
Naisjärjestöjen keskusliitto ry:n mukaan ei voida pitää riittävänä, että sääntelyn sove l-
tamisala rajattaisiin koskemaan niitä avopuolisoita, jotka ovat tehneet asiasta sopimuk-
sen tai jollekin viranomaiselle asiaa koskevan ilmoituksen. Liiton mukaan säännöstön 
soveltamisalan pitäisi kattaa kaikki avoliitot lukuun ottamatta niitä, joissa avopuolisot 
ovat nimenomaisesti sopineet, ettei suojasäännöksiä sovelleta. 
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3.6  Sopimusvapaus  
 
 

Muistiossa ehdotetaan 
 
Sääntely koskisi yhteistaloudessa elävien henkilöiden varallisuussuhteita, 
jotka kuuluvat sopimusvapauden piiriin. Siksi on perusteltua, että osapuol-
ten tulisi voida sopimuksella sulkea pois sääntelyn soveltaminen heihin. 
Tällaista sopimusta voitaisiin kuitenkin sovitella oikeustoimilain 36 §:ssä 
säädetyin edellytyksin. 

 
 
Lausunnonantajien kannanotot 
 
Valtaosa lausunnonantajista kannatti muistion ehdotusta siitä, että osapuolilla tulee olla 
mahdollisuus sopimuksin sulkea pois sääntelyn soveltaminen heihin. (Oulun ja Turun 
käräjäoikeudet, Helsingin, Turun ja Jyväskylän oikeusaputoimistot, Turun yliopiston 
oikeustieteellinen tiedekunta, Naisjärjestöjen keskusliitto, Seksuaalinen tasavertaisuus 
ry, Suomen Asianajajaliitto) 
 
Turun oikeusaputoimiston mukaan lisäksi sitä, olisiko sopimus täysin vapaamuotoinen 
vai tulisiko se esimerkiksi kirjata tai rekisteröidä, on vielä syytä harkita.   
  
3.7  Muita huomioita 
 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan avoliittojen purkautumiseen liittyvä laadu-
kas sääntely edellyttäisi riittävän laajaa ja mahdollisimman kattavaa empiiristä faktatie-
toa avoliittojen purkautumiseen liittyvistä varallisuusoikeudellisista ongelmista. Jotta 
uuden mahdollisen relevantin sääntelyn sisältöä voitaisiin ylipäätään asianmukaisesti 
valmistella, tulisi sääntelyn empiiristä tietopohjaa olennaisesti vahvistaa. 
 
Seksuaalinen tasavertaisuus ry korostaa, että jos pari- tai perhesuhteita säädellään, sen 
tulee tapahtua tasavertaisesti, vailla seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoleen liit-
tyvää epäsuoraa syrjintää ja perheiden moninaisuutta kunnioittaen. 
 
Naisjärjestöjen keskusliitto korostaa, että jatkovalmistelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomioita ehdottavien lainmuutosten sukupuolivaikutuksiin. 
 
Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan esittämän näkemyksen mukaan mahdol-
linen uusi sääntely edellyttää voimaan tullessaan asianmukaista julkista tiedottamista ja 
sen korostamista, että kysymys on vain vähimmäissuojasta. Julkisella tiedottamisella 
olisi pyrittävä siihen, ettei mahdollinen uusi lainsäädäntö synnyttäisi käsitystä avioliiton 
tai rekisteröidyn parisuhteen ja avoliiton tuo ttamista yhdenvertaisista oikeuksista.  
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LIITE 
 
Avoliiton purkautumiseen liittyviä varallisuusoikeudellisia ongelmia käsitelleen 
arviomuistion johdosta pyydettiin lausuntoa seuraavilta viranomaisilta ja yhtei-
söiltä:1 
 
Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto 
 
Helsingin käräjäoikeus 
Tampereen käräjäoikeus (*) 
Turun käräjäoikeus  
Oulun käräjäoikeus 
Kuopion käräjäoikeus 
 
Espoon oikeusaputoimisto (*) 
Helsingin oikeusaputoimisto 
Joensuun oikeusaputoimisto (*) 
Jyväskylän oikeusaputoimisto 
Turun oikeusaputoimisto 
 
Kirkkohallitus 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 
Stakes 
 
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta (*) 
Jyväskylän yliopisto, Perhetutkimuskeskus (*) 
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 
Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta (*) 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
Miessakit ry (*) 
Naisjärjestöjen keskusliitto 
Sateenkaariperheet ry 
Seksuaalinen tasavertaisuus ry 
Suomen Asianajajaliitto 
Suomen Lakimiesliitto ry 
Suomen Uusperheellisten Liitto ry 
Unioni Naisasialiitto Suomessa ry (*) 
Väestöliitto 
 
 
 
 

                                                 
1 (*):llä merkityiltä ei saatu lausuntoa. 
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