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MAAOIKEUS

• Erityinen kokoonpano kahdeksassa käräjäoikeudessa

• Käsittelee ja ratkaisee mm. Maanmittauslaitoksen ja kuntien tekemiä kiinteistö-

toimituksia koskevat valitukset

• Pääsääntöinen kokoonpano: tuomari + maaoikeusinsinööri + kaksi lautamiestä

• Noudatetaan riita-asioiden käsittelyjärjestystä (oikeudenkäymiskaari, OK)



KIINTEISTÖTOIMITUKSET

• Erityistä hallintomenettelyä, johon liittyy lainkäytön piirteitä

• Pääsääntöisesti asiat ratkaistaan toimitusmiesten päätöksellä ja viran puolesta

• Ratkaisuissa huomioitava mm. yleinen etu – sopimusvapauden rajat

• Asianosaiset eivät voi yleensä vapaasti sopia käsiteltävistä asioista – toimitusmiesten on 

tutkittava, voidaanko sopimus hyväksyä (esim. KML 183 §) 

• Joistakin asioista ei voida lainkaan sopia

• Asianosaiset voivat sopia myös kiinteistötoimitukseen kuulumattomasta asiasta



OIKEUDELLISET PERUSTEET – MENETTELY

• Sovinnon edistäminen ≠ tuomioistuinsovittelu (laki 394/2011)

• OK 5 luku 19 §

• Valmistelussa on selvitettävä, onko edellytyksiä sovinnolle

• OK 5 luku 26 §

• Asiassa, jossa sovinto on sallittu, tuomioistuimen on pyrittävä saamaan asianosaiset 

sopimaan asia.

• Tuomioistuin voi, huomioon ottaen asianosaisten tahdon, asian laadun ja muut seikat, myös 

tehdä asianosaisille ehdotuksensa asian sovinnolliseksi ratkaisuksi.



OIKEUDELLISET PERUSTEET – EDELLYTYKSET

• OK 20 luku 3 §

• Sovinto vahvistetaan asianosaisten pyynnöstä.

• Sovintoa ei saa vahvistaa, jos se on lain vastainen tai selvästi kohtuuton tai jos se loukkaa 

sivullisen oikeutta.

• OK 20 luku 4 §

• Jos sovinto koskee kaikkia esitettyjä vaatimuksia, asian käsittely päättyy sovinnon 

vahvistamiseen

• Jos sovinto koskee asian osaa, oikeudenkäyntiä jatketaan muilta osin.



MIKSI SOVINNON EDISTÄMISTÄ?

• Sovinnolla ratkaistaan konflikti, ei pelkästään yksittäinen riita

• Osapuolet hallitsevat itse konfliktiaan – mahdollisuus luoville ratkaisuille

• Ei häviäjää ja voittajaa – jopa win-win

• Koettu oikeudenmukaisuus ja osapuolten tyytyväisyys paranevat

• Katsotaan tulevaisuuteen eikä menneisyyteen – ehkäistään uusia konflikteja

Kaijus Ervasti: Tuomioistuinsovittelu (2014), s. 25–28



MILLOIN SOVINNON EDISTÄMISTÄ?

• Sovinto on ylipäänsä sallittu

• Kysymys on osapuolten tarpeista mieluummin kuin lopputuloksen 

oikeellisuudesta

• Esimerkiksi monet kiinteistöjaotukseen tai rasitteisiin liittyvät kysymykset

• Asianosaisella on aina oikeus ilmoittaa, että haluaa asian ratkaistuksi 

tuomiolla → sovintoon pyrkimisestä luovutaan



ESIMERKKI – YKSITYISTIEN KÄYTTÖ

• Tielautakunta on tienkäyttäjän hakemuksesta kieltänyt maanomistajaa pitämästä 

tiellä veräjää ja määrännyt tästä johtuvat kustannukset puoliksi

• Maanomistajan valitus maaoikeudessa:

• Ensisijaisesti kielto on kumottava; toissijaisesti kiellosta johtuvat kulut osoitettava hakijalle

• Hakijan vastaus maaoikeudessa:

• ”On sama, onko tiellä veräjää vai ei, kunhan lampaat eivät liiku mökin ympärillä.”



ESIMERKKI – YKSITYISTIEN KÄYTTÖ

• Maaoikeuden ratkaisuvaihtoehdot ”varsinaisessa asiassa”

• Kielto pitää veräjää voidaan jättää voimaan tai kumota

• Ensin mainitussa tapauksessa käsiteltävä korvaukset kiellon aiheuttamista kuluista tai 

vahingoista

• Oikeudenkäyntikulut

• Maaoikeuden valmisteluistunnossa selvitetään osapuolten vaatimusten lisäksi myös 

asian taustaa



ESIMERKKI – YKSITYISTIEN KÄYTTÖ

• Maanomistajan tarpeet

• Lampaita laidunnettava määrätyillä alueilla (sopimus ELY-keskuksen kanssa)

• Kustannukset veräjät korvaavista siltarakenteista ovat suuret

• Tien käyttävän mökkiläisen tarpeet

• Rentoutuminen, rauhallisuus, pääsy mökille (jota vaikeuttavat lampaat tiellä eikä veräjä)

• Lampaiden ääntely ja oleskelu mökin lähellä aiheuttaa häiriötä, ympäristön metsät kaluttu 

puhtaiksi



ESIMERKKI – YKSITYISTIEN KÄYTTÖ

• Maanomistajan ja mökkiläisen välit ovat tulehtuneet monella tasolla

• Lampaat aiheuttaneet vahinkoa pihan istutuksille

• Toisaalta lampaita laskettu veräjistä karkuteille

• Prosesseja eri viranomaisissa ja tuomioistuimissa

• Valmistelussa osapuolille selvitetään, mistä asioista maaoikeus voi tuomiollaan 

määrätä

• Valtaosa osapuolten konfliktista jää tämän ulkopuolelle

• Oikaistaan mahdollisia virheellisiä käsityksiä



ESIMERKKI – YKSITYISTIEN KÄYTTÖ

• Osapuolten sovinto valmisteluistunnossa – käsittely maaoikeudessa päättyy:

• Laiduntaminen tapahtuu jatkossa määrätyllä tavalla siten, että lampaat eivät oleskele 

tiealueella – mökkiläinen hyväksyy laiduntamisen myös mökin läheisyydessä

• Maanomistaja sitoutuu puhdistamaan tien huomattavasta määrästä lampaan kakkaa

• Tietyt veräjät voivat jäädä paikoilleen

• Maanomistaja korvaa lampaiden aiheuttamia vahinkoja ja siivouskuluja – vastaavasti 

mökkiläinen luopuu vahingonkorvauskanteestaan

• Osapuolet vastaavat itse kuluistaan maaoikeudessa



MITÄ SOVINNON EDISTÄMINEN EI OLE?

• Painostamista tai taivuttelua, aiheetonta ”kompromissaamista”

• Joustavamman tai heikomman aseman heikentämistä

• Oikeusturvatarpeiden syrjäyttämistä

KEHITYSNÄKYMIÄ

• Yhteys ympäristö- ja naapuruussovitteluun?

• Sovinnon edistäminen toimitusvaiheessa?



KIITOS

jouni.virtanen@oikeus.fi


