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1 Johdanto 

1.1 Kiinteistötoimitukset 

Uusia kiinteistöjä muodostetaan pääasiassa lohkomalla ja halkomalla. Yleisin kiinteis-

tönmuodostustoimitus on lohkominen. Kiinteistön ulottuvuuksia määritellään erilaisissa 

kiinteistönmääritystoimituksissa, kuten rajankäynnissä. (1; 2.)  Myös erilaiset kiinteistön-

järjestelytoimitukset, kuten tilusvaihto ja uusjako ovat kiinteistötoimituksia, vaikkakin ovat 

perinteisesti pidetty erillään muista toimituksista (1, s. 77). On myös olemassa muita 

kiinteistönmuodostamistoimia, kuten kiinteistörekisterin pitäjän päätöksenä tapahtuva 

kiinteistöjen yhdistäminen (1, s. 74). Nämä edellä mainitsemani toimitukset/ toimet ovat 

kiinteistönmuodostamislain mukaisia kiinteistötoimituksia/ muita toimia. Lisäksi on ole-

massa muihin lakeihin nojautuvia toimituslajeja. Kiinteistötoimituksiksi lasketaan myös 

eräitä muita toimituslajeja, jotka perustuvat muihin lakeihin kuin kiinteistönmuodostamis-

lakiin (KML). Tällaisia ovat lunastuslakiin (Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuk-

sien lunastuksesta) perustuvat lunastustoimitukset, maantielakiin perustuvat maantietoi-

mitukset, ratalakin perustuvat ratatoimitukset, kaivoslakiin perustuvat kaivostoimitukset, 

yksityistielakiin perustuvat yksityistietoimitukset ja muut vastaavanlaiset toimituslajit. (1; 

2.)  

1.2 Oikaisumuodot 

Vaihtoehtoina muutoksenhakuun asianosaisilla on joko varsinainen tai ylimääräinen 

muutoksenhaku. Nämä vaihtoehdot koskevat toimituksessa tehtyjä ratkaisuja*. Kirjoi-

tus-, menettely- tai asiavirhe, joka on tehty toimituksessa, on mahdollista oikaista ennen 

toimituksen rekisteröimistä. Kirjoitusvirhe on mahdollista korjata vielä rekisteröinnin jäl-

keenkin siten, kun KML:ssa säädetään. Varsinaisen muutoksenhaun eli valittamisen 

määräaika on 30 päivää toimituksen lopettamispäivästä. Valitus tulee tehdä maaoikeu-

teen (MO), joka toimii käräjäoikeuden alaisuudessa ja sen yhteydessä. (3, s. 48–49.) 

Valituksen asiakirjat toimitetaan maaoikeuteen, joka puolestaan välittää tiedot valituk-

sesta kiinteistörekisterinpitäjälle (4, 234.2 §).  
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*Ratkaisulla tarkoitetaan yleisesti ottaen jotakin oikeudellista ratkaisua kuten tuomioistuimen an-

tamaa tuomiota, muuta päätöstä tai kiinteistötoimituksessa tehtyä päätöstä.  

Tähän asiaan liittyen noudatetaan toimituksessa annettua valitusosoitusta. MO:n tuo-

miosta valitusluvan hakeminen on mahdollista korkeimmalta oikeudelta (KKO). Tähän 

annettu määräaika on 60 päivää, joka alkaa tuomion antopäivästä. Ylimääräinen muu-

toksenhaku vaatii toimituksen lainvoimaisuuden*, ja sitä sitoo oikeudenkäymiskaaressa 

säädellyt määräajat. (3, s. 48–49.) KML:n mukaan toimitus tulee lainvoimaiseksi valitus-

ajan päätteeksi, jos siitä ei ole valitettu (4, 284 §). Jos siitä kuitenkin on valitettu, se tulee 

lainvoimaiseksi, kun tuomioistuin on antanut asiassa lopullisen ratkaisunsa eli päätöksen 

(4, 23:284 §). MO:n tuomio tulee lainvoimaiseksi, kun 60 päivää kestävä valitusaika um-

peutuu eikä sinä aikana ole tehty asiasta valituslupahakemusta korkeimpaan oikeuteen. 

Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja on kolme. MO:lle niistä tehdään menetetyn määrä-

ajan palauttamista koskeva hakemus ja tuomiovirhekantelu (kantelu). Hakemus, jonka 

tarkoituksena on lainvoimaisen toimituksen purkaminen, tehdään KKO:lle. (3, s. 48-49.) 

*Lainvoima: Tässä yhteydessä toimitukset, päätökset tai muut ratkaisut saavat lainvoiman/ tulevat 

lainvoimaisiksi valitusajan päättyessä tai kun asia on tuomioistuimen/ viranomaisen toimesta lo-

pullisesti ratkaistu. 

1.3 Tavoitteet 

Tässä insinöörityössä selvitetään tarkemmin, mitä ovat kiinteistötoimitusten ylimääräiset 

muutoksenhakukeinot. Pohjustan asiaa kertomalla kiinteistötoimituksista, yleisesti ot-

taen muutoksenhakukeinoista ja kiinteistötoimitusten oikaisukeinoista, asiaan liittyvästä 

lainsäädännöstä, asianomaisista tuomioistuimista ja viranomaisista. Havainnollistan yli-

määräistä muutoksenhakua ja sen määräaikoja kuvilla, joissa on aikajanat ja selvitys 

asian etenemisestä. Lisäksi kerron, millä edellytyksillä ylimääräinen muutoksenhaku on-

nistuu kunkin keinon kohdalla. Käyn läpi, miten lakia sovelletaan näissä yhteyksissä eri 

keinoihin liittyvien oikeustapauksien kautta. Oikeustapauksien yhteydessä aion käyttää 

asianosaisten nimien sijasta vain heidän nimiensä etukirjaimia. Esimerkiksi oma nimeni, 

Petja Tiilikainen, lyhenisi muotoon P.T. Päätöksillä tarkoitan työssäni tuomioistuimen tai 

viranomaisen tekemää tuomiota tai muuta oikeudellista ratkaisua. 
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2 Taustatietoa  

2.1 Kiinteistötoimitukset 

Seuraavissa luvuissa keskitytään kiinteistötoimitusten historiaan ja kiinteistötoimitusla-

jeihin. 

2.1.1 Historiaa 

Asiana kiinteistötoimitukset ja kiinteistönmuodostamisoikeus ovat olleet olemassa pi-

dempään kuin niiden nimet. Aiemmin yleiskielessä kiinteistötoimituksista käytettiin nimeä 

maanmittaustoimitukset*. Ruotsin kiinteistönmuodostuskomitea otti kiinteistötoimitukset 

nimityksenä käyttöön vuonna 1954. Ruotsin uusi kiinteistönmuodostuslaki astui voimaan 

vuonna 1972 ja sai samalla uuden nimen. Tätä ennen sekä Suomessa että Ruotsissa 

puhuttiin asiasta jakolainsäädäntönä. (5, s. 28.) Kiinteistönmuodostamisoikeus kattaa 

kiinteistöjen muodostamisen lisäksi muutkin maanmittaustoimitukset* (6). Norjassa ja 

Tanskassa taas jakolainsäädännöllä tarkoitetaan perinnönjakoon liittyvää säännöstöä ja 

maanjako on tästä erillään (5, s. 28–29). 

 
*Maanmittaustoimituksista puhutaan nykyisinkin erilaisissa yhteyksissä ja Vitikaisen mukaan kiin-

teistötoimitukset ovat osa laajempaa maanmittaustoimituksien kokonaisuutta. (1) 

2.1.2 Kiinteistötoimituslajit 

Kiinteistönmuodostamistoimituksista yleisin on lohkominen. Muita kiinteistönmuo-

dostamistoimituksia ovat halkominen, erillisten alueiden ja vesijättöjen muodostamiset 

kiinteistöksi tai liittämiset toisiin kiinteistöihin. (7, s. 20–21.) 

Kiinteistöjärjestelytoimituksia ovat erilaiset rasitetoimitukset, rakennusmaan järjes-

tely, yhteisten alueiden muodostamiset/ alueiden liittämiset yhteisiin alueisiin, yhteismet-

sän muodostaminen, uusjako, osuuden siirtäminen kiinteistöön/ haamukiinteistön muo-

dostaminen, tilusvaihto, alueiden siirtämiset (kuten vesijätön lunastus), yhteisten aluei-

den jaot sekä muut tilusjärjestelyt. (7, s. 21.) 
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Kiinteistönmääritystoimituksia ovat rajankäynnit ja muut erilaiset tavat määritellä kiin-

teistö (7, s. 22). 

Muita kuin KML:n mukaisia toimituksia (*) ovat erilaiset lunastustoimitukset, maan-

tietoimitus, yksityistietoimitus, ulkoilureitti- ja moottorikelkkailureittitoimitus, alueellinen 

yksityistietoimitus, korvaustoimitukset, kaivostoimitus ja muut vastaavat toimitukset. (7, 

s. 22; 3.) 

*Tässä yhteydessä toimituksilla tarkoitetaan Majamaan ja Markkulan tarkoittamia muita maanmit-

taustoimituksia. Kiinteistötoimituksilla tarkoitan kiinteistönmuodostamistoimituksia, kiinteistönjär-

jestelytoimituksia ja kiinteistönmuodostamistoimituksia. (7, s. 22–23.)  

2.2 Muutoksenhakujärjestelmä 

Muutoksenhakukeino tarkoittaa sellaista toimintatapaa, jolla jonkin viranomaisen tai tuo-

mioistuimen ratkaisema asia on mahdollista saada uudelleen tutkittavaksi. Tämä tutki-

minen taas tapahtuu yleensä ylemmän tuomioistuimen toteuttamana. Muutoksenhaku-

järjestelmällä tarkoitetaan oikeastaan kaikkia muutoksenhakukeinoja. Tämän järjestel-

män tarkoituksena on korjata virheelliset tuomiot ja muut ratkaisut, joita tuomioistuimet 

tai viranomaiset ovat tehneet. Tarkoituksena pääasiallisesti voisi sanoa olevan virheiden 

korjaaminen tuomioista. (8, s. 1.) Toisin sanoen järjestelmällä pyritään turvaamaan teh-

tyjen ratkaisujen oikeellisuus myös jälkikäteen (7, s. 161).  Virheitä sattuu aina, tai aina-

kin se on periaatteessa aina mahdollista. Niinpä asianosaisilla tulee olla oikeus hakea 

ainakin alimman asteen tuomioistuimen ratkaisulle muutosta sitä ylempänä olevalta tuo-

mioistuimelta. Muutos saadaan, mikäli tuomioistuin, josta muutosta on haettu, katsoo 

ratkaisun virheelliseksi. Tärkeintä on tarjota mahdollisuus muutoksenhakuun. Tällöin asi-

anosainen voi itsenäisesti puntaroida asiaa ja miettiä haluaako muutosta. Tällainen muu-

toksenhaku ja ratkaisuihin saatu muutos ovat melko yleisiä Suomessa Välimaan ja Lep-

päsen mukaan. (8, s. 1.)  

Prosessioikeudella tarkoitetaan konfliktinratkaisujärjestelmää, joka koostuu esitutkin-

nasta rikosasioissa ja syyttäjän tekemistä toimista. Se koostuu  myös menettelystä oi-

keudenkäynnin yhteydessä, joka liittyy joko hallinto-, siviili- tai rikosasioihin. Lisäksi jär-

jestelmä muodostuu eri pakkokeinoista, vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja täytäntöön-

panosta. (9)  
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2.3 Virheen korjaaminen  

Rekisteröimättömässä toimituksessa 

Virheen korjaaminen on yksi oikaisukeinoista varsinaisen- ja ylimääräisen muutoksen-

haun lisäksi. Kiinteistönmuodostamislaissa säädetään, että lopetetussa kiinteistötoimi-

tuksessa on mahdollista korjata havaittu kirjoitus- tai asiavirhe, kunhan se on rekisteröi-

mätön. Tämä voidaan tehdä poistamalla päätös, jonka jälkeen asia ratkaistaan uudel-

leen. (4, 271 § ja 272 §) Tässä yhteydessä kirjoitusvirheellä tarkoitetaan joko merkintä-, 

kirjoitus-, lasku- tai mittausvirhettä  (4, 272.1 §). Tällaisessa tilanteessa korjaaminen ta-

pahtuu toimitusinsinöörin suorittamana itseoikaisuna. Kohtuutonta haittaa ei haluta ke-

nellekään – niinpä sellaisten kirjoitus- tai asiavirheiden korjaamiset, jotka tällaista haittaa 

voisivat aiheuttaa, käsitellään toimituskokouksessa.(7, s. 177–178.) 

Rekisteröidyssä toimituksessa 

Jos kyseessä oleva toimitus on rekisteröity*, tulee siinä havaitut virheet korjata kiinteis-

tönmääritystoimituksessa. Edellä mainitut virheet ovat sellaisia merkintä-, kirjoitus-, 

lasku- ja mittausvirheitä sekä rajan maaston merkitsemisessä tapahtuvia virheitä, jotka 

eivät ole vähäisiä ja vaikuttavat lisäksi asianosaisen oikeuteen. Oikaisu ei myöskään saa 

aiheuttaa minkäänlaista liiallista vahinkoa asianosaiselle. Kiinteistönmääritystoimituksen 

hakemisessa tulee noudattaa viiden vuoden määräaikaa laskien siitä päivästä, kun toi-

mitus on rekisteröity. (4, 277.1 §.) Kiinteistörekisterinpitäjällä on oikeus päättää vähäisen 

virheen korjaamisesta (4, 277.2 §). Asiavirheiden korjaus tapahtuu ylimääräisellä muu-

toksenhaulla (10, s. 38) eikä kiinteistönmääritystoimituksessa (11, s. 19). Sillä korjataan 

myös sellaiset yli viisi vuotta vanhat kirjoitusvirheet, jotka ovat merkityksellisiä (10, s. 38). 

Tässä yhteydessä ei kuitenkaan aina välttämättä ole varmuutta, että asia tulee korjattua. 

Pyrkimyksenä on siis korjata asia. Asia ei siis ole välttämättä niin ehdoton. 

*Rekisteröity toimitus tarkoittaa kiinteistörekisteriin merkittyä toimitusta. 



6 

 

 

2.4 Viranomaiset ja tuomioistuimet  

2.4.1 Maanmittauslaitos ja kunnat 

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on suorittaa erilaisia maanmittaustoimituksia (tarkoite-

taan myös kiinteistötoimituksia), kuten lohkomisia, halkomisia ja rajankäyntejä. Sen teh-

täviin kuuluu myös tehdä erilaisia kartta-aineistoja sekä niiden käytön edistäminen. 

Maanmittauslaitos ylläpitää osakehuoneistoja ja kiinteistöjä koskevia rekistereitä. Lisäksi 

kirjaamisasioiden käsittely ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ylläpito kuuluu Maanmittaus-

laitoksen tehtäviin. Laitoksella tutkitaan myös paikkatietoa ja hyödynnetään sitä käytän-

nössä. (12) 

Maanmittauslaitos huolehtii kiinteistötoimitusten sekä muiden KML:n 1§:n mukaisten 

toimenpiteiden suorittamisesta (4, 3 §). Kuitenkin asema-kaava-alueella edellä maini-

tuista asioista vastaa kunnan tai kaupungin kiinteistörekisterin pitäjä (13, 5 §). Sellai-

sen kiinteistötoimituksen, joka käsittelee asemakaava-aluetta ja myös sen ulkopuolista 

aluetta, suorittaa Maanmittauslaitos (4, 3 §). 

2.4.2 Maaoikeus 

Maaoikeudet (MO) ovat erityistuomioistuimia, joista haetaan muutosta kiinteistötoimituk-

sissa tehtyihin päätöksiin. MO:t syntyivät isojaon ja sen säännöstön myötä 1700-luvun 

jälkipuoliskolla. 1.3.2001 maaoikeudet siirtyivät toimimaan käräjäoikeuksien alaisuu-

dessa. Kokoonpanoa, joka käsittelee maaoikeusasioita, kutsutaan edelleen maaoikeu-

deksi. MO:n vakiokokoonpanoon kuuluvat maaoikeusasioista vastaava tuomari, maa-

oikeusinsinööri sekä lisäksi kaksi lautamiestä. Lautamiehet valitaan kyseisen käräjäoi-

keuden lautamiesten joukosta. Myös tuomari voi yksin toimia MO:n kokoonpanona tie-

tyissä KML:n mukaisissa valmisteluasioissa tai pelkästään kirjallista käsittelyä vaativissa 

asioissa. (7, s. 167.) 

Lisäksi muutosta kiinteistörekisterinpitäjän päätöksiin ja kirjaamisviranomaisen ratkaisui-

hin haetaan myös maaoikeudesta (13, 14 b § ja 8.2 §; 14, 9:1 ). Tiekunnan päätöksistä 

moittiminen tapahtuu sekin maaoikeudelle (15, 5:65.3). Toimipaikkoina maaoikeuksilla 
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on Lapin, Oulun, Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Varsinais-

Suomen, ja Itäuudenmaan käräjäoikeudet. (4, 241 a §) 

Toimivaltaisuus 

Maaoikeuden ratkaistavaksi kuuluvat sekä sille tarkoitetut valitukset että kantelut (4, 

242.1 §). Asiassa se maaoikeus on toimivaltainen, jonka tuomiopiirin sisällä kyseessä 

oleva alue on. Sellaisella alueella, joka sijaitsee kahden tuomiopiirin alueella, toimival-

tainen MO on se, jonka alueella suurin osa kyseessä olevan alueen alasta sijaitsee. Ky-

seessä oleva asia voi koskea myös rajaa, joka on samanaikaisesti useamman eri tuo-

miopiirin välinen raja. Tällaisessa tapauksessa asia kuuluu sen maaoikeuden ratkaista-

vaksi, jonka vaikutusalueeseen suurin osa rajasta kuuluu. (4, 242.2 §.) 

Kokoonpano 

Maaoikeuden puheenjohtajana toimii käräjäoikeustuomari eli lainoppinut jäsen. Muut 

MO:n jäsenet ovat maaoikeusinsinööri sekä kaksi lautamiestä. Kokoonpanoon voi kuu-

lua toinenkin lainoppinut jäsen tai maaoikeusinsinööri, kunhan asialle löytyy hyvät pe-

rustelut. Päätösvaltainen maaoikeus on myös ilman jotain oikeudenkäynnin aloittamisen 

jälkeen estynyttä jäsentään, mutta yhden lainoppineen jäsenen on  silti aina kuuluttava 

kokoonpanoon. Myöskin lautamiehiä pitää olla ainakin yksi, jotta oikeus olisi päätösval-

tainen. Eräitä poikkeavia kokoonpanoja voi myös olla. (4, 243 §) 

2.4.3 Korkein oikeus 

Korkein oikeus on ennakkopäätöst uomioistuin. En nakkopäätöksiä  anneta an sellaisist a kys ymyksistä, joi hin laki ei anna sel vää vastaus ta. E nnakko päätöksill ä annetaa n oi keusohjeita t ulevien vasta avanlaisten oikeusr iitojen var alle ja p yritään var mistamaan, että tuomiois tuimet eri  puolilla maata tul kitsevat la kia samall a tavalla.  

Korkein oikeus tekee ennakkopäätöksiä, joiden perusteella määritellään toimintamalleja 

seuraaviin oikeusriitoihin. Laki kun ei vastaa selkeästi kaikkiin kysymyksiin. Tällä tavalla 

pyritään yhdenmukaiseen linjaan eri tuomioistuinten kesken valtakunnallisesti. (16) 

Korkeimmasta oikeudesta annetun lain mukaan 

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa. Korkein oikeus 
valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. (17, 1 §)  
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Lain toisen pykälän kolmannessa momentissa säädetään, että korkein oikeus käsittelee 

lainkäyttöasioina ylimääräiseen muutoksenhakuun liittyvät asiat.  Se käsittelee nämä 

asiat kuten niistä muuten säädetään. (17, 2.3 §.) 

2.5 Oikeudenkäymiskaari 

Tätä lakia sovelletaan oikeudenkäyntiin yleisissä tuomioistuimissa, jollei oikeuden-
käyn-nistä rikosasioissa annetusta laista (689/1997) tai muusta laista toisin johdu. 
(18, 1:1 §)  

Oikeudenkäymiskaaren luvussa 31 käsitellään ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja (18, 

31:1–19).  Luvussa säädetään siitä, miten nämä keinot toimivat yleisellä tasolla (18, 

31:1–19). Tarkemmat kiinteistötoimituksiin liittyvät säännökset ovat KML:ssa ja Kiinteis-

tönmuodostamisasetuksessa (KMA) sekä muissa erityislaeissa, kuten yksityistielaissa. 

OK:n ensimmäisen luvun toisessa pykälässä kerrotaan yleisten tuomioistuinten olevan 

edelläkin mainitut käräjäoikeudet (maaoikeudet) sekä korkein oikeus. Näiden lisäksi ho-

vioikeudet kuuluvat yleisiin tuomioistuimiin. (18, 1:2 §) Kiinteistötoimitusasioissa 

yleensä asianosaisina tuomioistuimina on käräjäoikeuksien yhteydessä toimivat 

maaoikeudet sekä lisäksi korkein oikeus. Poikkeuksena tästä ovat toimitusmenette-

lyyn liittyvät asiat, joita käsittelevät korkeimmat hallinto-oikeudet ja niiden alaiset hal-

linto-oikeudet. 
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3 Kantelu  

3.1 Prosessioikeudessa yleisesti 

Keinona kantelu tulee tarpeeseen, kun puhutaan oikeudenkäynnin menettelyllisistä vir-

heistä ja niiden korjaamisesta tuomion ollessa jo lainvoimainen (8, s. 125). Kantelulle OK 

31:1:n antamat perusteet on katsottu sen verran merkittäviksi, että tällaisissa tapauk-

sissa halutaan antaa mahdollisuus hakea muutosta vielä tuomion lainvoimaiseksi tulon 

jälkeenkin (18, 31:1 §). Asianosaisille halutaan lisäksi taata mahdollisuus oikeudenmu-

kaiseen oikeuskäsittelyyn. Jo pelkästään näiden perusteiden oleminen laissa voi estää 

virheiden syntymistä. Kuitenkin silloin kun näitä menettelyvirheitä tapahtuu, oikeutta saa-

daan poistamalla edellinen tuomio ja korvaamalla se oikeanmukaisella uudella oikeu-

denkäsittelyllä. (8, s. 125.) 

3.2 Kantelu kiinteistötoimituksissa 

3.2.1 Edellytykset 

Lainvoiman saanut ja kiinteistörekisteriin merkitty kiinteistötoimitus on mahdollista pois-

taa kantelun avulla neljällä eri perusteella (18, 31:1; 3, s. 51): 

 Ensimmäinen peruste on ”tuomiovoipaisuuden” puute toimitusmiehistön osalta, 

esimerkiksi toimitusmiehistön väärä kokoonpano tai toimitusmiehen esteellisyys 

(18, 31:1.1 1) kohta; 3, s. 51). 

 Toisena perusteena on se, että tehdyssä ratkaisussa on jätetty kuulematta pois-

saolevaa asianosaista tai kun poissaolevalle on muutoin aiheutunut haittaa rat-

kaisusta (kontradiktatorisen periaatteen laiminlyönnit eli tiedottamisen puutteelli-

suus) (18, 31:1.1 2) kohta; 3, s. 51). 

 Kolmantena on ratkaisun epäselvyys, sekavuus ja tätä kautta hankaluus ymmär-

tää sitä, kuinka asiassa on päätetty (18, 31:1.1 3) kohta; 3, s. 51). 
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 Neljännen syyn muodostaa jokin sellainen muu toimituksessa syntynyt menette-

lyvirhe, jonka voidaan olettaa vaikuttaneen päädyttyyn ratkaisuun (18, 31:1.1 4) 

kohta; 3, s. 51). 

Kaikilla em. perusteilla voidaan puuttua vain menettelyvirheisiin, jotka ovat sattuneet toi-

mituksessa (10, s. 46). 

3.2.2 Määräajat ja tietoa kantelusta 

Toimitusten kanteluviranomaisena toimii MO, kun taas MO:n ratkaisuista kannellaan 

KKO:lle (7, s. 175). Yleensä kantelu täytyy tehdä kuuden kuukauden sisällä siitä, kun 

ratkaisu on saanut lainvoiman. Poikkeuksena on toisena mainitsemani kanteluperusteen 

mukainen kantelu. (3, s. 51.) Siten asianosainen, joka on poissa oleva, voi saada lisäksi 

kuuden kuukauden määräajan siitä päivästä lähtien, kun hän on saanut tiedon ratkai-

susta. Tähän edelliseen vaaditaan kuitenkin tämän asianosaisen oikeudenmenetys. 

Kantelulla, joka perustuu toimituksen/ tuomion epätäydellisyyteen tahi sekavuuteen, ei 

ole ollenkaan säädettyä määräaikaa. (7, s. 175.) Kantelu tulee lisäksi tehdä kirjallisena, 

jos se ei ole aivan tarpeetonta (18, 31:4.2). Rekisteröimätön lainvoimainen toimitus on 

mahdollista korjata oikaisumenettelyllä KML:n 22 luvun perusteella (4, 271–280 a §). 

Estemuistutus on tehtävä viipymättä, kun muistutuksen peruste on tullut asianosaisen 

tietoon. Estemuistutus koskee esteelliseksi katsottua toimitusmiestä. (4, 11.2 §; 3, s. 51.) 

Mikäli estemuistutuksen peruste tulee asianosaiselle tietoon määräajan jälkeen, voidaan 

kantelulla poistaa jo kiinteistörekisteriin merkitty kiinteistötoimitus, kunhan kantelu es-

teellisyydestä tehdään juuri mainitussa määräajassa. (3, s. 51.) (Kuva 1.) 
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Kuva 1. Aikajana tuomiovirhekantelun hakemisesta. Kuva on havainnollinen, joten aikajanan 
mittasuhteet eivät vastaa todellisuutta.  

3.3 Esimerkkinä rajankäyntitapaus 

Seuraavaksi käydään läpi rajankäyntiin liittyvää kantelutapausta. Hakemus on tehty 

maaoikeutena toimivalle käräjäoikeudelle yksityishenkilön toimesta. 

MO Päätös (19.4.2016) 

Diaarinumero: M16/4108 

Taustatiedot 

Hakijana yksityishenkilö (B.B.)  

Toimitus 

29.9.2014  Hakemus saapunut 
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2.4. ja 

27.11.2015  Toimituskokoukset  

 B.B. oli paikalla molemmissa kokouksissa. 

 rajan määrittely  

o molemmat rajat eri tiloja vastaan  

Toimitus lopetettiin toisen kokouksen päätteeksi. 

28.12.2015  Kirjalliselle valitukselle annettu määräajan päättyminen. 

4.2.2016  B.B. on päivännyt vaatimuksen: 

 rajankäynnin loppuunsaattamisesta ja 

 toimituksen kustannusten mitätöimisestä. 

8.2.2016  Tämä em. kirjoitus saapui maaoikeuteen. 

24.2.2016  MO jättää asian tutkimatta. 

 Se on saapunut valitusajan jälkeen. 

10.3.2016  B.B. ilmoitti,  

 että aikoo hakea rajankäynnin loppuun saattamista, 

 ja että aikoo hakea selvitystä luvattomista hakkuista. 

Perusteli asiaansa sillä, että rajankäynti oli hyvin puutteelli-
nen ja keskeneräinen.  

Kirjoituksesta pystyi myös päättelemään, että rajankäynnissä 
suoritettu lopputulos on väärä B.B:n kannalta. 

18.3.2016  Käräjäoikeus on tehnyt päätöksensä 

 rikosilmoitusta koskien. 

MO:n täydennyskehotus 

  Maaoikeus halusi tietää, mitä asiaa kirjoitus koskee: 
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 Onko se valitus? 

 Onko se kantelu? 

 Onko se purkuhakemus? 

 Pyritäänkö sillä johonkin muuhun? 

Oikeus on todennut haluavansa perustelut ja todisteet, mikäli 
asia oli kantelu.  

15.4.2016 Kirjoitusta oli täydennettävä viimeistään (tänä päivänä). Muu-
ten se olisi voitu jopa jättää tutkimatta. 

MO:n ratkaisu  

Perusteet Kun täydennystä ei tullut, niin kirjoitus tarkoitusperineen jäi 
aukeamatta oikeudelle.  

 Valituksena B.B:n kirjoitus oli auttamatta myöhässä. 

 KML 255 §, 1 momentti: 

o Se tulee jättää tutkimatta.  

OK 31:3 (31:4) Kantelussa tulee ilmoittaa perusteet ja todisteet vaatimuksel-
leen. 

 Kirjoituksesta ei käynyt ilmi, että mihin em. perusteista 
B.B:n vaatimuksessa vedottiin 

Maaoikeuden täydennyskehotus perustuu OK 31:4:ään. 

Myös tutkimatta jättäminen perustuu tähän samaan lainkoh-
taan. 

Kiinteistötoimitus voidaan purkaa tietyillä perusteilla (OK 31:7 
ja KML 278 §, 1 mom.): 

 Sitä haetaan KKO:lta (OK 31:12) 

 Siten jos olisi haettu purkua, ei tämä asia kuuluisi edes 
maaoikeudelle. 

Tällaisessa muodossa kirjoituksen tutkimiselle ei ollut mitään 
perusteita. 
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Päätöslauselma Kirjoitusta ei tutkittu. 

Muutoksenhaku Korkeimpaan oikeuteen 

 Pitää saada myös KKO:lta valituslupa. 

Valitusajan päättyminen 24.6.2016  

Käräjätuomarina on toiminut Niina Hotti (19) 

 

Pohdintaa 

Tässä esimerkkitapauksessa käy hyvin ilmi se, että muutoksenhaku vaatii hyvät perus-

telut – ja nimenomaan lainmukaiset perustelut. Ainakin jälkikäteen ajateltuna tällainen 

perusteeton valittaminen tuntuu kaikkien osapuolten ajan ja resurssien haaskaukselta. 
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4 Menetetyn määräajan palauttaminen 

4.1 Prosessioikeudessa yleisesti 

Menetetyllä määräajalla tarkoitetaan sellaista määräaikaa, joka on menetetty ilman asi-

anosaisen omaa syytä. Tämän ylimääräisen keinon avulla voidaan saada palautettua 

menetetty määräaika ja välttää näin kohtuuttomien haittojen syntyminen asianosaisille. 

(8, s. 134) Oikeudenkäymiskaaren kohdat 31:17–18 käsittelevät asiaa (18, 31:17–18). 

Määräajan lisäksi on mahdollista palauttaa määräpäivä, joka on menetetty (8, s. 134). 

Puhuttaessa palautettavasta määräpäivästä, tarkoitetaan määräpäivän palauttamista, 

joka esiintyy oikeudenkäynnin (8, s. 134) tai viranomaispäätöksen yhteydessä. 

4.2 Menetetyn määräajan palauttaminen kiinteistötoimituksissa 

4.2.1 Edellytykset 

Perusteita määräajan palauttamiselle OK 12:28 §:n mukaan ovat tietynlaiset lailliset es-

teet tai jotkin muut oikein painavat syyt. Tässä tarkoitettuja laillisia esteitä ovat sekä sai-

raus että yleisen liikenteen keskeytyminen. Painavia syitä taas ovat ainakin alioikeuden 

toimituskirjojen viivästyminen, huomattavat postinkulun häiriöt, muutoksenhakuohjeiden 

puutteellisuus ja lisäksi muutkin viranomaisten virheet (10, s. 47; 18, 12: 28). Siten näillä 

perusteilla myös maaoikeus voi palauttaa menetetyn määräajan (3, s. 52).  

Kiinteistötoimitusten yhteydessä kyseessä ovat lähinnä joko virheet toimituksen asiakir-

jojen lähettämisessä tai postinkulun viivästymiset (10, s. 47). Nämä toimituksen asiakirjat 

tule toimittaa asianosaiselle 14 päivän sisällä, jos hän sitä pyytää (4, 191 §). Mikäli asia-

kirjoja ei ole toimitettu määräaikaan mennessä tai niissä ilmenee puutteita, määräaika 

on palautettu. Jos pyyntöä ei ole kunnioitettu ja asiakirjoja ei ole toimitettu määräajassa, 

on menetetty määräaika silloin palautettu. Jos nämä asiakirjat ovatkin olleet puutteellisia, 

on suoritettu määräajan palautus. (10, s. 47.) 
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4.2.2 Määräajat ja tietoa keinosta 

Jos halutaan hakea määräajan palauttamista ja asia koskee toimituksessa tehtyä ratkai-

sua, tulee hakemus tehdä maaoikeudelle (4, 278a §). Määräajan palauttamista voidaan 

hakea, kunhan se on jo tullut menetetyksi. Uuden määräajan asettamista on haettava 

muutoksenhakuaikana ennen sen päättymistä. (10, s. 47.) Hakemus on tehtävä 30 päi-

vän aikana siitä hetkestä, kun OK 31:17:n mukainen estyminen lakkaa. Lisäksi se on 

tehtävä viimeistään vuoden sisällä määräajan päättymisestä. (18, 31: 17–18) Myös sil-

loin kun määräaika ei ole umpeutunut, voi maaoikeus antaa uuden määräajan, mikäli 

asianosainen hakee sitä ja hänellä on hyväksytty laillinen tai muu syy (4, 235 §). (Kuva 

2.) 

 

Kuva 2. Aikajana menetetyn määräajan palauttamisen hakemisesta. Kuva on havainnollinen, 
joten aikajanan mittasuhteet eivät vastaa todellisuutta.  

Niin kuin edelläkin mainittu, KML:n 235 §:n mukaan maaoikeus voi antaa uuden määrä-

ajan toimituksen muutoksenhakuun, jos sitä haetaan (4, 235 §).  Tämä uusi säännös tuli 

jo KML:n edeltäjään eli jakolakiin vuonna 1993. Hakemuksia oikeudenkäymiskaaren no-

jalla ei kuitenkaan tehty juuri laisinkaan muutoksen aikoihin eikä sen jälkeisinä vuosina 

(kirja julkaistu 1999). Ehkä suurimpana syynä tälle lienee se, että KML:ssä ei ole virheen 

korjaamista käsittelevän lain osan kaltaisia viittauksia oikeudenkäymiskaareen. Ihmisille 
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ei välttämättä tule mieleen tehdä hakemusta määräajan palauttamiseksi, koska em. asi-

asta johtuen KML ja sen säännökset vaikuttavat hyvin yksiselitteiseltä. (10, s. 47.) 

4.3 Esimerkkinä rajankäyntitapaus 

Seuraavaksi käydään läpi menetetyn määräajan palauttamiseen liittyvää oikeusta-

pausta. Hakemus on tehty maaoikeutena toimivalle käräjäoikeudelle yksityishenkilön toi-

mesta ja koskee rajankäyntiä. 

MO Päätös (27.3.2013) 

Diaarinumero: M13/384 

Taustatiedot: Hakijana on yksityishenkilö (J.G).  

  Vastapuolena on Tuusulan kunta. 

  Rajankäynti tilojen Kaukola ja Anttila välillä 

  Hakijan lisäksi kolme asiaan osallista ja vastapuoli 

Toimitus 

Perusteena  KML 101 §, 1 momentti 

Kutsu  Kokoukseen kutsuttiin muun muassa Kaukolan tilan kaikki 
neljä omistajaa. 

 Vain yksi heistä, N.G, saapui toimitukseen. 

Maastotyöt  Osa pyykeistä löytyi ja osa ei.  

 kaksi löydettyä pyykkiä oli todettu jo arkistotutkimusten 
perusteella olleen viisi metriä rajapisteistä. 

o pyykit 5 ja 184 

Toimitus etenee  Asianosaisista N.G. esitti pyykkien 5 ja 184 välissä tilan rajan 
kulkevan Tuusulanjärven rannassa asti (tarkoittaen samalla 
sitä, että raja ei kulkisi rajapisteiden 5:n ja 184:n mukaisesti). 
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Kunta vastaa, että raja ei yllä rantaan asti vaan rannan ja tilan 
välissä on Anttilan tilaan kuuluvaa aluetta.  

 Siten kunta esittää rajan kulkevan em. rajapisteiden 
kautta. 

Toimitusta  Toimitusinsinööri määritteli yhden hävinneen pyykin paikan 
sekä rakensi muiden hävinneiden pyykkien paikoille uudet 
pyykit. Hän määritteli myös rajapisteiden numero 5 sekä 184 
paikat. 

 Raja määriteltiin kulkemaan murtoviivana em. rajapistei-
den ja pyykkien kautta. 

Toimituspöytäkirjasta selviää, että toimitusinsinööri päätti lä-
hettää toimituksen asiakirjat Kaukolan tilan omistajille neljän-
toista vuorokauden sisällä. 

  Toimitusinsinööri lopetti toimituksen ja antoi valitusosoituk-
sen suullisena. 

7.2.2012  Valitusajan päättyminen 

11.12.2012  Toimitusasiakirjat lähetettiin.  

Maaoikeus  

J.G hakemuksessaan 

Vaati,  että menetetty määräaika palautettaisiin muutoksenhakuun 
ja että MML:n olisi korvattava hänen oikeudenkäyntikulunsa. 

Perustelut  J.G. oli ulkomailla. 

 Siksi ei päässyt toimitukseen 

Asiakirjoja ei ollut toimitettu asianosaisille 14 päivän sisällä 
toimituskokouksesta.  

 lähetetty 11.12.2012 

 J.G:lle ei ollenkaan. 

On tapahtunut sellainen virhe, että 
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 MML:lla on korvausvelvollisuus J.G:n oikeudenkäyntiku-
luista. 

9.1.2013  Maaoikeus on saanut hakemuksen. 

Asiaan osalliset vaativat,   

  että hakemus on hyväksyttävä.  

Perustelut  Määräajassa muutoksenhakeminen ei onnistunut, koska toi-
mitusasiakirjat eivät saapuneet J.G:lle ikinä.  

Tuusulan kunta vastaa Ei ole lausuttavaa asiassa. 

 

MO:n ratkaisu 

Taustaa  Kaukolan tilan kaikki osaomistajat J.G. mukaan lukien kutsut-
tiin toimituskokoukseen asiaankuuluvalla tavalla. N.G. oli pai-
kalla.  

Toimituksen lopuksi Valitusosoitus annettiin suullisesti.  

 Kukaan ei pyytänyt kirjallisesti. 

Toimitusinsinööri sanoi lähettävänsä toimituksen asiakirjat 14 
päivän sisällä.  

 Ei lähetetty. 

o Lähetettiin vasta valitusajan päättymisen jälkeen 
11.12.2012. 

 MML:n mukaan myös J.G:lle lähetettiin tuona päivänä. 

o Hakijan mukaan hän ei saanut niitä tuolloin. 

Lainkohdat,  

joita tässä sovelletaan OK 31:17, OK 31:18, 1 mom, KML 278a § 

  OK 31:17 

 määräajan palauttaminen 
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  Kaksi edellytystä: 

 Jos ei ole voinut hakea määräajassa jonkin laillisen es-
teen takia. 

 Mikäli voidaan tuoda esiin erityisen painavat syyt. 

  Hakija ei saanut toimitusasiakirjoja, jotka on luvattu. 

 Oikeuden arvioitavaksi jäi se, onko tämä erityisen pai-
nava syy 

 Lisäksi arvioitavaksi jäi, tehtiinkö hakemus ajoissa. 

 Lainkohta, jonka mukaan menetetty määräaika on haet-
tava: OK 31:18 §, 1 mom.  

Arviointi siitä, oliko kyseessä erityisen painava syy. 

  KML 190 §:  

 Toimituskokouksessa on suullista käsittelyä. 

o Myös valitusosoitus saa olla esitetty suullisesti. 

Asiaankuuluva lainsäädäntö ei kerro, että olisi pakko lähettää 
toimituksen asiakirjat aina valitusaikana. 

KML 191 §  Pöytäkirja ja muut toimituksen asiakirjat tulee lähettää, jos 
niitä erikseen pyydetään. 

 KMA 58 §: Ilman asianosaisen pyyntöä lähetetään nämä 
asiakirjat vasta sen jälkeen, kun toimitus on rekisteröity. 

o Tämä tapahtuu yleensä vasta valitusajan päätyt-
tyä.  

  J.G. ei pyytänyt asiakirjoja erikseen. 

 Mahdollinen syy: Toinen Kaukolan tilan omistaja, N.G, on 
päässyt paikalle. 

N.G. on voinut luottaa, että toimitusinsinöörin lupaama asia-
kirjojen toimituspäivä on kahden viikon kuluttua. 

 Ei tarvinnut näin ollen pyytää kirjallisena. 
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  7.12.2012 ilmoitettiin valitusajan päättymispäiväksi. 

MO  Maaoikeuden mukaan N.G. jäi sellaiseen käsitykseen, että 
valitusaika loppuu vasta, kun toimituksen asiakirjat ovat tul-
leet perille.  

  J.G:lla ja N.G:lla oli yhteinen intressi tässä tapauksessa.  

 Pöytäkirjassa sanottiin, että asiakirjat tulisi lähettää juuri 
J.G:lle. 

 Voidaan olettaa J.G:n muodostaneen mielipiteensä asi-
assa N.G:n puheiden perusteella. 

  Asiassa muotoutui erityisen painavat syyt. 

 Em. seikat ovat perusteina. 

Määräajan arvioiminen OK 31:18  

Menetettyä määräaikaa haettava palautettavaksi 30 päivän 
aikana. 

 OK 31:17:n mukaisen esteen loppumisesta. 

o Myös vuoden sisällä määräajan päättymisestä.  

 Tässä tapauksessa, kun on kyse painavasta syystä, oi-
keus katsoo määräajan alkavaksi hetkestä, jolloin hakija 
tiedosti määräajan päättyneen. 

 7.12.2012  Valitusajan päättyminen.  

 11.12.2012         Tämä oli J.G:n toimituksen asiakirjojen lähetyspäivä. 

 9.1.2013          Tämä oli hakemuksen saapumispäivä MO:een.   

 Koska oli tehty ajallaan, määräaika on palautettava. 

Oikeudenkäyntikulut OK 21 luku 

 On mahdollista laittaa toinen asianosainen korvaa-
maan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut. 

o Tämä ei koske MML:ta, koska se oli viran-
omainen asiassa eikä asianosainen.  



22 

 

 

o Tältä osin hakemus hylättiin. 

Päätöslauselma Annettiin uusi määräaika: 

Uudeksi määräpäiväksi muutoksenhakuasiakirjoille annettiin 
26.4.2013.  

 Muuten tuli noudattaa valitusosoitusta 

  + Vaatimus oikeudenkäyntikulujen maksusta hylättiin. 

Muutoksenhaku Tehdään KKO:lle,  

 jos se myöntää valitusluvan. 

Käräjätuomarina asiassa on toiminut Elina Lampi-Fagerholm.  

Maaoikeusinsinöörinä asiassa on toiminut Sakari Haulos. (20) 

 

Pohdintaa 

Tässä tapauksessa on huomattavissa sekä hyväksytty hakemuksen osa että hylätty ha-

kemuksen osa. Lainmukainen painava syy on arvioitu ja sen on katsottu perusteiden 

mukaisesti täyttyneen. Lisäksi perustellusti kulujen korvaamisen osalta on katsottu, että 

ei ole lainmukaisia perusteluita.  
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5 Päätöksen purku 

5.1 Prosessioikeudessa yleisesti 

Sekä tuomioihin että muihin päätöksiin voidaan hakea tuomion purkamista. Tähän vaa-

ditaan kuitenkin näiden erilaisten ratkaisuiden lainvoimaisuutta (8, s. 100). Oikeudenkäy-

miskaaressa säädetään, että myös sellainen ratkaisu, jota voidaan verrata lainvoimai-

seen tuomioon, on mahdollista purkaa (18, 31:16). Yleisesti voidaan sanoa, että edelly-

tyksenä ratkaisun purkamiselle on käytännön merkityksellisyys asiassa kuin asiassa. 

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ei tule purkaa jotain väliaikaismääräystä, jos asi-

assa on jo annettu lopullinenkin ratkaisu. Voi olla tuomioita, joilla ei enää ole juurikaan 

merkitystä. Tällaisiin tapauksiin liittyvät purkuhakemukset tulisikin jättää kokonaan tutki-

matta. (8, s. 100.) 

5.2 Päätöksen purku kiinteistötoimituksissa 

5.2.1 Edellytykset 

Normaali muutoksenhaku ja oikaisukeinot eivät joka tilanteeseen riitä. Niinpä joskus tu-

lee kyseeseen koko päätöksen purku/ kiinteistötoimituksen purku. Kiinteistötoimituk-

sessa syntynyt ratkaisu on mahdollista purkaa seuraavista oikeudenkäymiskaaressa 

kerrotuista syistä johtuen (18, 31:7.1):  

 Mikäli joko oikeuden jäsen, virkamies tai asianosaisen edustaja/avustaja on syyl-

listynyt rikolliseen toimintaan asian käsittelyssä ja tämän toiminnan voidaan kat-

soa vaikuttaneen lopulliseen ratkaisuun (18, 31:7.1 (1 kohta). 

 Mikäli todisteena käytetty asiakirja on ollut väärä, todistajan/asiantuntijan lau-

sunto on perätön ja asiakirjan tai todistuksen voidaan katsoa vaikuttaneen loppu-

tulokseen (18, 31:7.1 (2 kohta). 

 Mikäli tuodaan esille sellainen uusi seikka/todiste, joka todennäköisesti olisi 

muuttanut lopputuloksen (18, 31:7.1 (3 kohta). 
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 Mikäli ratkaisussa on selkeästi sovellettu väärin lakia (18, 31:7.1 (4 kohta). 

5.2.2 Määräajat ja tietoa päätöksen purusta 

Purkua on haettava vuoden aikana siitä, kun ratkaisu* on saanut lainvoiman. Vaihtoeh-

toisesti sitä on haettava vuoden aikana siitä hetkestä, jolloin asianosaisen tietoon on 

tullut asia, johon hän hakemuksensa perustaa. Viiden vuoden kuluttua siitä, kun ratkaisu 

on saanut lainvoiman, ei tulisi enää hakea purkua. Mikäli halutaan kuitenkin hakea mää-

räaikojen ulkopuolista purkua, pitää asianosaisen esittää erityisen painavia syitä vahvis-

tamaan hakemusta. (3, s. 51–52.) (Kuva 3.) 

* Ratkaisulla tässä tarkoitetaan toimituksessa tehtyä ratkaisua tai muuta oikeudellista päätöstä. 

 

Kuva 3. Aikajana päätöksen purkamisen hakemisesta. Kuva on havainnollinen, joten aikajanan 
mittasuhteet eivät vastaa todellisuutta.  

Maanmittauslaitoksen keskushallinto (MMK) on myös oikeutettu tekemään KKO:lle 

oman esityksensä asioissa, jotka koskevat rekisteröidyn toimituksen tai lainvoimaiseksi 
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tulleen päätöksen purkamista. Tällöin täytyy olla kyseessä sellainen virhe, joka on kor-

jattava yleisen edun hyväksi. Tällaista yleistä etua voi tarkoittaa kiinteistöjärjestelmän 

luotettavuus sekä selvyys. (4, 278.2 §.) Määräaika ei koske MML:n keskushallinnolle 

annettua oikeutta tehdä purkuesitys. (3, s. 51–52.)  

Veikko Hyvösen mukaan purkuhakemukset tulevat mahdollisesti vähenemään vastai-

suudessa. Tähän perusteena hän on sanonut seuraavan seikan:  

…maastoon merkitsemisessä tehty virhe rinnastetaan KML:n säännöksissä mit-
taus- yms. virheeseen, joka voidaan oikaista KML 277.1 §:n mukaan viiden vuoden 
määräaikana kiinteistönmääritystoimituksessa (21, s. 642). 

Lisäksi Hyvönen kertoo, että:  

Asianosaisen jääminen kutsumatta toimitukseen on kanteluperusteena tutkittava 
MO:ssa eikä siis tuomionpurkumenettelyssä (21, s. 642).  

Tuomionpurkua haetaan kuitenkin korkeimmalta oikeudelta suoraan.  

5.3 Esimerkkinä lohkomistapaus 

Seuraavaksi käydään läpi päätöksen purkuun liittyvää oikeustapausta. Hakemus on 

tehty korkeimmalle oikeudelle yksityishenkilöiden toimesta ja koskee lohkomista. 

KKO Päätös (09.18.1990) 

Diaarinumero: M87/122 

Hakijoina apulaisoikeuskansleri ja E.P 

1979-1983  Toimitusinsinööri suoritti lohkomisen. 

 Tuloksena syntyi tila, johon kuluu 

o metsäpalsta ja 

o viljelypalsta. 
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1979  Toimitus aloitettiin halkomisena. Hakijoina siinä oli pariskunta 

J:t. 

1982 (8.12.)  Jakosopimus 

 Sen mukaan määräalat olisivat olleet suuremmat, kuin 
toimituksessa oli muodostunut. 

1982 (9.12.)  Asianosiaset lähettivät kirjeen toimitusinsinöörille. 

 Pyydettiin, että halkominen muutettaisiin lohkomiseksi 
sekä sitä, että jakosopimuksessa olevat määräalat erotet-
taisiin E.P:lle. 

1982 (15. ja 16. 12.) Teknikko pyykitti ja avasi rajat. 

Rajat muotoutuivat liitekartan mukaan, eikä määräalan pinta-

alaa laskettu. 

 Maastotöistä ei kuitenkaan ilmoitettu E.P:lle. Pelkästään 
E.J:lle (hän myös oli paikalla) ilmoitettiin. 

1982 (9.12.)  Toimituksen loppukokous: 

 Toimitus julistettiin päättyneeksi. Asianosaiset hyväksyi-
vät allekirjoituksillaan sopimukset, jotka tehtiin toimituk-
sessa.  

1983  Lohkomisessa 

 ei selvitystä pinta-alasta  

 ei lohkomiskirjaa  

 pelkästään toimituskartta 

1984 

21.8.  Toimitus tarkastettu 
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29.8.  merkitty maarekisteriin  

10.9.  E.P. saanut tiedon tilansa pinta-alasta 

1987  E.P:ltä kantelukirjoitus oikeuskanslerille 

  Apulaisoikeuskansleri keräsi tietoja 

 Hänen päätöksensä mukaan toimitusinsinööri toimi vir-
heellisesti monessa kohdassa. 

  Tuon päätöksen tarkempia perusteita: 

Lohkotun määräalan pinta-ala poikkesi jakosopimuksesta. 

 Sen sijaan käytettiin sopimuksen liitteenä ollutta epätark-
kaa karttaa alueen määrittämiseen. 

o Liitteessä oli jätetty pinta-ala laskematta. 

 Lisäksi tästä pinta-alan määrittelystä ei ollut merkintää 
pöytäkirjassa. 

 Lisäksi E.P. oli jätetty kutsumatta maastotöihin koskien 
lohkomisrajan merkkaamista maastoon. 

 Pinta-ala ei ollut selvillä ennen loppukokousta eikä sen 
aikanakaan. 

 Näinpä apulaisoikeuskansleri totesi tiedonannon puut-
teelliseksi siitä, että päädyttiinkö jakosopimuksen mukai-
seen lopputulokseen. 

Myöskin tiedonanto oli niin puutteellista, että ei ole voinut 

harkita kunnolla asian viemistä maaoikeuteen. 

Maanmittauskonttori ei voinut puuttua tarkastuksessaan, 

joka perustuu jakolain 174 §:ään, toimitukseen puutteelli-

sen pöytäkirjan ja harhaanjohtavien rajankäyntiin liittyvien 

sanavalintojen seurauksena. 

 Väärää lain soveltamista 

 Virheellistä menettelyä 
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 Julkinen etu olisi näin ollen vaatinut purkua apulaisoi-
keuskanslerin mukaan. 

  Apulaisoikeuskansleri vetosi lakiin: 

 Jakolaki 51, 184, 186, 188, 193 § 

 Jakoasetus 13, 111 §  

 OK 31:7, mom. + 10 §, 16 § 

 

 Ilmoitti samaan aikaan asiasta E.P:lle 

o E.P. yhtyi tähän hakemukseen. 

KKO 

Lohkotun tilan pinta-ala jäi jakosopimuksessa mainittua pie-
nemmäksi. 

E.P:lle ei selvitetty, 

 perustuuko lohkominen pääasiallisesti 

o karttaan vai 

o sopimuksen mukaiseen pinta-alaan. 

 Hänelle ei myöskään selvitetty lohkotilan pinta-alaa. 

 E.P:lle ei annettu tilaisuutta todeta lohkomisen oikeelli-
suutta. 

 Näin ollen myöskään hänellä ei ollut kunnollista tilaisuutta 
puntaroida haluaan hakea muutosta valitustuomioistui-
melta.  

 Tässä oli kyseessä ilmeisestikin väärä lainsoveltaminen. 

1987  Apulaisoikeuskansleri lähetti esityksensä KKO:een  

Lopputulema Toimitus päätettiin purkaa sekä 

  poistaa tehdyn tarkastuksen ja 

  sitä myöhempien toimenpiteiden osalta. 
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Maanmittauskonttorille toimitus tuli uudestaan tarkastetta-
vaksi – tällä kertaa lain vaatimalla tavalla tehtäväksi. (22) 

 

Pohdintaa 

Lopputulos voi olla joissain tapauksissa selvästikin erilainen, kuin mitä alkuperäinen so-

pimus antaa ymmärtää ja jopa aivan sen vastainen. Niinpä onkin hyvä olla olemassa 

väylä, jolla asiaan voi saada muutosta. Tässä esimerkkitapauksessa muutos onkin saatu 

aikaan. Asia kuitenkin oli jäänyt epäselväksi hakijalleen monella tavalla – aina peruste-

luita myöten.  

5.4 Esimerkkinä rajamerkkien siirtotoimitus -tapaus 

Seuraavaksi käydään läpi päätöksen purkuun liittyvää oikeustapausta. Hakemus on 

tehty korkeimmalle oikeudelle yksityishenkilöiden toimesta ja koskee rajamerkkien siir-

totoimitusta.  

KKO Päätös (22.11. 2013) 

Diaarinumero: M2013/15  

Hakijana Maanmittauslaitoksen keskushallitus (MMK) 

Purkuesitys 

Perusteena: KML 278 § 2 momentti 

1952 Lohkominen 

1986 Raja käytiin uudelleen maantietoimituksessa. 

2002  Rajamerkkien siirtotoimitus: rajamerkkien sijaan rakennettiin putkipyykki  

2011 Ylivieskan kaupunki mitannut ja todennut, että          

 putkipyykki erosi alkuperäisestä rajalinjasta. 
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Kaupungilta kirje MMK:lle:  

 esitys toimituksen purkamisesta. 

2012 Asianosaisten kuulemistilaisuus +  maastokatselmus: 

 R.V. (Kesärannan tilan omistaja) vaati käydyn rajalinjan osalta toimi-
tuksen purkamista. 

2013  Toinen asianosainen, T.L. (Peltorannan tilan omistaja) ilmoitti vastusta-
vansa esitettyä purkua. 

KKO:n ratkaisu 

Perusteena KML 104 §: ”Aikaisemmin lainvoimaisesti määrätty raja on määrättävä en-
tiseen paikkaansa. Jos rajan paikka on määrätty eri toimituksessa eri ta-
voin, rajan paikka on määrättävä viimeisen lainvoimaisen ratkaisun mukai-
sesti.” (4, 104 §) 

 Tapahtui virhe rajamerkkien siirtotoimituksessa: 

o Rajaa ei määrätty siihen paikkaan, johon se määrättiin yleistie-
toimituksessa aiemmin. 

 Määrättiin siihen lainvoimaisesti. 

 KKO: Kiinteistötietojärjestelmän luotettavuuden ja selkeyden kannalta  
oli tärkeää purkaa toimitus tämän rajankäynnin osalta. 

Päätöslauselma 

 Toimitus purettava vaadituilta osin. 

o Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistolta myös edellytettiin 
toimia asian eteenpäin viemiseksi.  

Asianomaisten tulee noudattaa tätä päätöstä. (23) 
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Pohdintaa 

Perustelut toimituksen purkamiselle ovat olleet niin selkeät, että viranomaistaho on itse 

hakenut purkua. On hyvä olla mahdollisuus sellaisten virheiden korjaamiselle, jotka huo-

nontavat kiinteistöjärjestelmän luotettavuutta ja selkeyttä tai ovat muuten yleisen edun 

vastaisia. 
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6 Yhteenveto  

Olen selvittänyt eri oikaisukeinoja kiinteistötoimituksissa syntyneisiin päätöksiin. Tar-

kemmin paneuduin ylimääräisen muutoksenhakuun eli kanteluun, menetetyn määräajan 

palauttamiseen ja päätöksen purkuun. Kantelua ja menetetyn määräajan palauttamista 

käsittelin molempia yhden maaoikeustapauksen kautta. Näiltä osin kävin läpi laintulkin-

taa. Päätöksen purkua avasin kahden eri oikeustapauksen kautta. Toisessa oli hakijoina 

yksityishenkilöt ja toisessa MMK. Avasin työssäni asiaankuuluvaa lainsäädäntöä ja ker-

roin asianomaisista tuomioistuimista sekä viranomaisista. 

Tarkastelun perusteella laissa oli perusteita monenlaiseen muutoksenhakuun. Joka ta-

pauksessa laintulkinta ei ole yhtä helppoa, vaikka päätöksien perusteina olevat lain py-

kälät ovat samat. Tietysti lainsäädäntö on muuttunut ajan kuluessa, mutta periaatteessa 

samaan aikaan tehdyt päätökset pitäisi olla yhdenvertaisia perusteluiltaan. Osassa oi-

keustapauksista hakemuksia ei hyväksytty kokonaisuudessaan ja toisissa tapauksissa 

taas hylättiin osa hakemuksesta. Toisaalta on myös hyväksyttyjä hakemuksia. Näin voi-

kin sanoa, että muutoksenhakujärjestelmä on toimiva. Ylimääräisellä muutoksenhaulla 

saadaan ainakin hakea muutosta lainvoimaiseen päätökseen. Sekin tuo mielestäni loh-

tua asianosaisille, että on olemassa mahdollisuus tämänkaltaisille oikaisukeinoille.  

Voisi todeta, että yksinkertaistettuna kantelun ja menetetyn määräajan palauttamisen 

kohdalla ei vielä tiedetä, onko asiassa virhettä. Vastaavasti lainvoimaisen päätöksen pu-

run kohdalla jo tiedetään varmuudella, että jotain on mennyt pieleen. Etukäteen ei voi 

aina tietää, miten käy ylimääräisessä muutoksenhaussa. Joissain tapauksissa perusteet 

voivat kuitenkin olla ilmiselvät, joten hyväksyminen voi olla erittäin todennäköistä. Aina-

kin MMK hakijana purun yhteydessä kertoo jo sinällään, että viranomaiset tietävät pe-

rustavanlaatuisen virheen olemassa olosta. 

6.1 Pohdintaa 

Kansalaisille tulee yllättäviä tilanteita, joihin ei voi välttämättä varautua. Myös Suomen 

valtio on oikeusvaltio, jonka toiminta perustuu toimivaan oikeusjärjestelmään. Niinpä on-

kin mielestäni tarpeellista pitää yllä myös muutoksenhakujärjestelmää, joka tukee ihmis-

ten oikeutta muutoksenhakuun ja valittamiseen. Joskus päätös tai muu oikeudellinen 
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ratkaisu voi olla virheellinen, ja sen takia on hyvä antaa mahdollisuus vaikuttaa vielä 

jälkikäteen siihen. Myöskään tuomarit ja oikeuslaitos eivät osaa tai tiedä ottaa huomioon 

välttämättä kaikkia asiaankuuluvia seikkoja. Näiden asioiden johdosta on tärkeää käsi-

tellä – ja etenkin olla olemassa – kiinteistötoimitusten ylimääräisiä muutoksenhakukei-

noja sekä muita oikaisumuotoja.  

Oikeusjärjestelmän tulee olla joustava ja kerran tehtyä päätöstä pitää voida muuttaa olo-

suhteiden muututtua tai jos on annettu tuomio vilpillisin perustein. Jokaiselle Suomen 

kansalaiselle tulee taata oikeusturva ja oikeus muutoksenhakuun tuomioistuinlaitoksen 

antamaan päätökseen. Tämän lisäksi muutoksenhaunkin tulee olla mahdollisimman 

joustava, jotta erilaiset muutoksenhaun perusteet saadaan otettua huomioon. 

Keinoja hakea oikeutta ”väärän” tuomion kumoamiseksi on Suomessa mielestäni riittä-

västi etenkin kiinteistönmuodostukseen ja kiinteistötoimituksiin liittyen. Muutoksenhaun 

mahdollisuus esitetään aina kiinteistötoimituksen yhteydessä asianosaisille. On kuiten-

kin hyvä asia, että vielä varsinaisen muutoksenhaun lisäksi on olemassa ylimääräiset 

muutoksenhakumenetelmät. Näin taataan riittävät mahdollisuudet vaikuttaa koke-

maansa vääryyteen kiinteistötoimitusten yhteydessä. 

Toimitusten pöytäkirjojen valitusosoituksissa kerrotaan varsinaisesta muutoksenhausta 

ja menetetyn määräajan palauttamisesta. Miksi ei kerrottaisi myös tuomiovirhekantelusta 

ja lainvoiman saaneen tuomion purkamisesta? Lakitekstiä ja oikeusjärjestelmää voi ym-

märtää kuka vaan, mutta silti se voi olla monelle vaikeasti lähestyttävää. Mielestäni muu-

toksenhakuun, niin varsinaiseen kuin ylimääräiseenkin, liittyvät asiat voisi tuoda asian-

osaisille helpommin ymmärrettäviksi ja lähestyttäviksi. Mielestäni kiinteistötoimituksiin 

liittyvää oikeusasiaa ja byrokratiaa voisi tuoda julki entistäkin maanläheisemmin ja kan-

sankielisemmin. Siitä voisikin saada aihetta jatkotutkimukselle. 

6.2 Ammatillinen kasvu 

Työn alussa en tiennyt valitusta aiheesta paljoakaan. Tein tästä asiasta aiheanalyysin, 

vaikka en vielä siinä vaiheessa tiennytkään tekeväni samasta aiheesta insinöörityöni. 
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Aloitin varsinaisen työni lukemalla läpi kiinteistönmuodostamislain. Huomasin sitä lukies-

sani, miten hyvä se on lähteenä kiinteistönmuodostamisesta kiinnostuneelle. Kaikki olen-

nainen asia kiinteistönmuodostamisesta ja koulun kursseiltakin tuttu asia on siinä.  

Tätä työtä tehdessäni olen käynyt lukuisia muitakin eri lakitekstejä sekä oikeustapauksia 

läpi. Olen siinä samalla oppinut alaan liittyvästä lainsäädännöstä ja yleisesti ottaen, mi-

ten laki sovelletaan ja tulkitaan. Oikeastaan voisi sanoa, että olen ymmärtänyt entistä 

paremmin, miten hyviä ja eksakteja lähteitä lait ovat. Työssä käytetyt lähteet ovat melko 

vanhoja, koska uudempia sopivia lähteitä ei juurikaan ole. 

Yleisesti ottaen lähteiden käytössä sekä tiedon hakemisessa olen kehittynyt tätä työtäni 

tehdessä. Kirjastot on tullut hyvin tutuiksi työn edetessä. Alalta ja työni aihepiiristä olen 

oppinut paljon uutta ja syventänyt vanhaa tietoa. Omalla tavallaan helpointa oli kerätä 

tietoa, mutta sen saaminen järkeväksi jäsennellyksi kokonaisuudeksi onkin ollut toinen 

asia. Olen siinä kuitenkin onnistunut mielestäni ihan mukiin menevästi. Aihe olisi var-

maan voinut olla helpompikin, mutta aihepiiri on mielestäni mielenkiintoinen. Siten voisi-

kin sanoa, että insinöörityössäni yhdistyi mielenkiinnon kohteeni sekä haastavuus. Olen-

kin tyytyväinen, että valitsin aiheen ja pääsin syventymään siihen. 

Uskon, että aiheen tutkimisesta on tulevaisuudessa hyötyä, kun kuitenkin haluan olla 

työelämässäkin tekemisissä tämän aihepiirin asioiden kanssa. On jo hyvä tässä vai-

heessa, että olen saanut hieman tuntumaa ja käsitystä muutoksenhakuun edenneistä 

toimituksista. Toimituksia kun tulee jatkossakin menemään muutoksenhakuun ja eri oi-

keusasteille. 

Haluan lopuksi kiittää ohjaavaa opettajaani Aune Rummukaista sekä avuliasta maa-

oikeusinsinööriä Sakari Haulosta sekä muita matkan varrella minua auttaneita! 
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