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LAPIN YLIOPISTO * OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

AINEOPINNOT . KIRJALLINEN KUULUSTELU

Perhe- ja jäämistöoikeus kuuluu käytännön lakimiehen keskeisimpiin osaamisaluei-
siin. Lakimiehen ammattitaidosta puuttuisijotain perin olennaista ilman perhe- ja

jäämistöoikeuden perustuntemusta. Etenkin avioliitto-oikeus ja jäämistöoikeus ovat
aihepiirejä, joilla toimijat ovat pääsääntöisesti lakimiehiä. Lapsioikeus puolestaan on

sellainen yhteistyöalue, jolla lakimiehet toimivat yhdessä muiden professioiden
kanssa. Vastaavasti lapsioikeus on myös yksityisoikeuden ja sosiaalioikeuden

tärkeällä tavalla yhdistävä osaamisalue.

Perhe- ja jäämistöoikeuden erityisosaaminen kuuluu nykyisin ensi sijassa asianajaji-
en, julkisten oikeusavustajien, verojuristien ja holhoustoimen sekä sosiaalitoimen

lakimiesten ammattitaitoon. Mutta ala on samalla sellaista arkipäivän oikeutta, joka
yleensä koskettaa jossain määrin jokaista lakimiestä pääasiallisista työtehtävistä

riippumatta. Vastavalmistuneet juristit ovat vuosikymmeniä joutuneet havaitsemaan
alan käytännöllisen merkityksen jo alioikeuksissa auskultoidessaan. Kiinteistöjen

kirjaamisasioiden siirtyminen maanmittauslaitoksen vastuulle on nyttemmin poistanut
tämän koulutusvaiheen asettaen näin aineopinnoille lisää opetuksellisia perusvelvoit-

Perhe- ja jäämistöoikeutta luonnehditaan usein vaikeaksi oikeudenalaksi. Sitä se
kieltämättä onkin. Lainsäädännön monimutkaisuus ja osittainen vanhentuneisuus
sekä useiden eri lakien vaikutusten yhteensovittaminen parisuhteen päättyessä ja
kuolemantapaustenyhteydessä luovat jo sellaisinaan oikeudellisesti haasteellisia

tilanteita. Niitä lisäävät asianosaisten usein heikko varautuminen muutoksiin läheis-
suhteissa sekä syntyvien riitojen voimakas ja usein pitkäkestoinen tunnepitoisuus.

Lasten asema on niin ikään jopa äärimmäisiä tunteita ja riitoja herättävä asia.

Tässä pakollisessa aineopintotentissä voidaan sen valitettavasta suppeudesta
johtuen testata lähinnä aihepiirin keskeisten periaatteiden, käsitteiden sekä sääntöjen

tuntemusta. Siksi on suositeltavaa suorittaa myöhemmin ainakin yksitäydentävä
aineopintojakso riittävän väh immäisammattitaid on saavuttamiseksi.

Kuulustelussa on kuusi kysymystä. Niistä ainakin kaksi on yleensä pienimuotoisia
oikeustapauksia ja yksi vaihtoehtokysymys. Osassa kysymyksistä kuvataan opetus-
tarkoituksessa jonkin verran kysymyksen aihepiiriä, annetaan tietoja lainsäädännön

uudistuksista ja annetaan toisinaan asiasta kiinnostuneille lukuvinkkejä.

Vastaukset arvostellaan täysin pistein. Vastauksista, joissa ilmenee periaate- tai
käsitevirheitä ei yleensä voi saada hyväksyttyä pistemäärää, vaikka vastaus muutoin

olisikin lopputulokseltaan oikea. Vastaavasti hyväksyttävän vastauksen tulee olla
oikeudellisesti, eivain yleistiedoin perusteltu. Jos kysymyksessä olevaa oikeudellista

ongelmaa ei tunnisteta, hyväksyftävää pistemäärää ei saavuteta.

Vastausten enimmäispituus on yleensä rajoitettu enintään yhdeksi sivuksi. Täyden
pistemäärän saavuttaminen ei edellytä koko vastausti lan käyttämistä.



1. Olet pesänjakajana toimittamassa ositusta puolisoiden välillä. Harkinta-

aika on meneillään ja asianosaiset haluavat osituksen aikaiseksi jo ennen sen

loppuun kulumista. Saat osituksen toimitettua, muuta puolisot eivät sitä heti

hyväksy.

Muutaman kuukauden kuluttua toinen puolisoista tulee luoksesija kertoo, että he

eivät sittenkään eronneet, koska riitely osituksesta lähensi heitä. Hän kysyy nyt,

millainen vaikutus tuolla hyväksymättömällä paperilla on tässä tilanteessa ja

pitäisikö heidän mahdollisesti tehdä jotain aikaisemman olotilan vahvistamiseksi.

Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena. 8p

2. Lastensuojeluasiat ovat olleet mediassa entistä useammin esillä. Monet

käytännön lakimiehet välttelevät noita asioita valitellen muun ohessa yhteistyön

vaikeutta sosiaaliviranomaisten kanssa. Hyvän lakimiehen on muun perhe- ja

jäämistöoikeuden tuntemuksen ohella kuitenkin tunnettava ja tunnistettava

eri laiset lasten sosiaalisu uden turvallisu uden tilanteet vaikutu ksineen.

Kerro, miten sosiaaliviranomaiset ja muut sosiaalisen turvallisuuden viranomai-

set voivat omatoimigesti vaikuttaa lapsen riittävän elatuksen toteuttamiseen?

Perusteltu vastauksesienintään sivun laajuisena 6 p

3. Viime aikoina jäämistösuunnittelu on tullut entistä tärkeämmäksi vanhuuden

suunnittelun muodoksi. Sitä on kuitenkin vaikeuttanut KHOn erikoinen asennoi-

tuminen osittaiseen perinnöstä luopumiseen. Kerro, mitä tuo asennoituminen on

merkinnyt ja mitä lisiä tutkintovaatimuksiin kuuluva ennakkoratkaisu

KHO:2013:52 siihen mahdollisesti on tuonut?

P e ru ste ltu v a sta u kse s i e n i ntää n s iv u n I a aj u i se n a

4. Niilolla on kolme lasta. Ville on ensimmäisestä avioliitosta ja taloudellisesti

hunningolla. Hän on tavannut isäänsä vain saadakseen rahaa. Kalle taasen on

jälkimmäisestä avioliitosta ja auttanut isäänsä koko täysi-ikäisyytensä ajan.

Auttamiseen kuului 1990-luvulla myös S€, että Kalle käytännössä rakensi

suurimman osan Niilon nykyistä asuntoa. Julius sitä vastoin on syntynyt avioliiton

8p
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ulkopuolella, mutta on asunut ja asuu edelleen Niilon kanssa tätä käytännön

asioissa auttaen.

Nyt Niilo tuntee voimiensa vähentyvän. Keskusteltuaan Kallen lasten kanssa hän

ryhtyy pohtimaan tulevaa perinnönjakoa. Miten hän voisi tehokkaasti vaikuttaa

siihen, että Ville saisi merkittävästi vähemmän kuin Kalle? Ja miten Niilon asema

voitaisiin turvata?

Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena. 8 p

5. Vanhemmuudet ovat tärkeä osa yksilön identiteettiä. Lqpsella on oikeus

tuntea vanhempansa ja saada vanhemmuudet laillisesti selvitettyä. Niinpä Oulun

käräjäoikeudessa on muutama päivä sitten annettu lapsen äitiyttä koskeva

tuomio.

Joissain harvoissa tapauksissa isä tai äiti ovat kuolleet ennen lapsen syntymää.

Kerro miten lainsäädäntömme suhtautuu vanhemmuuden toteamiseen tai

vahvistamiseen näissä tilanteissa.

Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena 7 p
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6. Yhtenä merkittävänä muutoksena perintökaareen toteutettiin muutama

vuosi sitten lakiosajärjestelmän muutos. Aikaisemmin tiukasti esineelli-

sen tasajaon periaatteelle rakentunutta lakiosajärjestelmää muutettiin

aika lailla.

Lakiosa on nykyisin esineellinen:

Aina

Lesken käyttäessä jakamattomuussuojaa

Lesken käyttäessä asumissuojaa

Perittävän mäarattya lahjakirjassa lakiosan

rahassa maksettavaksi

Perittävän määrättyä testamentissa lakiosan

rahana maksettavaksi

Perittävän an nettua ennakkoperintöä

Perittävän tehtyä testamentin

Merkitse rasti mahdollisen oikean tai oikeiden vastausten kohdalle

3p

Jätä tämä paperi erikseen


	IMG
	IMG_0011
	IMG_0012
	IMG_0013



