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Perhe- ja jäämistöoikeus kuuluu käytännön lakimiehen keskeisimpiin osaamisalueisiin. 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
asianajajien, julkisten oikeusavustajien, verojuristien, pankkijuristien ja holhoustoimen sekä sosiaalitoimen lakimiesten ammattitaitoon. Mutta ala on samalla sellaista arkipäivän oikeutta, joka yleensä koskettaa jossain määrin jokaista lakimiestä pääasiallisista työtehtävistä riippumatta. Vastavalmistuöeet juristit ovat
vuosikymmeniä joutuneet havaitsemaan alan käytännöllisen merkityksen jo alioikeuksissa auskultoidessaan. Kun kiinteistöasiat nyt ovat siirtyneet alioikeuksista
muualle, käytäntöön totuttautuminen on kuitenkin entistä vaikeampaa.
Perhe- ja jäämistöoikeutta luonnehditaan usein vaikeaksi oikeudenalaksi.
Sitä se kieltämättä onkin. Lainsäädännön monimutkaisuus ja osittainen vanhentuneisuus sekä useiden eri lakien vaikutusten yhteensovittaminen parisuhteen
pääityessä ja kuolemantapausten yhteydessä luovat jo sellaisinaan oikeudellisesti haasteellisia tilanteita. Niitä lisäävät asianosaisten heikko varautuminen
muutoksiin läheissuhteissa sekä syntyvien riitojen voimakas ja usein pitkäkestoinen tunnepitoisuus.

Tässä pako lisessa ai neop ntotentissä void aan sen va litettavasta suppeudesta johtuen testata lähinnä aihepiirin keskeisten periaatteiden, käsltteiden sekä
sääntojen tuntemusta. Siksi on suositeltavaa suorittaa myöhernrnin ainakin yksi
täydentävä aineopintojakso.
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Kuulustelussa on kuusi kysymystä. Niistä ainakin kaksi on yleensä pienimuotoisia oikzustapauksia ja yksi vaihtoehtokysymys. Osassa kysymyksistä kuvataan opetustarkoituksessa 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, ei vain yleistiedoin perusteltu. Jos kysymyksessä
olevaa oikeudellista ongelmaa ei tunnisteta, hyväksyttävää pistemäärä ei saavuteta.
Vastausten enimmäispituus on yleensä rajoitettu enintään yhdeksi sivuksi.
Täyden pistemäärän saavuttaminen ei edellytä koko vastaustilan käyttämistä.
Vastauksissa käytetään normaalikokoista käsialaa.
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ja heidän
4. Aviopari Liisa ja Lasse eroavat' Ero on muuten sopuisa, mutta he
solakimiehensä ovat erimielisiä puolisoiden jo ennen vihkimistä allekirjoittaman
pimuksen merkitYksestä.

jaetaan tasan avio-oikeudesta
sopimuksen mukaan eron tuilen kaikki omaisuus
400 euroa'
riippumatta ja lisäksi Liisa saa korvausta kultakin avioliittokuukaudelta
Ne annetaan hänen
Ainoana poikkeuksena puolittamisesta ovat Lassen cD-levytäidilleen.

ja kahden oikeusti-eteen ylioppilaan
sopimus on kummankin puolison allekirjoittama
oikeaksi todistama, mutta sitä ei ole jätetty tuomioistuimeen.
on säädetty ja miten se
Millaisesta sopimuksesta on nähdäksesi kysymys, mitä siitä
mahdollisesti vaikuttaa?

Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena
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siitä,
Viime aikoina on usein nuorten viihdetapahtumien yhteydessä uutisoitu
lastensuoettä alaikäisten alkoholin käytön seurauksena viranomaiset ovat tehneet
jeluilmoituksia. Niiden tuloksena tehdään toisinaan sijoittamispäätöksiä'
ja millaisin edellytyksin
Kerro, millainen lastensuojeluin toimenpide sijoittaminen on

5.

siihen voidaan ryhtYä.
Perusteltu vastauksesi enintään sivun

laajuisena
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1.

Toimit pesänjakajana. Olet kutsunut asiaosaiset koolle saadaksesi tietää heidän näkemyksensä. Kysyessäsi asianosaisten mielipiteitä jaosta
esittävät kaikki kolme rintaperillistä kopiot testamenttiasiakirjoista, mitkä on tehty heidän itse kunkin hyväksi. Leski puolestaan esittää alkuperäisenä hänen hyväkseen tehdyn testamentin ja vaatii rintaperillisten hyväksi tehtyjen mahdollis-

ten testamenttien jättämistä huomiotta jaossa. Rintaperilliset kiihtyvät, ilmoittavat nostavansa kanteen leskeä vastaan ja poistuvat..
Mitä ja millä perusteilla voit tässä tilanteessa pesänjakajana tehdä?

Perusteltu vastauksesi, missä kerrot myös asiaan liittyvästä sääntelystä,
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enintään sivun laajuisen

2.

Asiakkaasi haluaa jäämistösuunnitteluaan varten tietää, voisiko ja

missä laajuudessa asioita järjestää testamentin vaihtoehtona tai sen ohella
henkilövakuutuksen avulla. Hän on kuullut, että vakuutussopimuslain uudistus
on parantan ut jäämlstösu

un

nittelu n mahd ol isu u ksia.
I

Kerro hänelle, miten henkilövakuutuksen vaikutukset
poikkeavat testamentin vaikutuksista ja tulkinnasta?

ja tuikinta

mahdollisesti
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Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena

3.

Asiakkaasi on kuullut puhuttavan lapsen huollosta, tapaamisoi-

keudesta ja luonapito-oikeudesta. Hän aikoo nyt mennä maistraattiin vaatimaan

kaikkia niitä molemmille lapsilleen, koska lasten isästä ei hänen mukaansa ole
mihinkään. Se vain makailee sohvalla häiriten kotielämää.
Kerro asiakkaalle, mitä nuo oikeudet ovat ja miten sekä millaisin edellytyksin
niistä päätetään.
Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena.
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6.Uusins'avoliittolakiontuonutavopuolisoilleeräitäuusiaoikeuksia,Yksiniis.
viimeistään
tä on oikeus hyvitykseen' Siitä on vaadittava
1. Kuukauden kuluessa erilleen muutosta

2. Kuukauden kuluessa avoeron rekisteröinnistä
3. Kuuden kuukauden kuluttua erilleen muutosta

4.Kuudenkuukaudenkuluttuaomaisuudenerottelusta
5. Kolmen vuoden'kuluttua erilleen muutosta

6. Kolmen vuoden kuluttua omaisuuden erottelusta
7. Viiden vuoden kuluttua erilleen muutosta

S.ViidenvuodenkuluttUaavoeronrekisteröinnistä

vastausten kohdalle
Merkitse rasti mahdollisen oikean tai oikeiden
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Jätä tämä PaPeri erillisenä

