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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 ja holhoustoimen sekä
sosiaalitoimen lakimiesten ammattitaitoon. Jäämistösuunnittelun tärkeytyminen
työllistää myös lisääntyvästi liikejuristeja. 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 velvoitteita.
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
kuolemantapausteq yhteydessä luovat jo sellaisinaan oikeudellisesti haasteellisia
tilanteita. Niitä lisäävät asianosaisten usein heikko varautuminen muutoksiin
läheissuhteissa sekä syntyvien riitojen voimakas ja usein pitkäkestoinen
tunnepitoisuus.

Tässä pakollisessa aineopintotentissä voidaan sen valitettavasta suppeudesta
johtuen testata lähinnä aihepiirin keskeisten periaatteiden, käsitteiden sekä
sääntojen tuntemusta. Siksi on suositeltavaa suorittaa myöhemmin ainakin yksi
täydentävä aineopintojakso riittävän vähimmäisammattitaidon saavuttamiseksi.
Kuulustelussa on kuusi kysymystä. Niistä ainakin kaksi on yleensä pienimuotoisia
oikeustapa u ksia j a yksi vai htoehtokysymys. 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
p istem äärän saavuttaminen ei edel lytä koko vasta ustilan käyttämistä.
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1.

Mies kuoli jättäen jälkeensä vaimon ja kolme lasta. Yksi lapsista oli aina
myös ammattiin valmistumisensa jälkeen - asunut vanhempiensa luona. Sama
jatkui lesken elinajan. Leski kuoli kolmen vuoden kuluttua ensiksi kuolleen
puolison kuolemasta. Asunto oli ollut puolisoiden yhteistä omaisuutta'

Lesken kuoltua käy ilmi, että mies oli testamentannut kaiken omaisuutensa
mutta se
kotona asuneelle pojalleen. Asiakirja oli ollut koko ajan lesken hallussa,
tuli esille vasta hänen jälkeensä toimitetussa pesänselvityksessä'
että
Kotona asunut poika vaatii nyt perinnönjaossa kuolinpesältä korvausta siitä,
leski oli asunut asunnossa, joka testamentin mukaan kuului hänelle

testamentinsaajana. Muut perilliset taasen vaativat, että pojan asuminen
huomioidaan ennakkoperintönä. Lisäksi he toteavat, että testamentilla ei enää
ole merkitystä, koska siihen ei vedottu miehien kuoltua.
Perusteltu vastauksesi enintään sivun

Ip

laajuisena.

2. Testamentti on poikkeuksellinen oikeustoimi. Usein on sanottu, että jo
testamentin käsite on vaikeasti määriteltävissä ja että testamentin tunnistaminen
on monesti varsin vaikeaa.

Kerro, miten testamentti, kuolemanvaraislahja

ja

lahjanlupaus erotetaan

toisistaan ja miten ne perintökaaren mukaan eroavat vaikutuksiltaan.
Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena
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'3.

Lasten isyyttä koskevat vanhat kiistat ovat saaneet uutta huomiota sen
jälkeen, kun lsyyslain voimaantuloon liittynyt viiden vuoden määräaika

aikaisemmin syntyneiden lasten isyyden vahvistamiselle

todettiin

ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi. Toisaalta isyyden mahdollinen kumoaminen
jatkuvasti ollut
sillä perusteella, että aviomies ei ole lapsen biologinen isä on

.
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eettisesti ja oikeudellisesti ongelmallinen asia'

hänen kuoltuaan' Jos
Kerro, onko aviomiehen isyyden kumoaminen mahdollista
vastauksesi on myönteinen, kerro miten kumoaminen voisitapahtua?
Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena'
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kuuluvassa korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa
päätöksenteon
KKO:2010:38 tuli esille vanhempien elatusvastuuta koskevan
ja miten korkein oikeus asiaa
ongelmallisuus. Kerro, mitä siitä on säädetty

4. Tutkintovaatimuksiin

lähestyi?
Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena'
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parisuhteen päättyessä omaisuuden käytännöllinen erottelu on usein
sekä tunnepitoisia että taloudellisia riitoja aiheuttava asia. Siksi siitä on tullut
myös oikeudellinen instituutio. Kerro asiantuntijana asiakkaallesi, mitä erottelulla

S,

tarkoitetaan, miten se vaikuttaa ja miten se toimitetaan,
Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena?
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NIMI

opiskelijanumero

Osituksen yhteydessä pyritään toisinaan toimimaan niin, että puolison velkojien
oikeus vaarantuu. Tähän on varauduttu takaisinsaantilaissa niin, että velkoja voi

vaatia osituksen peräytymistä, jos puoliso on luovuttanut toiselle puolisolle
tasinkona huomattavasti enemmän omaisuutta, kuin mihin hän avioliittolain
mukaan olisi ollut velvollinen.

Peräytymistä on vaadittava

1.

Osituksen yhteydessä

2.

Osituksen moitteen yhteydessä

3.

Kuukauden kuluessa osituksesta

4.

Kuuden nuufauOen kuluessa osituksesta

5.

Vuoden kuluessa osituksesta

6.

Kolmen vuoden kuluessa osituksesta

7. Viiden vuoden kuluessa

osituksesta

Merkitse rasti mahdollisen oikean tai oikeiden vastausten kohdalle
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Jätä tämä paperi erikseen

