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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

yksityiåoikeuden ja sosiaalioikeuden tärkeällä tavalla yhdistävä osaamisalue.

perhe- ja jäämistöoikeuden erityisosaaminen kuuluu nykyisin ensisijassa 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. Vastavalmistuneet

juristit ovat vuosikymmeniä jouiuneet havaitsemaan alan käytännöilisen merkityksen jo

alioikeuksissa auskulioidessaan. Kun kiinteistöasiat nyt ovat siirtyneet alioikeuksista muualle,

käytäntöön totuttautuminen on kuitenkin entistä vaikeampaa.

perhe- ja jäämistöoikeutta luonnehditaan usein vaikeaksi oikeudenalaksi. Sitä se kieltämättä

onkin. LaiÅsäädännön monimutkaisuus ja osittainen vanhentuneisuus sekä useiden eri lakien

vaikutusten yhteensovittaminen parisuhteen päättyessä 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 pakollisessa aineopintotentissä voidaan sen valitettavasta suppeudesta johtuen testata

lähinnä aihepiirin keskeisten periaatteiden, käsitteiden sekä sääntöjen tuntemusta. Siksi on

suositeltavaa suorittaa myöhemmin ainakin yksitäydentävä aineopintojakso.

Kuulustelussa on kuusi kysymystä. Niistä ainakin kaksi on yleensä pienimuotoisia

oikeustapauksia ja yksi vaihtoehtokysymys. Osassa kysymyksistä kuvataan
opetustarkoituksessa jonkin verran kysymyksen aihepiiriä, annetaan tietoja lainsäädännön

u ud istuksista ja annetaan toisi naan asiasta kiin nostu neille lu kuvi n kkejä.

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

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

hyväksyttävää pistemäärä ei saavuteta.

Vastausten enimmäispituus on yleensä rajoitettu enintään yhdeksi sivuksi. Täyden pistemäärän

saavuttaminen ei edellytä koko vastaustilan käyttämistä.
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1. Toimit asianajajana. Asiakas tuo eteesi testamenttiasiakirjan, missä nykyisin hyvin yleiseen

tapaan on verotussyistä koko joukko legaatteja. Hän kertoo, että on syntynyt kiistaa testamentin

täyttämisestä yhden rintaperillisen vaadittua lakiosaansa. Tilanne on seuraava:

Neljä henkilöä, joista kaksi on alaikäisiä, olivat saaneet testamentilla rahalegaattina

testamentintekijän kaikki rahavarat. Testamentissa oli annettu myös ainoan lapsen kahdelle

lapselle legaatteja koskien paria kiinteistöä ja kahta asunto-osaketta. Arvollisesti rahalegaatti on

hieman suurempi kuin muut legaatit yhteensä. ositus- ja perinnönjako testamentintekijän jo

aikaisemmin kuolleen puolison jälkeen on toimitettu'

Vuonna 1gg5 tehdyssä testamentissa on määrätty, että rintaperillisen mahdollisesti vaatiessa

lakiosaa se voidaan maksaa rahana. Nyt kysytään, kuka tai ketkä ja miten vastaavat vaaditun

lakiosan täyttämisestä.

perusteltu vastauksesi, missä kerrot myös asian sääntelystä, enintään sivun laajuisena

8p

2. Edellisen tapauks"n 
"","nrs 

on kiusaantunut hankalasta tilanteesta ja haluaisi tietää, voisiko

moiset sotkut välttää henkilövakuutuksen avulla. Hän on kuullut, että vakuutussopimuslain

uudistus on parantanut jäämistösuunnittelun mahdollisuuksia. .Kerro hänelle, miten

henkilövakuutuksen vaikutukset ja tulkinta mahdollisesti poikkeavat testamentin vaikutuksista ja

tulkinnasta?

Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena

3. Korkein oikeus on muutaman viime vuoden aikana antanut useampia lapsen elatusavun

suuruutta ja ennen kaikkea sen muuttamista koskevia ennakkoratkaisuja. Aihe on sosiaalisesti

ja oikeudellisesti samalla kertaa vaikea ja tärkeä. Sitä ovat lisäksi osaltaan sotkeneet

oi keusm i n isteriö n sitomattomat o hjeet elatusapujen laskem isesta.

6p
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Kerro miten elatusavut nykyisen sääntelyn mukaan muuftuvat ja millä edellytyksillä niitä voidaan

muuttaan?

Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena'

4.. Ositus ja omaisuuden erottelu ovat tärkeitä vaiheita avioliiton päättyessä puolison

kuolemaan. Kerro, miten ositus ja omaisuuden erottelu vaikuttavat lesken asemaan sekä

kuolinpesän hallintoon?

Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena? 8p

5. Vastauksena pitkään jatkuneeseen avoliittoja koskeneeseen keskusteluun on saatu laki

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Kerro millä tavalla se vaikuttaa avopuolisoiden

varallisu ussuhteisiin?

Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena? 7p

8p
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Opiskelijanumero

6. Hautaustoimilaki on muun ohella yksi jäämistösuunnittelun välineistä. Voimme ensisijaisesti

itse päättää, miten muistoamme hautaukseen liittyen kunnioitetaan.

Polttohautaaminen eli tuhkahautaus on lisääntymässä oleva hautaustapa. Helsingissä jopa noin

8O o/o vainajista tuhkataan ja eräillä hautausmailla vain tuhkahautaus on mahdollinen.

Hautaustoimitaissa tuhkan käsittelystä on omat, rajoittavat sääntönsä. Emme voi säilyttää

uurnaa ja tuhkaa vapaasti, vaikka niin ehkä haluaisimme. Tuhka tulee sijoittaa pysyvästi yhteen

paikkaan viimeistään

1. Kuukauden kuluessa kuolemasta

2. Kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta

3. Kuukauden kuluessa perinnönjaosta

4. Kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta

5. Kuuden kuukauden kuluessa kuolemasta

6. Vuoden kuluessa kuolemasta

7. Kahden vuoden kuluessa kuolemasta

8. Viiden vuoden kuluessa kuolemasta

9 Viiden vuoden kuluessa perintöön ryhtymisestä

Merkitse rasti mahdollisen oikean tai oikeiden vastausten kohdalle

Jätä tämä paperi erillisenä
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