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AINEOPINNOT - KIRJALLINEN KUULUSTELU

perhe- ja jäämistöoikeus kuuluu käytännön lakimiehen keskeisimpiin
osaamisalueisiin.-Lakimiehen ammattitaidosta puuttuisijotain perin olennaista ilman

perhe- ja jäämistöoikeuden perustuntemusta. Etenkin avioliitto-oikeus ja
jaämistöolkåus ovat aihepiirejä, joilla toimijat ovat pääsääntöisesti lakimiehiä'

La[sioikeus 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,lulkisten oikeusavustajien, verojurlstien ja holhoustoimen sekä

sosiaalitoimen tatiimiesten ammattitaitoon. Mutta ala on samalla sellaista arkipäivän
oikeutta, joka yleensä koskettaa jossain määrin jokaista lakimlestä pääasiallisista
työtehtävistä riippumatta. Vastavalmistuneet juristit.ovat vuosikymmeniä joutuneet
havaitsemaan alan käytän nöllisen merkityksen jo alioikeuksissa ausku ltoidessaan'

Kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtyminen maanmittauslaitoksen vastuulle on
nyttemmin poistanut tämän koulutusvaiheen asettaen näin aineopinnoille lisää

opetuksellisia perusvelvoitteita

Perhe- ja jäämistöoikeutta luonnehditaan usein vaikeaksi oikeudenalaksi. Sitä se
kieftamåttå onkin. Lainsäädännön monimutkaisuus ja osittainen vanhentuneisuus
sekä useiden eri lakien vaikutusten yhteensovittaminen parisuhteen päättyessä ja
kuolemantapausteh 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

sääntöjen tuntemusta. Siksi on suositeltavaa suorittaa myöhemmin ainakin yksi
täydentävä aineopintojakso riittävän vähimmäisammattitaidon saavuttamiseksi.

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 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.
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1. Lakiosan täydennys on erikoinen oikeudellinen instituutio, Se tunnetaan

käytännössä aika huonosti ja siksi korkein oikeus aina silloin tällöin joutuu

antamaa aihepiiristä ennakkoratkaisuja. Viime vuonnakin annettiin kaksi uutta

ennakkoratkaisua.

Olet pesänjakajana eräässä kuolinpesässä. Pyydät osakkaita esittämään
jakovaateensa. Yksi osakkaista toteaa neljän muun saaneen perittävältä

huomattavassa määrin rahaa tämän eläessä ja nyt vielä testamentilla

suurimman osan jäämistöstä. Tämä on väärin sanoo tuo osakas ja jatkaa: " Tällä

tavoin osuuttani on jatkuvasti ennakolta syöty. Vaadin siksi lakiosan

täydennystä, niin että saan jäämistöön kuuluvan mökin ja kaikki rahat sekä

korkoa perittävän kuolemasta lukien."

Miten suhtaudut tuohon vaatimukseen.

Perusteltu vastauksesi, missä kerrot lakiosan täydennyksestä ja sen

vaatimisesta, enintään sivun laajuisena. 8 p

2. Ositus on poikkeuksellinen toimitus. Usein on sanottu, että jo osituksen käsite

on vaikeasti ymmärrettävissä. Ja käytännössä syntyy jatkuvasti ongelmia
erityisesti asuntoon ja asumiseen, lasten ja puolison elatusapuun sekä
kulkuvälineisiin ja viime kädessä osituksen sovitteluun liittyen. Niin ikään

avioehdon tulkinta on joskus vaikeaa.

Kerro, mitä osituksella tarkoitetaan, mitä siinä ratkaistaan ja miten sekä keiden
vaatimuksesta sitä mahdollisesti on mahdollista sovitella?

Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena

3. Vappu on käytännössä lastensuojeluilmoitusten

nykyisin aika lailla.

8p

luvattua aikaa, Niitä tehdään
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Kerro,mikälastensuojeluilmoituson,ketkäsenvoivattehdäjamilloin
tehdä?

Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena

tulee

7p

4. Tutkintovaatimuksiin kuuluvassa ennakkoratkaisussa 2011:105 tuli esille

tärkeällä tavalla avioliittolain ja perintökaaren välinen suhde' Kerro' mistä

tapauksessa oli kysymys ja miten korkein oikeus asiaa lähestyi?

Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena' 8 p

S.Lapsenhuoltoakoskevienriitojenkäsittelytuomioistuimissaonollut
hankalaasosiaaliviranomaistenhitaanmenettelynjaasenteidensekä
tuomioistuinkäsittelyn h itauden vuoksi' Näistä syistä huolto riitojen sovittelu o n

yleistynytnopeasti.Sehalutaanottaatehokkaastikäyttöönkokomaassa.

Kerro,mitähuoltoriitojensovittelutarkoittaa,mitensetoimitetaanjavoikosiitä
lapsen etuun vedoten kieltäYtYä?

Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena 6p
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Omaisuuden erottelu on elatusvaatimuksen tavoin tärkeä osa avioeron
seuraamusprosessia. Kerro, milloin sitä on viimeistään vaadittava:

1. Yhteiselämän lopettamista haettaessa

2. Avioerohakemuksen yhteydessä

3. Pesänjakajan hakemisen yhteydessä

4. Osituksen yhteydessä

5. Osituksen sovittelun yhteydessä

6. Osituksen moitteen yhteydessä

7. Erillisenä hqkemusasiana kuudessa kuukaudessa
avioeron tulosta lainvoimaiseksi

Merkitse rasti oikean tai oikeiden vastausten kohdalle

Jätä tämä paperi erikseen

3p


