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OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

AINEOPINNOT - KIRJALLINEN KUULUSTELU
perhe- ja jäämistöoikeus kuuluu käytännön lakimiehen keskeisimpiin
osaamisalueisiin. Lakimiehen ammattitaidosta puuttuisijotain perin olennaista ilman
perhe- ja jääm istöoikeuden perustu ntem usta. Etenkin avioliitto-oikeus ja
jäämistöoikeus ovat ai hepiirejä, joilla toi mijat ovat pääsääntöisesti lakimieh iä.
Lapsioikeus puolestaan on sellainen yhteistyöalue, jolla lakimiehet toimivat yhdessä
ja
muiden professioiden kanssa. Vastaavasti lapsioikeus on myös yksityisoikeuden
sosiaalioikeuden tärkeällä tavalla yhdistävä osaamisalue.
perhe- ja jäämistöoikeuden erityisosaaminen kuuluu nykyisin ensi sijassa
asianajajien, lulkist"n oikeusavustajien, verojuristien ja holhoustoimen sekä
sosiaalitoimen laliimiesten ammattitaitoon. Mutta ala on samalla sellaista arkipäivän
oikeutta, joka yleensä koskettaa jossain määrin jokaista lakimiestä pääasiallisista
joutuneet
työtehtävistä riippumatta. Vastavalmistuneet juristit ovat vuosikymmeniä
hävaitsemaan alan käytän nöllisen merkityksen jo alioikeuksissa auskultoidessaan.
Kiinteistojen kirjaamisasioiden siirtyminen maanmittauslaitoksen vastuulle on
nyttemmin poistänut tämän koulutusvaiheen asettaen näin aineopinnoille lisää
opetuksellisia perusvelvoitteita
perhe- ja jäämistöoikeutta luonnehditaan usein vaikeaksi oikeudenalaksi. Sitä se
fieftamåttå onkin. Lainsäädännön monimutkaisuus ja osittainen vanhentuneisuus
ja
sekä useiden eri lakien vaikutusten yhteensovittaminen parisuhteen päättyessä
kuolemantapaustenyhteydessä luovat jo sellaisinaan oikeudellisesti haasteellisia
tilanteita. Niitä lisäävä{ asianosaisten usein heikko varautuminen muutoksiin
läheissuhteissa sekä syntyvien riitojen voimakas ja usein pitkäkestoinen
äärimmäisiä tunteita ja riitoja
tunnepitoisuus. Lasten asema
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Tässä pakollisessa aineopintotentissä voidaan sen valitettavasta suppeudesta
johtuen testata lähinnä aihepiirin keskeisten periaatteiden, käsitteiden sekä
tuntemusta. Siksi on suositeltavaa suorittaa myöhemmin ainakin yksi
"aantol"n
taydeniavä 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 pistemäärää ei saavuteta.
Vastausten enimmäispituus on yleensä rajoitettu enintään yhdeksi sivuksi. Täyden
pistemäärän saavuttaminen ei edellytä koko vastaustilan käyttämistä.
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Nuorten musiikkitapahtumissa on alkoholin käyftö pitkään ollut
ongelmana. Viime aikoina valvonta on tiukentunut. Poliisi puuttuu herkästi
tilanteisiin, missä alaikäiset ovat alkoholin vaikutuksen alaisia ja ottaa yhteyttä
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johtaa
sosiaaliviranomaisiin. Viime kädessä toistuvat juopumistilanteet voivat
lapsen h uostaanottoon.

Kerro, mikä huostaanotto oikeudellisesti on, miten siitä päätetään ja miten se
mahdollisesti vaikuttaa lapsen huoltoon?
Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena
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Ennakkoratkaisussa KKO:2013:32 oli esillä tilanne, minkä korkein oikeus
ratkaisunsa otsikossa kuvaa seuraavasti: "Pesänselvitystä ja perintökaaren 3

luvun mukaista pesänjakoa toimittanut pesänselvittäjä ja -jakaja oli löytänyt
kuolinpesän asunnosta perittävän ja tämän puolison keskinäisen testamentin,
jossa oli toissijaismääräys. Toimitusmies katsoi, että testamentin saajiksi tulivat
jälkeen eläneen sukulaiset ia antoi testamentin tiedoksi ensiksi kuolleen
perillisille."

Tuo tilanne, missä osa asianosaisista oli tyytymättömiä

toimitusmiehen

menettelyyn, on jäämistöoikeuden järjestelmän ymmärtämisen kannalta tärkeä.
Kerro, miksi menettely mahdollisesti oli kritiikille altis?
Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena'
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Lapsen huoltoa koskevien riitojen käsittely tuomioistuimissa on ollut
hankalaa sosiaaliviranomaisten hitaan menettelyn ia asenteiden sekä
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tuomioistuinkäsittelyn hitauden vuoksi. Näistä syistä huoltoriitojen sovittelu on
yleistynyt nopeasti. Se halutaan ottaa tehokkaasti käyftöön koko maassa.
Kerro, mitä huoltoriitojen sovittelu tarkoittaa, miten se toimitetaan ja voiko siitä
lapsen etuun vedoten kieltäYtYä?
Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena
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Työhyvitys on tärkeä jakoon vaikuttava tasauserä.

Sitä voivat kuitenkin

vaatia vain perittävän hyväksityötä tehnyt:

1. Leski, jolla ei ole avio-oikeutta
2. Alaikäinen lapsi
3. Samassa taloudessa asunut lapsi
4. Yleistestamentin saaia
5. Testamentin toimeenPanija

6. Vähintään viisi vuotta työskennellyt rintaperillinen
Merkitse rasti mahdollisen oikean tai oikeiden vastausten kohdalle
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Jätä tämä paperi erikseen

