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* OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA
LAPIN YLIOPISTO
AINEOPINNOT - KIRJALLINEN KUULUSTELU
perhe- ja jäämistöoikeus kuuluu käytännön lakimiehen keskeisimpiin
ilman
osaamisalueisiin.-Lakimiehen ammattitaidosta puuttuisijotain perin olennaista
ja
perhe- ja jäämistöoikeuden perustuntemusta. Etenkin avioliitto-oikeus
jäämistöoikeus ovat aihepii rejä, joilla toimijat ovat pääsääntöisesti lakimieh iä.
Lajsioikeus puolestaan on sellainen yhteistyöalue., jolla lakimiehet toimivat yhdessä
ja
muiden professioiden kanssa. Vastaävasti iapsioikeus on myös yksityisoikeuden
sosiaalioikeuden tärkeällä tavalla yhdistävä osaamisalue.
perhe- ja jäämistöoikeuden erityisosaaminen kuuluu nykyisin ensi sijassa
ja holhoustoimen sekä
asianajajien, lulkisten oikeusavustajien, verojuristien
sosiaalitoiÅen taiimiesten ammattitaitoon. Mutta ala on samalla sellaista arkipäivän
pääasiallisista
oikeutta, joka yleensä koskettaa jossain määrin jokaista lakimiestä
juristit
ovat vuosikymmeniä joutuneet
työtehtävistä riippumatta. Vastavålmistuneet
havaitsemaan alan käytännöllisen merkityksen jo alioikeuksissa auskultoidessaan.
Kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtyminen maanmittauslaitoksen vastuulle on
nyttemmiÄ 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
ja
sekä useiden eri lakien vaikutusten yhteensovittaminen parisuhteen päättyessä
kuolemantapausten yhteydessä luovat jo sellaisinaan oikeudellisesti haasteellisia
tilanteita. Niitä lisääväi asianosaisten usein heikko varautuminen muutoksiin
läheissuhteissa sekä syntyvien riitojen voimakas ja usein pitkäkestoinen
ja riitoja
tunnepitoiEuus. Lasten asema on niin ikään jopa äärimmäisiä tunteita
herättävä asia.
Tässä pakollisessa aineopintotentissä voidaan sen valitettavasta suppeudesta
johtuen testata lähinnä aihepiirin keskeisten periaatteiden, käsitteiden sekä
sääntöjen tuntemusta. Siksi on suositeltavaa suorittaa myöhemmin ainakin yksi
täydenlavä 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, eivain 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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Olet pesänjakajana toimittamassa ositusta ja perinnönjakoa. Puolisoiden
asunto oli ollut miehen omistama ja kesämökki vaimon omistama. Pyydät

1.

osakkaita esittämään ositusta ja jakoa koskevat vaateensa. Leski ilmoittaa
ja kahden
vaativansa itselleen miehen nimissä ollutta yhteistä asuntoa hänen
lapsen asunnoksi sekä näille lapsille elatusapua jaon lainvoimaiseksi tuloon

saakka. Aikaisemmasta aviolitosta oleva lapsi puolestaan vaatii asunnon
väl1öntä myyntiä ja kesämökkiä itselleen. Miten suhtaudut noihin vaatimuksiin?
Perusteltu vastauksesi enintään sivun laaiuisena'
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Z.

Henkivakuutukset ovat nykyisin merkittäviä taloudellisia sijoituksia. Siksi
juuri
niistä on puhuttu usein myös perhe- ja jäämistöoikeuden luennoilla. Silti
kukaan ei tiennyt viime tenttikierroksella juuri mitään vakuutusten huomioon
ottamisesta ositu ks'essa.
Ositus on poikkeuksellinen toimitus' Usein on sanottu, että jo osituksen käsite on
vaikeasti ymm ä rrettävissä.

Kerro, mitä osituksella tarkoitetaan, mitä siinä ratkaistaan ja miten vakuutuksiin
tulee osituksessa suhtautua?
Perusteltu vastauksesi enintään sivun laaiuisena

3. Viime aikoina jäämistösuunnittelu
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on tullut entistä tärkeämmäksi vanhuuden

suunnittelun muodoksi. Sitä on kuitenkin vaikeuttanut KHOn asennoituminen
osittaiseen perinnöstä luopumiseen. Kerro, mitä tuo asennoituminen on
merkinnyt

ja mitä lisiä ennakkoratkaisu

KHO:2013:52 siihen mahdollisesti on

tuonut?
Perusteltu vastauksesi enintään sivun laaiuisena
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PK I luku sisältää omaleimaisen suomalaisen jäämistöoikeuden tasaus- ja
hyvityskeinojen kokonaisuuden. Nykyisin yhä useammin käytännössä vedotaan

4.

PK 8 lukuun. On siksi tärkeää tuntea tuo luku.

Kerro, ketkä voivat saada toimeentuloavustusta jäämistöstä

ja ketkä taasen

voivat saada työhyvitystä?
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Perusteltu vastauksesi enintään sivun laaiuisena'

5.

Lapsen huoltoa koskevat kiistat ovat valitettavan ikävä osa käytännön
lapsioikeudellisia riitoja. Ongelmat koskevat niin huoltoa, tapaamisoikeutta kuin
myös luonapitoa.

Käytännössä

on

esiintynyt tilanne, missä vanhemmat

pääsivät

yhteisymmärrykseen siitä, että viisivuotias lapsijää heidän yhteiseen huoltoonsa,

mutta eivät päässeet tapaamisoikeudesta yksimielisyyteen. lsä vaatii saada
tapaamisoikeuden joka toinen viikonloppu, niin että lapsi viettää viikonlopun
hänen luonaan. Äiti ilmoittaa suostuvansa vain valvottuun tuntimääräiseen
tapaamiseen lähikdupungin kunnallisessa tapaamiskodissa

ja edellyttäen,

että

isä maksaa lapsen paikalle tuomisen kustannukset. Hän on lehdestä lukenut,
että niin on nykyisin tapana tehdä.
Kerro, mitä tapaamisoikeus tarkoittaa

ja miten suhtaudut tässä

kysymyksessä

esitettyihin vaatimuksiin.
Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena
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opiskelijanumero

NIMI

Vuoden 2012 uusi adoptiolaki toi ottolapsilainsäädäntöön monia uusia
elementtejä. Lakimiehillä on taas ollut koko lailla opeteltavaa.
Adoptio edellyttää pääsääntöisesti adoptiolupaa. Sen myöntää:
1. Maistraatti

2. Sosiaalilautakunta
3. Käräjäoikeus

4. Hallinto-oikeus
5. Helsingin Hovioikeus

6. Pelastakaa Lapset ry.
7. Lapsiasiavaltuutettu
Merkitse rasti mahdollisen oikean tai oikeiden vastausten kohdalle
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Jätä tämä paperi erikseen

