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Esipuhe
Tämä teos on kaksiosaisen jäämistösuunnittelua käsittelevän teossarjan
II osa. Teossarjan I osa, Jäämistösuunnittelu I – perittävän jäämistösuunnittelu, ilmestyi elokuussa 2020. Tuossa teoksessa käsitellään perittävän
käytössä olevia jäämistösuunnittelun keinoja. Käsillä olevassa teossarjan II osassa, Jäämistösuunnittelu II – lesken ja perillisten jäämistösuunnittelu, käsitellään vastaavasti lesken ja perillisten jäämistösuunnittelun
keinoja.
Jäämistösuunnittelu II jatkaa siitä, mihin Jäämistösuunnittelu I
päättyi: kun perittävä on kuollut, eikä hän voi omilla tahdonilmaisuillaan enää vaikuttaa jäämistöönsä, katse kiinnittyy niihin keinoihin,
joita leskellä ja perittävän oikeudenomistajilla on käytössään. Teoksessa
käsitellään siis niitä jäämistösuunnittelun keinoja, joilla leski ja perilliset voivat vaikuttaa siihen, mitä he tai heidän sukuhaaransa perittävän
jäämistöstä saavat.
Teos ei ole perinteinen perhe- ja jäämistöoikeuden kommentaari,
eikä varsinkaan verosuunnittelua käsittelevä kirja. Olemme pyrkineet
vastaamaan yksityis- ja vero-oikeudellisesta näkökulmasta leskeä ja
perillistä askarruttaviin kysymyksiin: Mitä keinoja minulla on käytettävissä, kun haluan vaikuttaa siihen, mitä minä tai sukuhaarani
jäämistöstä saa? Mitä reunaehtoja sääntely asettaa toimilleni? Mitkä
veronäkökohdat minun on hyvä erityisesti ottaa huomioon, kun toteutan tahtoani perinnön vastaanottamisessa, jäämistöomaisuuden hallinnassa ja käytössä sekä omaisuuden luovuttamisessa? Lähestymistavasta
johtuu, että odotamme lukijan hallitsevan näihin oikeudenaloihin liittyvät perusasiat.
Teoksen kirjoitusvastuu jakautuu osaamisalueidemme mukaisesti.
Antti Kolehmainen on kirjoittanut teoksen perhe- ja jäämistöoikeutta

V

Esipuhe

ja Timo Räbinä verotusta koskevat osat. Olemme lukeneet ja kommentoineet toistemme tekstit, ja samalla pyrkineet varmistamaan asiasisällön yhteensopivuuden lukijaa parhaiten palvelevalla tavalla. Vuosien
aikana käydyt varojen siirtoverotusta koskevat keskustelut Tampereen
yliopiston vero-oikeuden professori Pekka Nykäsen sekä verotuksen
oikaisulautakunnan puheenjohtajien Janne Myllymäen ja Jukka Rautajuuren ja useiden Verohallinnon asiantuntijoiden kanssa ovat rikastuttaneet tämän teoksen vero-oikeudellisia näkökulmia.
Alma Talentia kiitämme siitä, että se on ottanut tämän teoksen julkaistavakseen. Kustannustoimittaja Inka Remonen-Niitepöldiä kiitämme teoksen viimeistelyvaiheessa annetusta ammattitaitoisesta avusta ja
joustavuudesta.

Kuopiossa ja Hyvinkäällä 9. päivänä huhtikuuta 2021
Antti Kolehmainen
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