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Alkusanat
Jokaisen teoksen kirjoittamisprosessi saa aina alkunsa jostakin. Tälle
kirjalle voidaan osoittaa kaksi erityistä inspiraation lähdettä. Näistä
varhaisempi on professori emeritus Ahti Saarenpään artikkeli Välitilojen ongelmia – näkökohtia osituksen ja perimyksen suhteesta (1989),
johon tutustuin jo vuosia sitten. Kirjoituksen myötä kiinnostuin
jäämistöosituksesta aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden leikkauspisteeseen sijoittuvana ilmiönä. Erityistä huomiota artikkelissa kiinnitti kaksi siinä esitettyä yleisen tason väittämää. Saarenpää lähtee
ensinnäkin siitä, että jäämistöosituksen osapuoleksi ei pidä hahmottaa kuolinpesää vaan että silloin, kun puoliso kuolee ennen ositusta,
osituspuoleksi tulevat hänen asemestaan hänen perillisensä. Tämän
ohella kirjoittaja korostaa, että jäämistöosituksessa ei voida soveltaa kuolinpesän hallintoa koskevia PK 18 ja 19 lukujen säännöksiä.
Kumpikaan näistä käsityksistä ei täysin vakuuttanut minua, vaan ne
herättivät vastaväitteitä. Eikö muka jäämistöositus voisi olla järkevää hahmottaa juuri kuolinpesää koskevaksi sopimukseksi tai toimitukseksi, jolla saattaa olla pesän varallisuustilan kannalta samanlaisia
oikeusvaikutuksia kuin pesän puolesta tehdyllä oikeustoimella tai sitä
koskevalla oikeudenkäynnillä?
Toisen tärkeän virikkeen sain käytännön oikeuselämästä, kun
keväällä 2016 avustin erästä pesänselvittäjän ja -jakajan määräyksen
saanutta asianajajaa. Hänellä oli selvitettävänään ylivelkainen kuolinpesä, joka näytti olevan tasinkoa saavana puolena toisen perillistahon
kanssa käytävässä osituksessa. Asianajaja ei nähnyt erityistä ongelmaa siinä, että hän tulisi pesänjakajana – siis oikeastaan tuomarin
roolissa – toimittamaan osituksen, jonka avulla hän hankkisi edus-
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tamalleen kuolinpesälle lisää varallisuutta. Päänvaivaa asianajajalle
tuotti sen sijaan se, estyikö hänen suunnittelemansa osituksen toimittaminen AL 87 §:n nojalla, kun ensin kuolleen puolison velat
olivat pesän ylivelkaisuuden vuoksi vielä maksamatta. Tapaus osoitti konkreettisesti, kuinka selvä pesänselvityksen tarpeita toteuttava
funktio jäämistöosituksella voi toisinaan olla. Samalla sain vahvistuksen jo vuosien mittaan syntyneelle käsitykselleni: jäämistöosituksen
ja kuolinpesän hallinnon väliseen yhteyteen liittyy sekä teorian että
käytännön kannalta merkittäviä ongelmia, jotka kannattaa ottaa tutkimuksen kohteeksi.
Teos on syntynyt syksyn 2016 ja kevään 2020 välisenä aikana
tutussa ympäristössä, Porthanian neljännessä kerroksessa, jossa näitäkin rivejä kirjoitan. Täällä vaikuttava työyhteisö, vanha yksityisoikeuden laitos, on tarjonnut tutkimus- ja kirjoittamistyölle erinomaiset
puitteet. Kollegojen kannustava tuki on antanut motivaatiota ja intoa
erityisesti silloin, kun tutkimuksen eteenpäin vieminen on muuten
tuntunut vaikealta ja raskaalta. Keskustelut, joita olen saanut käydä
neljännen kerroksen kahvihuoneessa ja käytävillä, ovat olleet merkittävä voimavara. Nyt on koko maailmaa järkyttänyt koronapandemia
hiljentänyt myös Porthanian ja siirtänyt huomion pääosin muihin
asioihin kuin oikeustieteeseen. Luotan kuitenkin siihen, että selviämme tästä ja pääsemme taas jatkamaan työtämme entiseen tapaan.
Ohjauksessani väitöskirjaa tekevä OTM Katja Hyvönen on ystävällisesti lukenut käsikirjoitukseni ja antanut siitä kannustavaa mutta
samalla tarkkanäköistä ja kriittistä palautetta. Hänen kommenttinsa
ovat pakottaneet minut monessa kohdassa miettimään sanomaani, ja
yhden pitkähkön jakson jouduin niiden johdosta kirjoittamaan kokonaan uudelleen. Lämmin kiitos kaikesta avustasi ja tuestasi, Katja!
Alma Talentia kiitän teokseni kustantamisesta. Toimitustyöstä on
taas kerran taidokkaasti huolehtinut sisältöpäällikkö Arja Lappeteläinen. Kiitän Arjaa uutterasta ja huolellisesta paneutumisesta tekstiini
ja erinomaisista kieliasua ja asiasisältöä koskevista huomautuksista,
joiden ansiosta tekstini laatu on merkittävästi parantunut.
Porthaniassa maaliskuun 27. päivänä 2020
Tapani Lohi
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