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Saatesanat
Suomen jäämistöoikeus I–II on perintöoikeuden kokonaisesitys,
jonka ensimmäinen osa keskittyy lakimääräiseen perintöoikeuteen ja
jälkimmäinen testamenttioikeuteen. Teokset on saatettu ajan tasalle,
kun molemmista kirjoista on ilmestynyt vuoden sisällä uudistetut
laitokset.
2010-luvulla on uudistettu monia keskeisiä säädöksiä ja säännöksiä,
tutkimustoiminta on ollut vilkasta ja laadukasta ja tuomioistuimissa on tehty runsaasti perhe- ja perintöoikeudellisia linjaratkaisuja.
Koko tämän oikeuslähdemateriaalin huomioon ottaminen uutta laitosta kirjoitettaessa on ollut välttämätöntä. Tämän vuoksi teos on
entisestäänkin laajentunut, vaikka siitä samalla on voitu jättää pois
vanhentuneita osia.
Käytännön perintöoikeuden ja oikeuskäytännön välillä on murtamaton yhteys. Kun kapea polku oikeuslähteelle on laventunut tiedon
valtaväyläksi, tietä on mutkaton kulkea. Lainsäädännön lisäksi myös
korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntö löytyy vaivattomasti verkosta. Sähköisessä muodossa on
saatavilla viljalti myös säädösvalmisteluaineistoa ja oikeuskirjallisuutta. Tämä on merkittävä etu niin asianajajille, tuomioistuimille kuin
tutkijoillekin. Suosittelemmekin digitaalisen oikeuslähdeaineiston
rinnakkaiskäyttöä teoksen kanssa aina silloin, kun tekstissä viitataan
ylimpien tuomioistuinten tekemiin ratkaisuihin tai lainsäätäjän tarkoitukseen.
Lukijaa kehotamme tutustumaan myös teoksen kirjallisuusluetteloon. Siihen on koottuna rautaisannos perintöoikeuden kannalta keskeistä kirjallisuutta. Aineistoon perehtyminen on tarpeen erityisesti
silloin, kun tässä teoksessa annettu vastaus on riittämätön. Onneksi
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suomalainen perhe- ja perintöoikeudellinen tutkimus on vireää ja
laaja-alaista, ja sen toivoisi säilyvän sellaisena myös tulevaisuudessa.
Vaikeiden juridisten ongelmien ratkaisemisessa ajantasaisella tutkimustiedolla on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä.
Uuden laitoksen laatiminen ei olisi ollut mahdollista ilman ulkopuolista apua. Olemme suuressa kiitollisuudenvelassa monille tuomareille, asianajajille ja perintöoikeuden tutkijoille siitä avusta, jota
olemme heiltä vuosikymmenten varrella työn eri vaiheissa saaneet.
Päävastuu uuden laitoksen kirjoittamisesta on ollut Urpo Kankaalla.
Aulis Aarnio on käynyt lävitse perustekstin korjaten, muuttaen ja
täydentäen. Jokainen tarkistus on molempien tekijöiden hyväksymä. Tekijät myös vastaavat tekstissä olevista tulkintakannanotoista
yhdessä.
Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun KKO 2009:27 mukaan
oikeustieteen yliopisto-opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille
normi- ja järjestelmätiedon lisäksi myös valmiuksia erottaa oikea väärästä sekä edistää oikeudenmukaisuutta ja oikeusturvaa. Parhaamme
mukaan olemme sovittaneet tulkintakannanottomme tämän prejudikaatin tiivistämään tärkeään viestiin.
Suomen jäämistöoikeus I–II -teossarjan uusista laitoksista kiitämme sisältöpäällikkö Arja Lappeteläistä. Hänen panoksensa näiden
teosten taustalla on niin mittava, että sitä on ulkopuolisen ehkä vaikea
jopa käsittää. Siihen on vain uskottava.
Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2016
Aulis Aarnio
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