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LAPIN YLIOPISTO
OIKEUSTI ETEI DEN TI EDEKU NTA

Persoonallisuusoikeus, aineopinnot 23.a5.2013

Yksilön persoonallisuuden suoja eli persoonallisuusoikeus on vanha, jo roomalaisen
oikeuden ajalta lähtöisin oleva, käytännön lakimiehille kansallisestija kansainvälisesti
viime vuosina entistä tärkeämmäksi tullut oikeudenala. Yksilön itsemääräämisoikeus

eurooppalaisessa oikeusvaltiossa on saanut ja saa uusia ilmenemismuotoja.
Persoonallisuusoikeuden osa-alueet tunnisteoikeudesta potiladoikeuteen ja
vanhuusoikeuteen kuuluvat oikeusvaltion uusimman, koko ajan lisääntyvän

lainsäädännön piiriin. Arvojen muuttuminen entistä enemmän ihmisen oikeuksia
korostaviksi ja itsemääräämisoikeuden lainsäädännöllisen viitekehyksen uusiutuminen

yhdessä viestintäympäristojen uudistumisen kanssa ovat aikaansaaneet tilanteen,
missä lakimiesten taidot ovat koetteilla. Käytännössä arvojen ja lainsäädännön
muutoksiin ei aina ole osattu havahtua ajoissa. Voidaankin perustellusti puhua

merkittävästä oikeudellisesta osaamisvajeesta persoonallisuusoikeuden alueella.

Persoonallisuusoij<euden aineopintojen kirjallisessa kuulustelussa pyritään
varmistamaan se, että opiskelijat ovat hankkineet itselleen alan perusasioiden sekä
käsitteiden riittävän alkeistuntemuksen oikeudellisten ongelmien tunnistamista sekä

tietojen myöhempää täydentämistä varten. Tämän vuoksi kysymykset testaavat yleensä
alan keskeisten käsitteiden sekä käytännössä merkittävien perustilanteiden

oikeudellisen sääntelyn tuntemusta.

Kysymysten yhteydessä annetaan toisinaan täydentävää tietoa asioista sekä kerrotaan
lainsäädännön uusiutumisesta. Kysymyksiä on kuusija niistä yksi on yleensä
monivalintakysymys. Tuo kysymys suosii hyvin osaavia ja rankaisee selkeää

tietämättömyyttä. Vastaukset arvostellaan täysin pistein.

Moni kysymys on siten käytännönläheinen, että maallikkokin saattaisi antaa siihen
perustelemattoman oikean vastauksen. Tämä on kuitenkin oikeustieteellinen kuulustelu.

Siksivastausten on oltava oikeudellisesti perusteltuja ellei kysymyksen yhteydessä
toisin mainita.

Tämän tentin suppeudesta johtuen suositellaan aiheen käytännön tärkeyden vuoksi
ainakin yhden täydentävän opintojakson suorittamista persoonallisuusoikeuden

aihepiireistä .
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1. Viime aikoina on enenevässä määrin puhuttu vanhusten asemasta ja oikeuksista.

Yksi vanhuusoikeuden tarjoamista vanhuuteen varautumisen oikeudellisista keinoista

on edunvalvontavaltuutus. Se on lailla säännelty erityinen valtuutus.

Kerro, millaiset oikeudet sekä velvollisuudet edunvalvontavaltuutettu saa sen jälkeen,

kun valtuutus on tehty?

Perusteltu vastaus enintään sivun laajuisena.

2. Nimikulttuurimme on viime vuosina muuttunut merkittävästi. Sekä etunimet että

sukunimet ovat ihmisen syntyperästä riippumatta monesti kaukana perinteisistä

suomalaisista nimistä. Usein nimiasiat hoituvat asianosaisten toimesta kitkatta

maistraatissa ja nykyisin jopa asiointitilivoi tulla tässä yhteydessä käyttöön. Lakimiehen

on kuitenkin aina tunnettava nimilainsäädännön perusasiat.

Kerro, miten parisuhteet vaikuttavat puolison sukunimeen ja millaisia nimivalintoja tällä

on mahdollisuus tehdå parisuhteen aikana.

Perusteltu vastaus enintään sivun laajuisena 7 p

3. Ensimmäinen tietosuojalakimme henkilörekisterilaki tuli pääosin voimaan vuonna 1988.

Myös nykyisin henkilörekistereillä on merkittävä rooli tietosuojalainsäädännössä.

Varsinainen peruskäsite on kuitenkin henkilötietojen käsittely.

Yhtenä keskeisenä henkilötietona toimii Suomessa henkilötunnus. Sen merkityksestä

on julkisuudessa äskettäin keskusteltu näkyvästi suurten tietovuotojen yhteydessä.

Kerro, miten henkilötunnukseen tulee suhtautua käsiteltäessä henkilötietolain mukaan

henkilötietoja?
Perusteltu vastaus enintään sivun laajuisena

7p
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4. Ville ja Kalle ovat edunvalvonnassa olevia vireitä vanhuksia. Tavatessaan taas

kerran paikallisessa baarissa he käyvät arvostelemaan nykyistä

ed unvalvontalainsäädä ntöä.

Ville sanoo valittaneensa käräjäoikeuteen useita kertoja oikeusaputoimistossa

työskentelevän edunvalvojansa toiminnasta. ltse miestä hän ei ole koskaan edes

tavannut, koska tämä toimii lähikaupungissa eikä pidä mitään yhteyttä Villeen. Eihän

sellainen voi olla lain mukaista.

Kalle taasen sanoo tekevänsä juuri hallinto-oikeudelle hakemusta edunvalvojan

vaihtamisesta, koska tämä oli vähentänyt Kallen kuukaudessa saamia käyttövaroja

saatuaan kuulla Villen ja Kallen ajanvietosta baarissa. Ei niin niuho saisi olla

edunvalvojana.
Kummankin mielestä kanteet varmasti menestyvät. Miten herrojen toimia

oikeuksiensa puolustamiseksi tulee lainsäädännön valossa arvioida?

Perusteltu vastaukdesi enintään sivun laajuisena 8p

5. Lapsen huoltoon on kuulunut ja kuuluu vanhempainvastuun puitteissa myös

huolehtiminen lapsen terveydestä ja siihen liittyen hoitoon toimittamisesta. Tätä

vanhempainvastuuta täsmennetään nykyisin potilaslaissa. Oppimateriaaliin

kuuluvassa Tapio Rädyn artikkelissa käsitellään yksityiskohtaisesti tätä aihepiiriä.

Kerro, miten lapsen ja vanhemman erilaiset käsitykset hoidosta ratkeavat lain ja

Rädyn esittämien tulkintasuositusten mukaan

Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena 7p
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Nimi

Opiskelijanumero

Vainajan muisto on yksi oikeusjärjestyksemme turvaamista arvoista. Sitä suojaa

osaltaan myös hautaustoimilaki. Tuossa laissa säädetään muun ohella vainajan tuhkan

käsittelystä.

Hautaustoimilain mukaan tuhka on sijoitettava pysyvään sijoituspaikkaan viimeistään

1. Kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta

2. Kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta

3. Kuuden kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta

4. Vuoden kuluessa vainajan kuolemasta

5. Viiden vuoden kuluessa vainajan kuolemasta

Merkitse mahdollinen oikea tai oikeat vastaukset rastilla.

Jätä tämä paperi erillisenä vastauksena.

3p


