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Persoonal lisu usoi keus, aineopinnot
on vanha' jo
Yksilön persoonallisuuden suoja eli persoonallis.uusoikeus
lakimiehille viime vuosina
roomalaisen oiXeuåän åiafta lähtöisin oieva, käytännön
itsemäärääm isoikeus
entistä tarxeåmmä'ksi tullut oikeudenala. Yksilön
ja saa uusia ilmenemismuotoja'
eurooppalaisessa oikeusvaltiossa cn saanut
kuuluvat
persoonail isuusoikeuden osa-arueet tu nnisteoikeudesta potirasöikeuteen
piiriin'
Arvojen
lainsäädännön
oikeusvaltion uus-imman, koko ajan lisääntyvän
muuttuminenentistäenemmänihmisenoikeuksiakorostaviksija yhdessä
uusiutuminen
itsemääräämisoiråuoen lainsäädännöllisen viitekehyksen
tilanteen' missä
viestintäympäristöj;; uudistumisen kanssa ovat aikaansaaneet
muutoksiin ei aina ole osattu
lakimiesten taiJåiovat koetteilla. Käytännössä
oikeusasiamiehen
havahtua ajoisia. Siitä kertovat myös lukuisat.eduskunnan
osaamisvajeesta
ratkaisut. Voidaankin puhua t"tkittauastä oikeudellisesta
persoonallisuusoikeuden alueella'

persoonallisuÅoikeuden aineopintojen kirjallisessa kuulustelussa pyritään
alan perusasioiden sekä
varmistam""n r", etta opisfelijat ovat hankkinået itselleen
ongelmien tunnistamista
käsitteiden riittävän alkeistuntemuksen oikeudellisten
vuoksi kysymykset
Tämän
sekä tietoj"n tvår,åtpaa täydentämistä varten'
käytännössä merkittävien
testaavat yteensä dan keskeisten käsitteiden sekä
yhteydessä
perustilanteiden oikeudellisen sääntelyn tuntemusta. Kysymysten
lainlii?d,?tl?-l
kerrotaan
annetaan toisinaan täydentävää tietoä asioista sekä
yksi on yJ.""l:?.
uusiutumisesta. fysymyf<sia on kuusija niistä
ry.gniy3llntakysymys'
tietämättömyyttä.
Tuo kysymy, ,rorii hyvin osaaviä ja rankaisee selkeää
pistein'
Vastaukset arvostellaan täysin
saattaisi antaa siihen
Moni kysymys on siten käytännönläheinen, että maallikkokin
perustelemattoman oikäan vastauksen. Tämä on ku itenkin oikeustieteellinen
perusteltuja ellei kysymyksen
kuulustelu. siksivastausten on oltava oikeudellisesti
YhteYdessä toisin mainita'
käytännön tärkeyden
Tämän tentin suppeudesta johtuen suositellaan aiheen
vuoksi ainakin yhden täydentävän opintojakson suorittamista
persoonallisuusoikeuden aihepiireistä'
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perin vaikea lukea suoraan
1. Holhoustoimilaki on osoittautunut laiksi, mitä on
ollut edunvalvonnan eri tasojen sekä
lakikirjasta. yhtenä keskeisenä ongelmana on
hetken ihmeteltyäsi muistat
edunvalvojan kelpoisuuden välinen suhde' Asiaa

oppimateriaalissakäsitellyntätäkysymystä'Mitäsiitäsanotaan?
Yksilöity vastaus enintään sivun laajuisena'
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2.Erässäyliopistossaonvalmisteillaopiskelijatyönätietokonejärjestelmä,minkä
potilaiden hoidossa
puitteissa hoitohenkilöstö - Iääkärit ja hoitajat - voi keskustella
il

men neistä kYsYmYksistä.

ja henkilötietolainsäädäntö
Kerro, millaisia vaatimuksia potilaslainsäädäntö
ja sen käytölle?
mahdollisesti asettavat tuollaiselle järjestelmälle
Perusteltu vastaus enintään sivun laajuisena'
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3.Yksinykyajanmerkittävistäoikeusperiaatteistaonoikeusollaedustettuna
keskeisiä
omissa asioissaan. Se on myös osa persoonallisuusoikeuden
periaatteita. Miten tätä oikeudesta on säädetty sosiaa{i- ja terveydenhuollon
lainsäädännössä
Perusteltu vastaus enintään sivun laajuisena'

8p

puhuttu paljon
Viime vuosina on verkkoyhteiskunnan kehittyessä
säädetty ja miten niihin on
mobiirivarmenteista. Kerro mitä ne ovat, mitä niistä on

4.

käytännössä suhtaud uttu.
Yksilöity vastaus enintään sivun laajuisena
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Ville ja Kalle ovat vireitä vanhulsia, joiden sosiaalisessa turvallisuudessa

edunvalvojat näyttelevät keskeistä osaa. Eräänä päivänä baaritiskin äärellä
herroille syntyy kinaa siitä, mitä ovat välitystilitia miten niistä pääsee hyötymään?
Kerro herroille, mitä välitystilit ovat, mitä niistä säädetään, miten järjestetmä'

asiakkaaksi pääsee ja miten ne suhtautuvat edunvalvontaan
Perusteltu vastaus eni ntään sivu n laaj u isena?
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Lapin yliopiston opiskelijanumero

6. Eräitä hyvinvointiyhteiskunnan peruskysymyksiä ovat viime vuosina olleet
kysymyksen hoitoon pääsystä ja hoidon jatkuvuudesta. Niihin liittyy osaltaan
osaltaan hoitosuunnitelma. Sellainen on tehtävä

a. ennen hoidon aloittamista
b. kolmen päivän kuluessa hoidon aloittamisesta
c. viikon kuluessa hpidon aloittamisesta
d. kuukauden kuluessa hoidon aloiftamisesta
e. potilaan,päästessä laitoshoidosta

f.

kerran kuudessa kuukaudessa

g. kerran vuodessa

Merkitse mahdollinen oikea tai oikeat vastaukset rastilla.

Jätä tämä paperi erillisenä vastauksena.

3p

