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1. Viime päivien liukkaat kelit ovat kaataneet monia pyöräilijöitä. Useimmilla heillä
ei ole edunvatvontavaltuutusta. Kaatumisestaan säikähtänyt opiskelija tulee

luoksesija pyytää Sinua tekemään tuollaisen valtuutuksen. Tehtyäsi sen hän
esittää kaksi kysymystä:
a) missä tällaista valtuutusta säilytetään
b) millaisen edunvalvojan maistraafti määrää
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Yksilöity vastauksesi enintään sivun laajuisena.

2. Lapin yliopiston sähköpostijärjestelmään kirjaudutaan salasanalla, jota voidaan
käyttää myös eräisiin muihi n yliopiston järjestelmiin kirjaud uttaessa.
Kerro, millaisia vaatimuksia lainsäädäntö mahdollisesti asettaa sähköpostin
salasanoille? Perusteltu vastaus enintään sivun

laajuisena.
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3. Viime viikkoina on uutisoitu siitä, että useissa eri maissa on otettu

lainvalmistelussa kantaa poikien ympärileikkaukseen. Meillä korkein oikeus on
yllättäen hyväksynyKpoikien ympärileikkauksen, vaikka siinä puututaan
peru uttam attomal la taval la yksi lön fyys iseen yksityisyytee n.

Lapsipotilaiden varsinainen hoito on sekin ongelmallinen asia. Oppimateriaaliin
kuuluvassa artikkelissaan Tapio Räfy käsittelee lasten hoidon järjestämisen

rajapintoja. Mitä hän niillä tarkoittaa ja millaisia ongelmia hän niissä näkee.
Perusteltu vastaus enintään sivun laajuisena.
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Yksilön identiteettija sen osoittaminen ovat olleet tärkeitä asioita

yhteiskunnassa jo pitkään. Viime vuosina aiheesta on keskusteltu paljon
verkkoyhteiskuntaan siirtymisen myötä.
ldentiteettiohjelman loppuraportista antamassaan lausunnossa myös eduskunnan
oikeusasiamies on ottanut tähän aiheeseen kantaan. Millaisiin johtopäätöksiin ja
millaisin perustein hän lausunnossaan päätyy?

Yksilöity vastaus enintään sivun laajuisena
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5. Ville ja Kalle ovat edunvalvonnassa olevia vireitä vanhuksia. Eräänä päivänä

paikallisen ravintolan baaritiskin äärellä herroille syntyy kinaa siitä, miten heidän
asunnoilleen käy, jos he joutuvat palvelutaloon elämän loppuvaih6iksi. Villen
mukaan asunto pitää säilyttää ja Kallen mukaan julkinen edunvalvoja on kertonut
voivansa siirtää halutessaan Kallen pienempään asuntoon vaikka heti ja sitten kun
Kalle on palvelutalossa, hän myydä paukauttaa kämpän heti.

Miten asian laita on holhoustoimilain valossa? Perusteltu vastaus enintään sivun

laajuisena?
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Lapin yliopiston opiskelijanumero
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6. Ns. pikavipit ovat lisänneet viime aikoina merkittävästi maksuhäiriöitä. Ja
maksuhäiriöt taas ovat osa luoftotietotoiminnan arkea. Niitä rekisteröidään.
Tällaiset rekisteritiedot vaikeuttavat monin tavoin normaalia elämää ja jopa
työnsaantia.. Siksi niiden poistamisesta rekistereistä on säädetty luottotietolaissa.
Velkojan ilmoittamat maksuhäiriötiedot on luottotietolain mukaan poistettava:

a. kuukauden kuluttua maksusta

b

kolmen kuukauden kuluessa maksusta

c.

kuuden kuukauden kuluessa maksusta

d kuukauden kuluttua rekisteröinnistä
e kolmen kuukauden kuluttua rekisteröinnistä
f. kuuden kuukauden kuluttua rekisteröinnistä
g. vuoden kuluttua rnaksusta
h. kahden vuoden kuluttua maksusta

i.

vuoden kuluttua rekisteröinnistä

j.

kahden vuoden kuluttua rekisteröinnistä

Merkitse mahdollinen oikea tai oikeat vastaukset rastilla.
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Jätä tämä paperi erillisenä vastauksena.
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