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LAPIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

PerSognallisuusoikeus, aineopinnot

31.01 .zAM

yksilön persoonallisuuden suoja eli persoonallisuusoikeus on vanha, jo roomalaisen oikeuden
ajalta lähtöisin oleva, käytännön lakimiehille kansallisesti ja kansainvälisesti viime vuosina
entistä tärkeämmäksi tullut oikeudenala. Yksilön itsemääräämisoikeus eurooppalaisessa oikeusvaltiossa on saanut ja saa uusia ilmenemismuotoja. Persoonallisuusoikeuden osa-alueet
tunnisteoikeudesta ja yksityisyydestä potilasoikeuteen ja vanhuusoikeuteen kuuluvat oikeusvaltion uusimman, koko ajan lisääntyvän lainsäädännön piiriin. Arvojen muuttuminen entistä
enemmän ihmisen oikeuksia korostaviksi ja itsemääräämisoikeuden lainsäädännöllisen viitekehyksen uusiutuminen yhdessä viestintäympäristöjen 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.
persoonallisuusoikeuden 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 kuusi ja 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. Siksi vastausten on oltava oikeudellisesti perusteltuja ellei kysymyksen yhteydessä erikseen toisin mainita.

Tämän tentin valitettavasta suppeudesta johtuen suositellaan aiheen käytännön tärkeyden
vuoksi ainakin yhden täydentävän opintojakson suorittamista persoonallisuusoikeuden aihepiireistä.
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Ruotsissa avattiin muutama päivä sitten kaupallinen tietokantapalvelu, mistä voi
johtaja on
tiedustella kenen hyvänsä mahdollisia rangaistustietoja. Ruotsin tietosuojaviraston
paheksunut tapahtunutta, mutta todennut sen olevan sallittua. Virasto ei voi asialle mitään'

1.

Kerro, voitaisiinko tuollainen palvelu perustaa laillisena myös Suomessa meidän lainsäädän-

tömme puitteissa.
Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena.
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Nimikulttuurimme on viime vuosina muuttunut merkittävästi. Sekä etunimet että
sukunimet ovat ihmisen syntyperästä riippumatta monesti huomattava kaukana perinteisistä

2.

suomalaisista nimistä.
Kerro, mitkä ovat sukunimen vaihtamisen säännöt ja miten uuden tai uusien nimien hyväksyttävyys todetaan.
Perusteltu vastaus enintään sivun

laajuisena
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3.

Euroopan komission ehdotuksessa uudeksi eurooppalaiseksi henkilötietoasetukseksi esitetään muun ohessa eurooppalaisen tietosuojalautakunnan perustamista. Meillä
Suomessa on jo tietosuojalautakunta. Lakimiehet tuntevat varsin huonosti lautakunnan toimen kuvaa.
Kerro mitä tietosuojalautakunta tekee ja voi tehdä?
Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena
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Edunvalvonnan käytännön ongelmat ovat jälleen viime aikoina olleet näkyvästi
esillä mediassa. Sekä julkiset edunvalvojat että maistraatit ovat saaneet kritiikkiä osakseen.
Uutisten pelästyttämänä luoksesi tulee vanhus, joka ei haluaisijoutua moisen systeemin kohteeksi. Hän on nähnyt internetissä edunvalvontavaltuutuksen mallin ja tiedustelee nyt sinulta,
voiko valtuutuksen tekemällä välttää maistraatin?
Kerro kysyjälle, onko maistraatilla mahdollisestijoku rooli edunvalvontavaltuutuksen laatimisessa, käytössä ja valvonnassa?
Perusteltu vastaus enintään sivun laajuisena
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Viime aikoina on keskusteltu näkyvästi potilastietojärjestelmistä ja niiden ongelmista. Potilastietojärjestelmät perustuvat potilasasiakirjoihin. Kerro, mitä potilasasiakirjoista ja

S.

niiden pitämisestä sekä kdsittelystä säädetään lainsäädännössä.
Perusteltu vastauksesi enintään sivun

laajuisena
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Nimi

Opiskelijanumero
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa on tärkeä verkkoyllteiskunnan laki.
Voimme yhä useammassa tilanteessa kääntyä myös sähköisestiviranomaisen puoleen. Niinpä esimerkiksi oikeusasiamies on katsonut, että potilaslain mukainen muistutus voidaan tehdä sähköisesti. Vaatimus sen esittämisestä paperisena oli laiton.
Myös sähköisessä asioinnissa määräajat ovat tärkeitä, vaikka asiointi voi tapahtua öisinkin.

Parannusta aikaisempaan merkitsee se, että lain mukaan viranomaisen on ilmoitettava sähköisen asiakirjan saapumigesta lähettäjälle. llmoitus on tehtävä:
1.

Välittömästi

2. Ennen asiaa koskevan määräajan päättymistä
3. Ennen virka-ajan päättymistä

4. Kolmen päivän kuluessa
5. Viikon kuluessa

6. Kahden viikon kuluessa

Merkitse mahdollinen oikea tai oikeat vastaukset rastilla.

Jätä tämä paperi erillisenä vastauksena.
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