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LAPIN YLIOPISTO
OI KEUSTI ETEI DEN TI EDEKUNTA

Persoonallisuusoikeus, aineopinnot 02.02.2012

yksilön persoonallisuuden suoja eli persoonallisuusoikeus on vanha, jo roomalaisen

oikeuden ajalta lähtöisin oleva, käytännön lakimiehille kansallisestija kansainvälisesti

viime vuoslna entistä tärkeämmäksi tullut oikeudenala. Yksilön itsemääräämisoikeus

eurooppalaisessa oikeusvaltiossa on saanut ja saa uusia ilmenemismuotoja'
persoonallisuusoikeuden osa-alueet tunnisteoikeudesta potllasoikeuteen ja

van h u usoikeuteen ku uluvat 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.

Persoonallisur;soikeuden aineopintojen kirjallisessa kuulustelussa pyritään

varmistamaan se, eftä 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

tietä mättömyyttä. Vastau kset arvostel laa n täys i n pistei n.

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

Siksi vastausten 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, mikä on myös

kaikkien käytettävissä. Niitii on tällä voimassa vasta vaiaa tuhat, mutta tehtyinä palion

enemmän.

Kerro, mitä laki edellyttää edunvalvontavaltuutukselta ?

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 kitkatta maistraattien toimesta ja

nykyisin jopa asiointitili voi tulla tässä yhteydessä käyttöön. Lakimiehen on kuitenkin

ai na tu n nettava nimilainsäädän nön perusasiat.

Kerro, mitkä menettelylliset ja muut seikat vaikuttavat lapsen etunimen valintaan.

Perusteltu vastaus enintään sivun laajuisena

3. Erään asunto-osakeyhtiön nuori osakas sai isännöitsijältä sähköpostitse seuraavan

sisältöisen viestin:

"Hei kaikki As Oy Isalmen Annankatu 66 asukkaat ja osakkaat !!!
Taloyhtiön asu kasrekisteri n päivittä miseen ta ruitsen tiedot asu n nossa n ne asuvista
hen ki löistä. (ni mi +sotu+säh köpostiosoite+ mielellään puh. n ro).
Tledot voi lähettää sähköpostitse. "

Asukas tulee riemuissaan Sinun luoksesi kertoen, että nyt se vanha jäbäkin on lopulta

siirtynyt nykyaikaan ja ymmärtää viestinnän merkityksen. Onko Sinulla

persoonallisu usoikeudelliselta kannalta sama käsitys?

Perusteltu vastaus enintään sivun laajuisena 8p
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4. lhmisen identiteetti on yksi persoonallisuusoikeuden keskeisiä peruskäsitteitä. Kerro

mitä sillä tarkoitetaan ja mitä Eduskunnan oikeusasiamies on asiasta lausunut

identiteettiohjelman loppuraporttia arvioidessaan?

Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena 7p

5. Hyvä tiedonhallintatapa ja hyvä tietojenkäsiftelytapa ovat oikeudellisia avainkäsitteitä

tämän päivän tietojenkäsittelyssä. Kerro mitä niillä tarkoitetaan, missä niistä säädetään

ja miten ne mahdollisesti liittyvät toisiinsa?

Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena
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Lapin yliopiston opiskelijanumero

Muun opiskelijan nimi

Yhä useampi lapsi - yli 4 % - syntyy nykyisin hedelmöityshoidon tuloksena. Laissa

hedelmöityshoidoista on asetettu eräitä vanhempia koskevia rajoituksia. Yksi niistä on

naisen ikä. Hedelmöityshoitoa ei saa aloittaa, jos naisen ikä saattaa vaarantaa lapsen

terveyden.

Hedelmöityshoito ei laiD mukaan saa aloittaa, jos nainen on

1. Täyttänyt 30 vuotta

2. Täyttänyt 35 vuotta

3. Täyttänyt 40 vuotta

4. Täyttänyt 42 vuotta '

5. Täyttänyt 45 vuotta

6. Täyttänyt 48 vuotta

7. Täyttänyt 50 vuotta

Merkitse mahdollinen oikea tai oikeat vastaukset rastilla.

Jätä tämä paperi erillisenä vastauksena.

3p


	persoonallisuus 020212 -1
	persoonallisuus 020212 -2
	persoonallisuus 020212 -3
	persoonallisuus 020212 -4

