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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 ja yksityisyydestä

potilasoikeuteen ja vanhuusoikeuteen kuuluvat oikeusvaltion uuöimman, koko ajan
lisääntyvän lainsäädännön piiriin. Arvojen muuttuminen entistä enemmän ihmisen
oikeukiia korostaviksija itsemääräämisoikeuden lainsäädänrpllisen 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, eJtä 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
erikseen toisin mainita.

Tämän tentin valitettavasta suppeudesta johtuen suositellaan aiheen käytännön
tärkeyden vu oksi a i naki n yhden täydentävän opi ntoj akson s uorittam ista

persoonallisuusoikeuden aihepiireistä.
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1. ltsemääräämisoikeuden syvää ydintä koskevana edunvalvojan määräämisen tulee

oikeusvaltion periaatteiden mukaan lähtökohtaisesti tapahtua tuomioistuimessa.
Holhoustoimilaissa on toisaalta annettu myös maistraatille oikeus edunvalvojan
määräämiseen eräissä tilanteissa. Yhtenä sellaisena on henkilön oma-aloitteinen
hakeutuminen ed unvalvontaan.
Kerro, mitä siitä on säädetty ja millaisia ongelmia käytännössä on näissä tilanteissa
ilmennyt?

Perusteltu vastaus enintään sivun laajuisena.

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

sukunimet ovat ihmisen syntyperästä riippumatta monesti kaukana perinteisistä

suomalaisista nimistä. Ja lisäksi olemme saaneet uusia sähköisiä tunnisteita.
Henkilötunnus on vakiintunut suomalaiseen yhteiskuntaan ihmisen identiteetin tärkeäksi
osaksi. Kerro, mitä siitji ja sen käsittelystä on säädetty?
Perusteltu vastaus enintään sivun laajuisena 8 p

3. Persoonallisuusoikeuden kesätentissä olitietoturvallisuutta koskeva kysymys. Siihen
vastattiin poikkeuksellisen huonosti, vaikka oppimateriaalissa olevassa professori

Saarenpään yleisesityksessä persoonallisuusoikeudesta sana tietoturvallisuus
mainitaan 53 kertaa. Huonon tuloksen vuoksi tuo kysymys on tässä nyt uudelleen:

Hyvä henkilötietojen suoja edellyttää hyvää tietoturvaa. Tätä ei aina muisteta. Sinun
pitäisi tässä tentissä muistaa. Niinpä kerro nyt, mitä henkilötietolaissa ja julkisuuslaissa

tarkoitettujen henkilötietojen osalta myös julkisuuslaissa mahdollisesti säädetään
tietotu rvallisu udesta. Tenti n jä lkeen voit sitten täydentää tietojasi tutustumal la
valtioneuvoston asetukseen tietotu rvallisu udesta valtionhal lin nossa.

Perusteltu vastaus enintään sivun laajuisena
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4. Ville ja Kalle ovat edunvalvonnassa olevia vireitä vanhuksia. Tavatessaan taas

kerran paikallisessa baarissa he käyvät taas kerran arvostelemaan nykyistä

edunvalvontalai nsäädäntöä ja ed u nvalvojien toimintaa.

Ville ihmettelee kovin sitä, että hänellä on vain tukeva edunvalvoja. Kyllä

oikeusvaltiossa pitäisi olla jotain enemmän. Kalle taasen sanoo lukeneensa, että

tuettu itsemääräämisoikeus on jokin uusi muotisana. Se varmaan liittyy jotenkin

Villen asemaan.
Herrat pyytävät nyt Sinua oikeusoppineena kertomaan lähemmin noista käsiteistä ja

niiden merkityksestä.

Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena

Kaikilla oikeudenaloilla yleiset opit ovat tärkeitä lakimiesten työvälineitä.
Oikeusperiaatteet yleisten oppien keskeisenä osana auttavat ymmärtämään eri

oikeudellisten instituutioiden rakennetta ja merkitystä. Niinpä on tärkeää tuntea myös
henkilötietojen suojan yleiset periaatteet.

Kerro, mitkä oppimateriaalin mukaan ovat henkilötietojen suojan yleiset periaatteet.

Perusteltu vastauksesi enintään sivun laajuisena
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Nimi

Opiskelijanumero

Laki edunvalvontavaltuutuksesta edustaa uuttaa kansainvälisten kehityksen mukaista

valtuutuslainsäädäntöä. Laissa on erityiset määftiykset valtuutuksen tekemisestä.

Valtuutuksessa voidaan sivuuttaa holhousviranomainen lupien antajana. Mutta

viranomaisvalvonta on pakollista.

Valtuutetun tulee laatia ja luovuttaa holhousviranomaiselle luettelo valtuutuksen

alaisesta omaisuudesta määräajassa. Tuo aika on:

1. Heti valtuutuksen antamisen jälkeen

2. Viikko valtuutuksen antamisesta

3. Kuukausi valtuutuksen antamisesta

4. Kaksi kuukautta valtuutuksen antamisesta

5. Kolme kuukautta valtuutuksen antamisesta

6. Neljä kuukautta valtuutuksen antamisesta

7. Kuusi kuukautta valtuutuksen antamisesta

Merkitse mahdollinen oikea tai oikeat vastaukset rastilla.

Jätä tämä paperi erillisenä vastauksena.
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