
Persoonallisuusoikeus 1 8. 1 1'2013

LAPIN YLIOPISTO
OI KEUSTI ETEIDEN TI EDEKUNTA

Persoonallisuusoikeus, aineopinnot 1 8.1 1.2013

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 lains-aadännön piiriin. Arvojen muuttuminen entistä enemmän ihmisen
oikeuksia 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, että opiskel'ljat ovat hankkineet itselleen alan perusasioiden sekä
käsitteiden riittävän alkeistuntemuksen oikeudellisten ongelmien tunnistamista sekä

tietojen myöhempää täydentämistä varten. Tämän vuoksi kysymykset testaavat yleensä- 
alan keskeisten kasitteiden sekä käytännössä merkittävien perustilanteiden

oikeudellisen sääntelyn tuntemusta.

Kysymysten yhteydessä annetaan toisinaan täydentävää tietoa asioista sekä kerrotaan
lainsäädannon uusiutumisesta. Kysymyksiä on kuusija niistä yksi on yleensä
monivalintakysymys. Tuo kysymys suosii hyvin osaavia ja rankaisee selkeää

ti etä mättömyyttä. vastau kset arvostel laa n täys i n p istei n.

Moni kysymys on siten käytännönläheinen, että maallikkokin saattaisi antaa siihen
perustelemättoman oikean våstauksen. 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 vuoksi ainakin yhden täydentävän opintojakson suorittamista

persoonallisu usoikeuden ai hepiireistä.
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1. Laman aikana luotot ja luottokelpoisuus nousevat tavallista tärkeämpään

asemaa yhteiskunnassa. Pikavipit ja niiden laajamittainen maksamattomuus ovat meillä

olleet osa tuota ilmiötä. Paljossa pikavippeihin liittyen hallitus ryhtyikin selvittämään

tarvetta muuttaa luottotietolainsäädäntöä. Muutokseen ei kuitenkaan nähty olevan

riittäviä perusteita. Kerro, millä perusteilla aiheesta tehdyssä selvityksessä perusteltiin

pitäytymistä nykyisessä sääntelyssä.

Yksilöity vastaus enintään sivun laajuisena.

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

sukunimet ovat ihmisen syntyperästä riippumatta monesti kaukana perinteisistä

suomalaisista nimistä. Uusia etunimiä tulee almanakkaan vuosittain.

Kerro, mitkä ovat etunimen (etunimien) vaihtamisen säännot ja miten uuden tai uusien

nimien hyväksyttävyys todetaan.

Perusteltu vastaus enintään sivun laajuisena

3. Euroopan komission ehdotuksessa uudeksi eurooppalaiseksi henkilötietoasetukseksi

esitetään oikeutta tulla unohdetuksi uutena yksilön oikeutena henkilötietojen suojaan.

Tätä ehdotusta on mediassa markkinoitu merkittävänä tietosuojan sääntelyn

muutoksena.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on asiasta eri mieltä. Hänen mukaansa meillä on jo

nykyisen lainsäädän nön pu itteissa oi keus tu I la u nohdetuksi.

Miten oikeus tulla unohdetuksi toteutuu nykyisen henkilötietolain puitteissa?
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4. Edunvalvontaan joutuminen aiheuttaa, kuten luennoilla on todettu, talouddlisen
jäädytevaikutuksen. Päämies ei enää voi vapaasti määrätä omaisuudestaan ja

edunvalvojaa sitovat holhoustoi m ilai n sään nökset. Kuitenkin omaisu utta saatetaan

joissain tapauksia realisoida.

Kerro missä tarkoituksessa ja miten edunvalvoja voitai hänen tulee realisoida

päämiehen omaisuutta.

Perusteltu vastaus enintään sivun laajuisena

S. Viime aikoina on keskusteltu näkyvästi potilastietojärjestelmistä ja niiden

ongelmista. Potilastietojärjestelmät perustuvat potilasasiakirjoihin. Kerro, mitä

potilasasiakirjoista ja niiden pitämisestä säädetään potilaslainsäädännössä.

Perustettu vastauksesienintaan sivun laajuisena 7 p
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6. Henkilötietodirektiivissä on lähtökohtana se, että ns. mustien listojen estämiseksi

tietosuojavi ra nomaiste n tu I isi tietää ri ittävästi henki lörekistereistä.

Henkilötietolaissa ei kuitenkaan ole yleistä ilmoitusvelvollisuutta. Mutta

esimerkiksi rekistereistä, joiden avulla arvioidaan ihmisen ominaisuuksia

automaattisesti,'on ilmoitettava tietosuojavaltuutetulle. Tuollainen ilmoitus on

tehtävä viimeistään:

1. Automatisoitua järjestelmää hankittaessa

2. Tietojärjestelmäkuvauksen valmistuttua

3. Rekisteriselosteen valmistuttua

4. Viimeistään 30 päivää ennen tietojen kokoamisen aloittamista

5. Kaikkien tietojen tultua kootuiksi

6. Viimeistään 30 päivässä tietojen käytön aloittamisesta

7. Vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta

Merkitse mahdollinen oikea tai oikeat vastaukset rastilla.

Jätä tämä paperi erillisenä vastauksena.
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