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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 uusimman, koko ajan
lisääntyvän lainsåädännön piiriin. Arvojen muuttuminen entistä enemmän ihmisen
oikeuksia korostaviksija itsemääräämisoikeuden lainsäädännöllisen viitekehyksen
uusiutuminen yhdessä viestintäympäristojen uudistumisen kanssa ovat aikaansaaneet
tilanteen, missä lakimiesten taidot ovat koefteilla. 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 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.
Siksi vastausten on oltava oikeudellisesti perusteltuja ellei kysymyksen yhteydessä
erikseen toisin mainita.
Tämän tentin valitettavasta suppeudesta johtuen suositellaan aiheen käytännön
tärkeyden vuoksi a inakin yhden täydentävän opintoj akso n suorittamista
persoonallisuusoikeuden aihepiireistä.
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1.

Lähestymiskielto on meillä melko uusi oikeudellinen instituutio. Sitä koskeva

ensimmäinen laki tulivoimaan vuoden 1999 alussa.
Lähestymiskielto suojaa uudella tavalla oikeuttamme olla häiriintymättä yksin. Se on
siten aidosti persoonallisuusoikeudellinen laki. Toisaalta myös poliisi on kytketty tähän
lakiin yhdeksi toimijaksi. Kerro siksi, mikä on poliisin rooli lähestymiskieltoa koskevissa

asioissa?
Perusteltu vastaus enintään sivun laajuisena.

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

sukunimet ovat ihmisen syntyperästä riippumatta monestivarsin kaukana perinteisistä
suomalaisista nimistä. Uusia nimiä tulee almanakkaan vuosittain.
Kerro, mitkä ovat lapsen etunimien valinnan säännöt ja miten nimen hyväksyttävyys
todetaan.
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Perusteltu vastaus eniritään sivun laajuisena

3.

Ensimmäinen tietosuojalakimme

-

henkilörekisterilaki - tuli pääosin voimaan vuonna

1988. Myös nykyisin henkilörekistereillä on merkittävä rooli tietosuojalainsäädännössä.

Varsinainen peruskäsite on kuitenkin henkilötietojen käsittely. Aina henkilötietoja
käsiteltäessä henkilötietolaki on ensisijainen sovellettava laki.
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 jutkisuuslaissa mahdollisesti säädetään
tietoturvallisuudesta. Tentin jälkeen voit sitten täydentää tietojasi tutustumalla
valtioneuvosto n asetu kseen tietotu rvall isuudesta valtion hallin nossa.

Perusteltu vastaus enintään sivun laajuisena
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Nimi

Opiskelijanumero

Hedelmöityshoidosta säädettiin pitkän odotuksen jälkeen erityinen laki. Se tuli voimaan
vuonna 2007.
Laissa on useita rajoituksia. Sukusolujen ja alkioiden käyttö hedelmöityshoitoihin ei ole
vapaata. Yhtenä rajoituksena on lukumäärärajoitus. Yhden henkilön sukusoluja
saadaan käyttää enintään tiettyyn määrään onnistuneita hedelmöityshoitoja.
Saman luovuttajan sukusoluja ei saa enää käyftää muille, jossa niillä on aikaansaatu

lapsitai lapsia

1.

Yhdelle hedelmöityshoitoa saaneelle

2.

Kahdelle hedelmöityshoitoa saaneelle

3.

Kolmelle hedelmöityshoitoa saaneelle

4.

Neljälle hedelmöityshoitoa saaneelle

5. Viidelle hedelmöityshoitoa saaneelle

6.

Kuudelle hedelmöityshoitoa saaneelle

7.

Kymmenelle hedelmöityshoitoa saaneelle

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