
OIKEU SINFORMATIIKAN PERUSTEET
PERUSOPINNOT OPEOOsOs

KTRJALLINEN KUULUSTELU Tentti 23.2.2012

Vastausohieet:

- Kirjoita jokainen vastaus eri konseptitle eli paperiurkille! Kysymykseen 2.

vastataun monivulintatehtrivönd kahdelle valmiille lomakkeelle!

- Vastuustilaa lEsymysten 1. ia 3.-4. osulta on mqx. 2 sivua/lrySymys

- Mihdli et vastaa johonkin teysymykseen, palauta sen osulta tyhiii vastauskonsepti

kysymyksen numerotta ja omalla nimelliisi varustettunu! Jos sinulla on tiillöin
j o k i n er i I I is s o p i m us/k o rv asv u us, mai n its e s iitii k uite n kin ko ns ep tis s a !
- Miköli luovut, jdtti vain vastuuspupereiden nro I kohdalle nimelkisi vurustettu

vastuuskonsepti, jossa on selkeri maininta luopumisesta!

Kvsvmvkset:

1. Mitä tiedät tietotekniikkaoikeudesta ja sen painopistealueista?
(S aar e np ria.' Oikeusinformatiikka; max 1 0 p. )

2. Kts. erillisillä paperiarkeilla!---->
(Neuvonen' Viestintäoikeuden perusteet; max 10 p.)

3. Kerro tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta käsitteinä sekä niitä koskevasta

kansallisesta lainsäädännöstä pääpiirteineen?
(Korhonen' Sähköinen asiointi ja viestintä, Oikeusjärjestys, osa III.; max. l0 p.)

4. Viranomaiseto joissa julkisuuslakia sovelletaan?
(Mcienptici.' Julkisuusperiaate, max. l0 p.)

Arvosanat määräytyvät tiedekunnan vahvistaman ja opinto-oppaasta löytyvän

asteikon perusteella (max. 40 p.)

Tenttitalokset jalkistetaan opintosuorituksia ja opiskelijan oikeustarvaa koskevaniohtosöönnön

6 luvun mukuisesti viimeistöön 4 ViikOn kuluessa kaalustelusta!



Oikeusinformatiikan perusteet 23.2.2012. Nimi

Opiskelijanumero

Tehtävä 2.

Palauta tämä vastauspaperi muiden vastauspapereiden mukana.

Ympyröi sen mukaan, mikä vaihtoehdoista on oikein. Vain yksi oikea vaihtoehto/kysymys.

1. Viestintäoikeus on yksi niin sanotuista:

a) perinteisistä oikeudenaloista
b) modernei sta oikeudenaloista
c) uusista oikeudenaloista
d) klassisista oikeudenaloista

2. Viestintäoikeuden liihtrikohtana voidaan sanoa olevan valtiosåi^iintöoikeuteen kuuluva

a) yksityisyys ja mielipiteenvapaus ihmis- ja perusoikeuksina

b) julkisuus ja anonymiteetti ihmis- ja perusoikeuksina
c) yksityisyys ja sananvapaus ihmis- ja perusoikeuksina
d) sananvapaus ja julkisuus ihmis- ja perusoikeuksina

3. Sananvapauden aatteellisessa perustassa voidaan låinsimaissa tehdä jako kahteen
piäsuuntaukseen. Niimä piiäsuuntaukset ovat:

a) angloamerikkalainen j a romaani s- germaaninen
b) mannereurooppalainen ja angloamerikkalainen
c) romaanis-germaaninen j a mannereurooppalainen
d) common law ja romaanis-germaaninen

4. Piiätoimittaj arikkomuksen obj ektiivinen edellytys on, että

a) rikos on tehty aikakautisessa julkaisussa, verkkojulkaisussa tai ohjelmassa
b) rikos on tehty televisiossa, sosiaalisessa mediassa tai blogissa
c) rikos on tehty julkaisussa, verkkojulkaisussa tai ohjelmassa
d) rikos on tehty tahallisesti, hyötymistarkoituksessa tai yksityisyyttä loukkaavasti

5. Mikä näistä ei ole sananvapausrikos:

a) henkilörekisteririkos (RL 38:9)
b) markkinointirikos (RL 30:l)
c) yksityiselämiiä loukkaavan tiedon levittiiminen (RL 24:8)
d) kotirauhan rikkominen (RL 24:1)



6. Julkisen sanan neuvoston tehtiiv?inä ei ole

a) tulkita hyvtiä joumalistista tapaa

b) puolustaa yksityisyyden suojaa

c) puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta

a1 kaisitetta asioita sille tehtyj en ilmoitusten perusteella

7. Sananvapauskeskustelussa mainonta sijoitetaan aina kaupallisena viestintåinä sananvapauden

a) Ydinalueelle
b) PainoPistealueelle
c) reuna-alueelle
d) mainonta ei ole viestintiiii

8. Kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain ma:iritelmiin ei kuulu

a) kuvaohjelma
b) kuvaohjelmaPalvelu
c) tilausohjelmaPalvelu
d) levittiiminen

9. Mikä näistä ei ole sananvapautta ja julkisuutta koskeva rikoslain rikosnimike

a) salakatselu
b) salakuuntelu
c) tarkkailu
d) julkisrauhan rikkominen

I 0. Verkkotunnuksen mYöntäii

a) liikenne- j a viestintäministeriö
b) oikeusministeriö
c) viestintiivirasto
d) Trafi
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