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OIKEUSINFORMATIIKAN PERUSTEET
PERUSOPINNOT OPEOOsOs

KTRJALLTNENKUULUSTELU

Tentti ll.4.20l3

Vastausohieet:
- Kirjoitu jokainen vastaus eri konseptille eli paperiarkille!
- Kysymykset 4. ja 5. ovat vaihtoehtoisiu!
- Vastaustilaa on mux. 2 sivua/kysymys. Ylimeneviid osuuttu ei lueta iu urvostellal
- Mikäli et vastaa johonkin kysymykseen, palauta sen osalta tyhjii vastauskonsepti
tcysymyksen numerolla ja omalla nimelldsi varustettuna! Jos sinulla on ttillöin
j o ki n er il liss op im us/ko rv a&v u us, mai n its e s iit ö k uite n ki n ko n s ep tis s a !
- Mikdli luovut, jritri vain vastauspapereiden nro 7 kohdalle nimelläsi varustettu
vastauskonsepti, jossa on selkeii maininta luopamisestu!

Kvsvmvkset:

1.

Mitä kuuluu Saarenpään mukaan oikeusinformatiikan yleiseen osaan?
(Soar enpda.'

2.

Oikeusinformatiikk a; max 1 0 p.)

Monivalintakysymys erillisillä paperiarkeilla!!!! 10 kohtaa!
(N euvo nen' Viestintäoikeuden perusteet; max 1 0 p.)

3.

Sähköisen asioinnin ja viestinnän lainsäädännön kehityksen pääpiirteet
kansallisesta ja eurooppalaisesta näkökulmasta aina 1990-luvun alusta lähtien?
(Korhonen: Sähköinen asiointi ja viestintä, Oikeusjärjestys, osa III.; max. 10 p.)

4.

Viranomainen käsitteenä julkisuuslain mukaan? Mitkä kuuluvat viranomaisiin?
(Mdenpdd; Julkisuusperiaate, max. l0 p.)

tai

5.

Säädösvalmistelun informaatiolähteetja säädösvalmistelu ennen
Eduskuntakäsittelyä?
(Tenhunen: Käsikirj a oikeudellisen tiedon hakij oille)

Arvosanat miidröytyvöt tiedekunnan vahvistaman
asteikon perusteella (max. a0 p)

ja

opinto-oppausta löytyvön

Tenttitulokset julkistetaan ohjesiiiinnön mukaisesti viimeistöön neljiin viikon kuluttua tenttipöiviistö!

O
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MONIVALINTAKYSYMYS NIMI:
Monivalintalrysymyksiin vastataan ympyröimällä kysymyslomakkeesta selvästi
vaihtoehto, iota vastaaia pitää oikeana. Monivalintakysymyksen kolmesta
vaihtoehdosta vain yksi on oikein. Oikea vastaus arvostellaan yhden pisteen arvoiseksi.
Vastaamatta iättämisestä ja väärästä vastauksesta annetaan nolla pistettä.

1

Julkaisijalla ja ohjelmatoiminnan harjoittajalla on velvollisuus määrätä ohjelmalle,
aikakautiselle julkaisulle ja verkkojulkaisulle vastaava toimittaja. Vastaava toimittaja ei voi
olla

a.
b.
c.

2

Julkisen sanan neuvosto käsittelee asioita

a.
b.

c.
3

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta
Perustuslakituomioistuimesta
Ei kummastakaan edellä mainituista

:

Tekijänoikeuksiin liitti/vä isyysoikeus tarkoittaa Neuvosen mukaan, että

a.
b.
c.

5

ainoastaan sille tehtyjen ilmoitusten perustella
sille tehtyjen ilmoitusten perusteella sekä omasta aloitteestaan, jos kysymys on
periaatteellisesti tärkeästä asiasta
ainoastaan lehdistöä koskevilta osin

Julkisen sanan neuvoston päätöksiin voi hakea muutosta

a.
b.
c.

4

oikeushenkilö
alle 18-vuotias henkilö
päätoimittaja

teoksen muuttaminen ilman tekijän lupaa on kielletty
teosta käytettäessä tekijä on aina mainittava, ellei tekijä ole sitä kieltänyt
tekijällä on oikeus päästä katsomaan toiselle luovuttamaansa teoskappaletta, jollei
slitä aiheudu kohtuutonta haittaa

Tekijänoikeuksiin liittyvä respektioikeus tarkoittaa Neuvosen mukaan, että

a.

teoksen muuttaminen ilman tekijän lupaa on kielletty, jos se loukkaa tekijän
kirjallista tai taiteellista arvoa teoksen omaperäisy5rttä tai muutos muulla tavoin

b.
c.

teosta käytettäessä tekijä on aina mainittava, ellei tekijä ole sitä kieltänyt
tekijällä on oikeus päästä katsomaan toiselle luovuttamaansa teoskappaletta, jollei
siitä aiheudu kohtuutonta haittaa

loukkaa tekijää

