OIKEUSINFORMATIIKAN PERUSTEET
PERUSOPINNOT OPEOOsOs

KTRJALLINENKUULUSTELU

Tentti 2l-2.2013

Vustuusohieet:
- Kirjoitu jokainen vastaus eri konseptille eli paperiarkille!
- Kysymykset 4. ia 5. ovat vaihtoehtoisia!
- Vastuustilaa on m(N. 2 sivua/kysymys
- Mikdti et vastaa johonkin kysymykseen, palauta sen osalta tyhiii vastauskonsepti
kysymyksen numerolla ja omalla nimellösi varustettunu! Jos sinulla on töllöin
j o ki n e r it liss o p im us/ko rv aav u us, main its e s iit ä k uite nkin ko n s ep tis s a !
- Miköli luovut, jätti vain vastauspapereiden nro 7 kohdalle nimelliisi varustettu
vastauskonsepti, jossa on selked maininta laopumisesta!

Kvsvmvkset:

1.

Saarenpään mukaan informaatio-oikeuden yleisiin oppeihin kuuluu yleisten
periaatteiden lisäl<si erityisiö periaatteita, jotka täydentävät ja toteuttavat yleisten
periaatteiden sisältöä. Luettele viisi informaatio-oikeuden erityistä periaatetta ia
luonnehdi niiden sisältöä lyhyesti!
(S aar

enpcia: Oikeusinformatiikk a; max I 0 p.)

2.

Kysymys erillisillä pup."i".keilla!!!! L0 kohtaa!
(Neuvoneu Viestintäoikeuden perusteet; max l0 p.)

3.

Kerro sähköisestä allekirjoituksesta ja julkisen avaimen menetelmästä sekä näitä
koskevan lainsäädännön kehityksestä?
(Korhonen: Sähköinen asiointi ja viestintä, Oikeusjärjestys, osa III.; max. l0 p.)

4.

Kerro julkisuuslain mukaisesta tiedon saamisesta asiakirjasta? Selosta
pääkohdittain tiedon pyytäminen, viranomaisen menettelylliset velvollisuudet, missä
ajassa tieto tai asiakirja on annettava, missä muodossa tieto tai asiakirja on oikeus
saada ja miten määrittyy maksullisuus?
(Mcienpciri: JulkisuuspeÅaate, max. 10 p.)

tai

5.

Säädösvalmistelun informaatiolähteetja säädösvalmistelu ennen
Eduskuntakäsittelyä?
(T e nhune n: Käs ikirj a o ikeudel li sen tiedon hakij oille)

Arv o s anat möåröytyv ät tie dekunnun vahvistaman j a op into-opp aasta löytyvän
asteikon perusteella (max. a0 P.)
Tenttitulokset jutkistetuan ohjesäiinnön mukaisesti viimeistödn neliön viikon kuluttua tenttipäivästö!

O

ikeusinformatiikan

P

erusteet.

Tentti 2L.2.2Otz

NIMI:

2. MONIVALINTAIffSYMYS

vaihtoehto'
Monivalintakysymyksiin vastataan ympyröimåillä kysymyslomakkeesta selvästi
yksi on
vain
vaihtoehdosta
kolmesta
iota vastaa;a piiaa oit<eana. Monivalintäi<ysymyksen
ei
vastauksesta
väärästä
pisteen
arvoiseksi,
oikein. Oikea vastaus arvostellaan yhden
pistettä'
vähennetä pistettä ia vastaamatta iättämisestä annetaan nolla

l.

Suomen perustuslain

l2

julkisia, jollei

a.
b.

c.

Z.

b.
c.

rikoksen tapahtumapaikan alueella toimiva syyttäj?invirasto
Helsingin syYttäj änvirasto
V altakunn ansyYttäj änv irasto

on viranomainen, joka käyttåiä julkista valtaa

on valvontaelin, jonka toimintaa säåinnelläåin perustuslaissa
ja verkkojulkaisuihin
antaa lausunto.laiiittyen mm. radioon, televisioon

Lähdesuojaan voivat vedota

a.
b.
c.
5.

niiden julkisuutta ole viranomaisen kirjallisella päätöksellä erikseen rajoitettu
niiden julkisuutta ole välttiimättömien"syiden vuoksi lailla erikseän rajoitettu
niiden jukisuutta ole tuomioistuimen påiätöksellä erikseen rajoitettu

Julkisen sanan neuvdsto

a.
b.
c.
4.

ja muut tallenteet ovat

joukkoviestinnässä 13.6'2003/460) myötä
Sananvapauslain (Laki sananvapauden käyttiimisestä
päättirtp?iäs?iiintöisesti
virallisen syytteen alaisten sananvapausrikosten syytteiden nostamisesta
a.

3.

olevat asiakirjat
$:n mukaan viranomaisen hallussa

ainoastaan työsuhteessa olevat toimittaj at
kaikki henkilot, jotka ovat tekemisissä joukkoviestimien kanssa
ainoastaan toimittajat, joiden työhön

liittyy erityisen arkaluonteisia tietoja

Sananvapauslakia ei sovelleta

a. joukkoviestint?iän
b. yksityishenkilöiden viesteihin
c. ns. keltaisen lehdistön lööppeihin

6.

Sananvapaus tarkoittaa

a.
b.

c.

oikeutta vastaanottaa kaikenlaisia viestejä milloin tahansa
oikeutta kieltäytyä mainospaikan antamisesta eettisen vakaumuksen perusteella
ei kumpaakaan aiemmista vaihtoehdoista

Låthdesuojan murtaminen esitutkinnassa edellyttäZi"

a.ettätutkinnanjohtajatekeeasiassakirjallisenpZiätöksen
b. että tutkittavana olevasta rikoksesta on siiadetty rangaistuksena vähintiiän kuusi vuotta
vankeutta

c.ettäsenavullasaadaanesiintietoja,jotkahelpottavatesitutkinnanetenemistii
Atkoholimainonta on lähtökohtaisesti sallittua

a.
b.
c.
9.

luvalla
alkoholin myyntipaikoissa tuotevalvontakeskuksen
aina, kun mainonnan kohteena ei ole alle l8-vuotias
mainonnan elementtejä
kun mainonnassa kaytetiiin ainoastaan myönteisiä

ja välitystoimintaa. Viestintiimarkkinalain
Viestintåimarkkinoiden siiiintely koskee kaikkea liihetys(39312003) stiäntelY

a.

b.
c.

kanssa ja koske-e siten kaikkia talouden
on yhteneväinen kilpailuoikeudellisten siiåinnösten

aloja

jonka perusteella huomattavan
sisältiiä huomattavan markkinavoiman käsitteen,
laajemmat velvoitteet kuin
asettaa
voidaan
yritykselle
markkinavoi-- ot*ualle

YritYkselle

.,

pienemmälle
, -,äi koske radiotoimintaa vaan sitä siiiinnell?iåin erikseen

julkisrauhan rikkomisen. Neuvosen mukaan julkisrauhan
10. Rikoslain 24:3 kriminalisoi
kuuluvan
a.

Rovan iemen'terveYske skus

b.

Rantavitikan Peruskoulu
Valtion Rautateiden ravintolavaunu

c.

piiriin ei katsota

