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Vastausohibet:
- Kirjcita jckainen vwtaus (1. n 3.-4.) eri konseptille eli paperiarkille!

- Vastaustilaa on max. 2 sivua/kyswys
- Mikdli et vastaa j'chankin kysryykseen, palauta sen osalta tyh-P vastauskonsepti

kysymyksen numerolla ja omalla nimelläsi varustettuna! Ios sinulla on täIlöin jokin

erillissopimus/korvaawlus, mainitse siig kuitenkin konseptissa !
- Mikali luovut, Ftu vain vastausparyreiden nro I kohdalle nimellösi varustettu

vastauskonsepti, lossa on selka maininn luopumisesta!

Kysymykset:

1 . Videovalvonta (kameravalvonta) oikeudellisessa vijtekehyksessä ?

(Saarenry ö.' Oikeusinformatiikka; max 10 p')

2. Vastaa monivalintakvsvmys (10 kohtaa) erillisille vastauslomakkeille!!!!!
(lVeuvonen' Viesttntäoikeuden perusteet; max 10 p.)

3. Keno tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta käsitteinä sekä niitä koskevasta

keskeisestä kansallisesta lainsä ädännöstä ?

(Korhonen'Sähköinen asiointi ja viestintä, Oikeusjärjestys, osa III.; max. 10 p.)

4. Keno viranomaisen tiedottamisvelvollisuudesta eri osa-alueineen?

(Mö enW ö.' Julkrsuusp ertaale ta Henkilötietolaki muutoksinoen ; max. 1 0 p.)

Arvosanat mä äräytyvät tiedekunnan vahvistaman ja opinto-oppaasta }öytWän

asteikon perusteella (max. 40 p.)

Tenttitulokset jukisteaan opintosuorituksia ja opiskelijan oikeusturvaa koskevan ichtosöannt;n

6huwn mukaisesti uiimeistitön 4 UiikOn kuluessa kuulustelusk!
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2. MONIVALINTAKYSYMYS

VASTAAJAN NIMI:

Monivalintakysymyksiin vastataan ympyröimällä kysymyslomakkeesta selvästi vaihtoehto, jota vastaaja

pitiiä oikeana. Monivalintakysymyksen kolmesta vaihtoehdosta vain yksi on oikein. Oikea vastaus

arvostellaan yhden pisteen arvoiseksi, väärästä vastauksesta vähennetään yksi piste ja vastaamatta
jättämisestä annetaan nolla pistettä. Miinuspisteitä jaetaan vain tämän tehtävän sisällä, joten alin
pistemäärä tästä tehtävästä on nolla.

I . Suomen perustuslain 12 $;n mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat
julkisia, jollei

a. niiden julkisuutta ole viranomaisen kirjallisella päätöksellä erikseen rajoitettu
b. niiden julkisuutta ole välttämäftömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu
c. niiden julkisuutta ole tuomioistuimen päätöksellä erikseen rajoitettu

2. Sananvapauslain (Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 13.6.20031460) myötä
virallisen syltteen alaisten sananvapausrikosten syy'tteiden nostamisesta päältää pääsiiäntöisesti

a. rikoksen tapahtumapaikan alueella toimiva syyttäjänvirasto
b. Helsingin syyttäjänvirasto
c. valtakunnansyyttäjänvirasto

3. Julkisen sanan neuvosto käsittelee asioita

a. ainoastaan sille tehtyjen ilmoitusten perustella
b. sille tehtyjen ilmoitusten perusteella sekä omasta aloitteestaan, jos kysymys on

periaatteellisesti tärkeästä asiasta

c. ainoastaan lehdistöä koskevilta osin

4. Julkisen sanan neuvoston päätöksiin voi hakea muutosta

a. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta
b. Perustuslakituomioistuimesta
c. Ei kummastakaan edellä mainituista

5. Kuvaohjelma tulee pääsääntöisesti tarkastaa valtion elokuvatarkastamon toimesta, kun
kuvaohj elma halutaan esittaä

a. alle i 8-vuotiaille
b. alle 21-vuotiaille
c. oikeustieteen ylioppilaille
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6. Tekijänoikeuksiin liittyvä isyysoikeus tarkoiftaa Neuvosen mukaan, että

a. teoksen muuttaminen ilman tekijän lupaa on kielletty
b. teosta käytettäessä tekijä on aina mainittava, ellei tekijä ole sita kieltanyt
c. tekijällä on oikeus päästä katsomaan toiselle luovuttamaansa teoskappaletta, jollei siitä

aiheudu kohtuutonta haittaa

7. Lähdesuojaan voivat vedota

a. ainoastaan työsuhteessa olevat toimittajat
b. kaikki henkilöt, jotka ovat tekemisissä joukkoviestimien kanssa

c. ainoastaan toimittajat, joiden työhön liittyy erityisen arkaluonteisia tietoja

Sananvapauslaki soveltuu

a. joukkoviestintään
b. yksityishenkilöiden viesteihin sekä joukkoviestintään
c. yritysten sisäiseentiedotukseen

Alkoholimainonta on lähtökohtaisesti sallittua

alkoholin myyntipaikoissa tuotevalvontakeskuksen luvalla
aina, kun mainonnan kohteena ei ole alle l8-vuotias
kun mai nonnassa käy'tetään ai noastaan myöntei si ä mainonnan el ementtej ä

I 0. Journalistin ohjeet

a. ovat sitova oikeuslähde tuomioistuinten ratkaisutoiminnassa
b. ovat tärkeä osajoukkoviestinnän itsesäätelyä
c. ei kumpikaan edellisistä

8.

9.

a.

b.

c.
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