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OIKEUSINFORMATIIKAN PERUSTEET
PERUSOPINNOT OPEOOsOs

KTRJALLINEN KUULUSTELU Tentti 18.L1.2013

Vustausohieet:

- Kirjoita jokainen vastaus eri konseptille eli paperiarkille!
- Kysymykset 4. io 5. ovst vuihtoehtoisia!
- Vastuustilua on mux. 2 sivua/kysymys
- Mikäli et vustau johonkin kysytmyps"en, palauta sen osaltu tyhid vastuuskonsepti
kysymyksro nu*åroilu ia omulls nimelliisi varustettuna! Jos sinulla on töllöin

ii ii " Lr it lis s o p i m us/ko rv a av uys, mai n it s e s iitä k uit e n ki n ko n s ep tis s a !
-- 

Mikdti luovut, jätä vain vastuuspapereiden nro I kohdulle nimelläsi varustettu
vastauskonsepti, iossa on selketi muininta luop umisesta!

Kvsvmvkset:

1. Saarenpään mukaan informaatio-oikeuden yleisiin oppeihin kuuluu yleisten
periaatteiden lisäl<si erityisiä periaatteita, jotka täydentävät ja toteuttavat yleisten
periaatteiden sisältöä. Luettele viisi informaatio-oikeu den erityistö periaatetta ia
luonnehdi niiden sisältöä lyhyesti?

(Saarenpria: Oikeusinformatiikka; max 10 p')

Z. Kysymys erittisillä paperiarkeilla!!!! 10 kohtaa! Muista merkitä nimesi!
g,{r*orrn: Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet; max 10 p.)

3. Kerro viestintähallinnosta ja sitä koskevasta lainsäädännöstä sekä CERT-FI
-nimisestä elimestä?Mikä ero on viestintämarkkinalaitta ja verkkotunnuslailla?
(Korhonen: Sähköinen asiointi ja viestintä, Oikeusjärjestys, osa III.; max' 10 p.)

4. Kerro julkisuuslain mukaisesta tiedon saamisesta asiakirjasta? Selosta
pääkohdittain tiedon pyytäminen, viranomaisen menettelytliset velvollisuudet, missä

u;urru tieto tai asiakirja on annettava, missä muodossa tieto tai asiakirja on oikeus
saada sekä miten määrittyy maksullisuus?

(Mr)enpc)r): Julkisuusperiaate, max. 10 p.)

tai

5. Säädösvalmistelun informaatiolähteetja säädösvalmistelu ennen
EduskuntakäsittelYä?
(Tenhunen: Käsikirj a oikeudellisen tiedon hakij oille)

Arvosanat mddröytyvdt tiedekunnan vahvistaman ja opinto-oppaastu löytyviin
asteikon perusteella (max. a0 P.)

Tenttitulokset julkistetaan ohjesöönnön mukaisesti viimeistiidn neliön viikon kuluttua tenttipiiiviistii!



oikeusinformatiikan perusteet. Kirjallinen kuulustelu 18.11. zo1.g

2. MONIVATINTAKYSYMYS

NIMI:

Monivalintakysymyksiin vastataan ympyröimällä kysymyslomakkeesta selvästi
vaihtoehto, iota vastaaja pitää oikeana. Monivalintakysymyksen kolmesta
vaihtoehdosta vain yksi on oikein. Oikea vastaus arvostellaan yhden pisteen arvoiseksi,
Väärästä vastauksesta ei anneta miinuspisteitä.

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

a' niiden julkisuutta ole viranomaisen kirjallisella päätöksel.lä erikseen rajoitettub. niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettuc' niiden julkisuutta ole tuomioistuimen päätöksellä erikseen rajoitettu

2. fulkaisijalla ja ohjelmatoiminnan harjoittajalla on velvollisuus määrätä ohjelmalle,
aikakautiselle julkaisulle ja verkkojulkaisulle vastaava toimittaja eli päätoimittaja.
Vastaava toimittaja eivoi olla

a. oikeushenkilö
b. alle L8-vuotias henkilö
c. muun kuin Suomen kansalainen

3. fournalistin työn yksi tärkeimmistä tiedonhankintakeinoista on haastattelujen
tekeminen. Haastateltavalla on journalismin etiikan mukaan oikeus

a. saada ennakolta tietää, millaisessa yhteydessä haastattelua käytetäänb' kieltää haastattelun jälkeen haastattelun julkaiseminen ilman erityistä syytäc' korjata tehdyn uutistekstin sisältöä, vaikka ne eivät suoraa olisikaan
haastateltavan omia Iausumia

4. fournalistin ohjeet

a' ovatsitova oikeuslähde tuomioistuinten ratkaisutoiminnassa
b. ovat tärkeä osa joukkoviestinnän itsesäätelyä
c. ei kumpikaan edellisistä

5. Maantielain (503/2005) perusteella maantien käyttäjille tarkoitettujen mainosten
asettaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle on lähtökohtaisesti kielle6yä. Kielto ei
kuitenkaan koske

a. kevytrakenteisia mainoskylttejä
b. kansanäänestysmainontaa
c. kunnan omistamien yritysten mainoksia



7.

6. Euroopan unionin perusoikeuskirjassa

a. ei säännellä sananvaPaudesta
b. ei oteta kantaa sähköisten viestinten luvanvaraiSuuteen
c. ei mainita tiedotusvälineiden vapautta

Lääkemarkkinoiden valvontakunta

a. valvoo luontaistuotteiden ja muiden lääkkeiden kaltaisten tuotteiden
mainontaa

b. ulottuu toimivaltansa puolesta vain lääkelain (395 /1987) perusteella
hyväksyttyihi n I ääkkei s ii n

c. ei voi määrätä seuraamusmaksuja tai muita rangaistusluonteisia maksuja

Lapsipornografian levittämisen estotoiminnasta annettu laki

a. on vielä säätämättä
b. sääntelee niistä keinoista, joilla voidaan estää pääsy ulkomaisille

lapsi pornosivustoille
c. perustuu ns. velvoittavaan suodatukseen, eikä järjestelmä näin ollen perustu

vapaaehtoisuuteen

9. Poliisiasiain tietojärjestelmä

a. ei sisällä DNA-tunnisteita
b. on sama asia kuin rikosrekisteri
c. kattaa mm. kadonneiden henkilöiden tunnistamistiedot

10. Alkoholimainonta ei lähtökohtaisesti ole kiellettyä mainoslausein

a. "nyt halpa känni sikahalvalla"
b. joissa alkoholin väitetään edistävän seksuaalista menestystä
c. "rentoudu ja nauti: rommirusinajäätelö vain2 euroa"

8.


