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Tentti 21.2.2014

- Kirjoita jokainen vastaus eri konseptille eli paperiarkille!
- Kysymykset 4. io 5. ovat vaihtoehtoisia!
- Vastaustilaa on msx- 2 sivua/kysymys
- Miköli et vastua johonkin kysymykseen, palauta sen osalta tyhid. vustauskonsepti

IEsymyksen numerolla ju omalla nimellösi varustettuna! fos sinulla on töllöin
j o ki n er ill i s s op i m us/ko rv a av u us, mainits e s iit ii k uiten kin ko n s ep tis s a !
- Mikdti luovut, jiitö vain vastauspapereiden nro 7 kohdalle nimelldsi vurustettu
vastauskonsepti, jossa on selkeii maininta luop umisesta!

Kvsvmvkset:

1.

Mitä Saarenpää kirjoittaa informaatiolähdeopista?

Z.

Kysymys erillisillä paperiarkeilla!!!! 10 kohtaa! Muista merkitä nimesi!
(Neuvonen: viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet; max 10 p.)

3.

(Saarenpda: Oikeusinformatiikka; max 10 p')

Verkkotunnuksia koskeva lainsäädäntö ja verkkotunnusten kansainvälinen sekå
kansallinen hallinnointi?
(Korhonen: Sähköinen asiointi ja viestintä, Oikeusjiirjestys, osa III.; max. 10 p.)

4.

Viranomaiset, joissa julkisuuslakia sovelletaan ja julkisuuslain soveltamisen
ulkopuolette j äävät tahot?
(Mc)enpcir): Julkisuuspetiaate, max. 10 p.)

tai

5.

Säädösvalmistelun informaatiolähteetja säädösvalmistelu ennen
EduskuntakäsittelYä?
(T e nhune n: Käsikirj a oikeude llisen tiedon hakij oille)

Arvosanat mdtiräytyvöt tiedekunnan vahvistaman ja opinto-oppaasta löytyvön
asteikon perusteella (mux. a0 P.)
T e nttit ulo ks et j ut kistetaa n o hi es ä ii n n ö n m ukais e s ti
v i i m e i s t ti ö n n e lj ä n v ii ko n k ul utt ua t e nttip ii iv ii s t ti !

O

ikeusinfo rmatiikan p eruste et/ Kiriallinen kuulustelu !L.Z.ZA L4

2. MONIVALINTAKYSYMYS

NIMI:

Monivalintakysymyksiin vastataan ympyröimällä kysymyslomakkeesta selvästi
vaihtoehto, iota vastaaia pitää oikeana. Monivalintalrysymyksen kolmesta
vaihtoehdosta vain yksi on oikein. Oikea vastaus arvostellaan yhden pisteen arvoiseksi
ja vastaamatta jättämisestä annetaan nolla pistettä. Väärästä vastauksesta ei
vähennetä pisteitä!

L. Lähdesuoiaan voivat vedota
a.
b.

c.

ainoastaan työsuhteessa olevat toimittajat
kaikki henkilöt, jotka ovat tekemisissä joukkoviestimien kanssa
ainoastaan toimittajat, joiden työhön liittyy erityisen arkaluonteisia tietoja

Z. Viestintämarkkinoiden sääntely koskee kaikkea lähetys-

ia välitystoimintaa.

Viestintämarkkinala in (393 / 20 0 3 ) sääntely

a.

b.
c.
3.

on yhteneväinen kilpailuoikeudellisten säännösten kanssa ja koskee siten
kaikkia talouden aloja
sisältää huomattavan markkinavoiman käsitteen, jonka perusteella
huomattavan markkinavoiman omaavalle yritykselle voidaan asettaa laajemmat

velvoitteet kuin pienemmälle yritykselle
ja sen soveltamiiala kuuluvat pääsääntöisesti Kilpailuviraston toimivallan alaan

Kun kysymyksessä on törkeä kunnianloukkaus, valtakunnansyyttåiiä

a. voi antaa syytemääräyksen vaikka asianomistaja sitä vastustaisikin'
b. ei voi antaa syytemääräystä, jos asianomistaja vastustaa sitä.

vaikka asianomistaja sitä vastustaisikin, mikäli
erittäin tärkeä yleinen etu sitä vaatii.

c. voi antaa syytemääräyksen

4.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan tarkoittaa esimerkiksi

a.
b.

c.

panettelevan tai solvaavan tiedon hallussapitoa koskien jotakin uskonnollista
ryhmää
jånkin etnisen ryhmän arvostelua yrityksen sisäisessä sähköpostissa
sanomalehden välityksellä tapahtuvaa uhkailua

5.

olevat asiakiriat ia
suomen perustusl ainlzg:n mukaan viranomaisen hallussa
muut tallenteet ovat iulkisia, iollei
erikseen rajoitettu
a. niiden julkisuutta ole viranomaisen kirjallisella päätöksellä erikseen
rajoitettu
b. niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla

c'niidenjulkisuuttaoletuomioistuimenpäätökselläerikseenrajoitettu

6'|ulkisensananneuvostonpäätöksiinvoihakeamuutosta

a.
b.

c.

T.

Korkeimmastahallinto-oikeudesta
Perustuslakituomioistuimesta
Ei kummastakaan edellä mainituista

tärkeä osä' tUikali olennaisia
Oikeat tiedot ovatiournalistisen uskottavuuden

virheitätulee,onsekoriattavamahdollisimmannopeasti'Käytåinnössäämävoi
tapahtua

a.
b.

c.

8.

sananvapauslainPerusteella
journalistin ohjeiden perusteella
molempien edellä mainittujen perusteella

Euroopan unioriinperusoikeuskiriassa

a. ei säännellä sananvaPaudesta
b. ei oteta kantaa sähköisten viestinten

c.

g.

luvanvaraisuuteen
ei mainita tiedotusvälineiden vapautta

Poliisiasiain tietoiäriestelmä

a. ei sisällä DNA-tunnisteita
b. on sama asia kuin rikosrekisteri

c. kattaa mm. kadonneiden henkilöiden

tunnistamistiedot

l0.Lapsipornografianlevitfämisenestotoiminnastaannettulaki

a.
b.

on vielä säätämättä
joilla voidaan estää pääsy
sääntelee lähtökohtaisesti niistä keinoista,

c.

ulkomaisille lapsipornosivustoille
järjestelmä näin ollen perustu
perustuu ns. velvåittavaan suodatukseen, eikä
vapaaehtoisuuteen

