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_____________________________________________________________________
Nimi
Syntymäaika

_______________________________________________
Koepaikkakunta

Luovun

LAPIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA
VALINTAKOE 24.5.2016
LUE TARKASTI SEURAAVAT OHJEET JA TOIMI NIIDEN MUKAISESTI. OHJEIDEN VASTAINEN
MENETTELY SAATTAA KOITUA HAKIJAN VAHINGOKSI.
Valintakokeessa on viisi (5) kysymystä. Kysymys voi olla jaettu osiin. Kokeen
enimmäispistemäärä on 80 pistettä. Kunkin kysymyksen maksimipistemäärä on ilmoitettu ao.
kysymyksen kohdalla.
Jokaisen vastauspaperin yläreunaan on kirjoitettava selvästi vastaajan NIMI, SYNTYMÄAIKA,
KOEPAIKKAKUNTA ja KYSYMYKSEN NUMERO. Jos johonkin kysymykseen jätetään
vastaamatta, on vastauksen sijaan jätettävä tyhjä paperi, jossa on edellä mainitut tiedot.
Käsialan tulee olla selkeää. Vastaa kokonaisin virkkein.
Kunkin vastauksen vastaustila on rajoitettu. Ylimenevää osaa ei lueta eikä arvostella.
Vastaukset kysymyksiin kirjoitetaan eri papereille. Kunkin kysymyksen vastaustila on
ilmoitettu ao. kysymyksen kohdalla.
Jokaisen vastaussivun oikeaan reunaan on jätettävä yhden ruudun levyinen marginaali.
Vastaukset kirjoitetaan joka riville (enintään yksi tekstirivi kullekin ruuturiville).
Noudata kysymyksen yhteydessä annettuja vastausohjeita. Arvostelussa otetaan huomioon
vain valintakoemateriaalissa esitetyt tiedot.
Kaikki paperit (kysymyspaperit ja erilliset vastauspaperit) palautetaan valvojalle.
Kokeesta luopuvat jättävät tämän kysymyspaperin ja vastauspaperinsa (joita ei siis
arvostella) valvojalle. Luopujan tulee kirjoittaa papereihin nimensä, syntymäaikansa ja
koepaikkakuntansa. Tähän kysymyspaperiin on merkittävä myös rasti (X) ruutuun ”luovun”.
Koesalista saa poistua aikaisintaan klo 13.00. Koe kestää viisi (5) tuntia sen ilmoitetusta
alkamisajankohdasta.
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Kysymys nro 1
Kysymys jakaantuu useaan kohtaan, joista kohtiin a) – e) vastataan omalle vastauspaperille
ja kohtaan f) vastaavasti omalle vastauspaperille.
Kohtien a) – e) vastauksista saa enintään 10 pistettä. Vastaa erilliselle paperille ohjeiden
mukaan. Vastauksen tulee perustua Korhosen artikkelissa esitettyihin tietoihin. Vastaustila
on yhteensä enintään kaksi (2) sivua (yhden paperin molemmat puolet).

Kansalainen (lähettäjä) päättää asioida viranomaisessa lähettämällä hakemuksensa
sähköisenä asiakirjana. Erittele kysytyt menettelytavat yksityiskohtaisesti ja tiiviisti
muutamalla virkkeellä kunkin kohdan osalta. Kunkin kohdan a) – e) maksimipistemäärä on 2
p.

a) Viranomainen huomaa, että sähköinen asiakirja on toimitettu väärään viranomaiseen.
Hakemuksen määräaika on kulumassa loppuun. Miten viranomaisen tulee toimia ja miten käy
määräajan?

b) Hakemus sähköisenä asiakirjana myöhästyy, koska viranomaisen ilmoittama yhteystieto on
virheellinen. Yhteystietona on viranomaisessa työskentelevän henkilön sähköpostiosoite.
Kenellä on vastuu määräajan kulumisesta ja miten virheellinen yhteystieto vaikuttaa ehkä
siihen?

c) Virkailija huomaa muuten asiallisesti laaditusta sähköisestä asiakirjasta puuttuvan
allekirjoituksen kokonaan. Onko allekirjoituksen täydentäminen asiakirjaan välttämätöntä?

d) Lähetetty sähköinen asiakirja tallentuu todistettavasti viranomaisen tietojärjestelmään
määräajassa, mutta se saadaan virkailijan puuttuvien teknisten taitojen vuoksi tulostettua
vasta seuraavana päivänä. Onko asiakirja saapunut ajoissa? Mikä vaikuttaa
saapumisajankohdan määrittelyyn?

e) Kansalainen soittaa seuraavalla viikolla viranomaiseen ja ihmettelee, miksei hän ole saanut
kirjallista vastauskirjettä sähköisen asiakirjansa saapumisesta viranomaiseen. Mikä on
viranomaisen velvollisuus ja miten se voi toimia?
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Kysymys nro 1 f)
Kohdan f) vastauksista saa enintään 10 pistettä. Vastaa erilliselle paperille ohjeiden
mukaan. Vastaustila on yhteensä enintään yksi (1) sivu (yhden paperin toinen puoli)
Täydennä puuttuvat kohdat Saarenpään artikkelin perusteella. Tekstikohdat ovat suoria
lainauksia artikkelin tekstistä. Kirjoita puuttuva sana erilliselle vastauspaperille
numerojärjestyksessä siten, että sanan edessä on sitä vastaavan kohdan numero.
Lisäselvityksiä tai täsmennyksiä sisältävät vastauskohdat hylätään. Mikäli
termiin/käsitteeseen kuuluu kokonaisuutena kaksi sanaa, niistä kummastakin saa ½ pistettä
eli kohdat 6) ja 7) sekä 8) ja 9).
Tietokoneohjelman tekijä saa tekijänoikeuden ohjelmaan, joka ylittää ns. 1) __________.
Ensin alettiinkin - yhdysvaltalaisen käytännön lakimiehen ja myöhemmin merkittävän
tuomarin Lee Loevingerin (1913-2004) pohjustamalla tavalla - puhua 2) ______________
oikeustieteen aputieteenä. Siinä lähtökohtana oli aluksi tietokoneen käyttö tuomareiden ja
oikeustieteen apuna siellä, missä oikeudellisiin toimintoihin sekä arvioihin tarvitaan
täsmällistä, mitattua ja laskettua informaatiota.
3) ______________ ymmärretään usein vain säädösten ja säännösten määrän lisääntymisenä
ja koetaan siksi myös negatiivisena ilmiönä; puhutaan sääntövaltiosta.
Myös 4) ____________ eli lähentyminen lisää tarvetta infrastruktuurin sääntelyn tutkimiseen.
Saman verkon palvellessa erilaisia toimintoja ja toimijoita perinteiseltä viestinnän
lainsäädäntöjen erillisyydeltä on katoamassa pohja.
Oikeusinformatiikan erityinen osa jaetaan yleensä neljään toisistaan poikkeavaan – jopa
osaamistasoiltaan olennaisesti poikkeavaan tutkimus- ja opetusalaan. Nämä osat ovat
oikeudellinen tietojenkäsittely, oikeudellisen informaation tutkimus, informaatio-oikeus sekä
5) ____________.
6)_____________ 7) ______________ tarkoitetaan ensi sijassa sellaista merkittävää
oikeuslähdemateriaalia, mikä saatavuudestaan huolimatta on heikosti tai ei lainkaan
tavoitettavissa teknisistä, taloudellisista, kielellisistä, sisällöllisistä, ajallisista tai alueellisista
syistä.
8) _____________ 9)____________ tarkoitetaan yleisesti niiden toimenpiteiden ja
toimintojen kokonaisuutta, joiden avulla tuotetaan, ylläpidetään, kehitetään, markkinoidaan
ja säilytetään oikeudellisen tietovarannon muodostavaa oikeudellista informaatiota.
Tieto- ja tietotekniikkarikosten yhteydessä tulee väistämättä esiin myös 10) _____________
eli 11) _______________ johtuva laventavan tulkinnan kielto. Rangaistavaa voi olla vain se,
mikä on rangaistavaksi säädettyä.
Suomessa sähköisen viestinnän yleispalveluvelvoitteesta
aikaisemmassa
viestintämarkkinalaissa
ja
vuoden
12)__________________.

on säädetty lähemmin
2015
alusta
lähtien
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Kysymys nro 2
Vastauksesta saa enintään 15 pistettä. Vastaa erilliselle paperille ohjeiden mukaan.
Vastaustila on enintään kaksi (2) sivua (yhden paperin molemmat puolet).
Selvitä valintakoemateriaaliin kuuluvan Juannon artikkelin perusteella arvonlisäverotuksen
niin sanotun yleisen neutraliteettiperiaatteen sisältö sekä arvonlisäverotuksen neutraliteetin
eri lajit ja niiden sisältö.

Kysymys nro 3
Kysymys jakaantuu kohtiin a ja b, joista kumpaankin kohtaan vastataan erilliselle
vastauspaperille. Kysymykset perustuvat Karhun artikkeliin ”Velvoiteoikeus”.

a) Vastaustilaa on yhteensä enintään kaksi (2) sivua (yhden paperin molemmat puolet).
Vastauksesta saa pisteitä enintään 10 pistettä.
Selvitä artikkelin perusteella perusteettoman edun palautusoppi.

b) Täydennä puuttuvat kohdat artikkelin perusteella. Kirjoita puuttuva sana erilliselle
vastauspaperille numerojärjestyksessä siten, että sanan edessä on sitä vastaavan kohdan
kysymysnumero. Lisäselvityksiä tai täsmennyksiä sisältävät vastaukset hylätään.
Vastauksesta saa pisteitä yhteensä enintään 5 pistettä.
1)________on vahingonkorvausoikeuden riskinjakonormi, jonka mukaan aiheuttajan tulisi
olla aina vastuussa kaikista aiheuttamistaan vahingoista.
2) Toinen riskinjakonormi, eli ___________jonka mukaan vain johonkin moitittavaan
syyllistyneen aiheuttajan tulee joutua korvausvastuuseen.
3) Työnantaja vastaa ______perusteella kaikista työntekijänsä työssään aiheuttamista
vahingoista suhteessa ulkopuoliseen vahingonkärsijään.
4) Pientä lasta huoltavalla on kyky ja mahdollisuus pitää lasta silmällä. Jos huoltaja jättää
pienen lapsen valvonnatta, ja lapsi aiheuttaa vahingon, huoltaja syyllistyy ______.
5) Kiinteistönkauppaan sovelletaan kiinteän omaisuuden luovutusta ja panttausta koskevaa
yleislakia eli __________.
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Kysymys nro 4
Vastauksesta saa enintään 15 pistettä. Kysymys on jaettu kohtiin a-d, joihin vastataan
samalle vastauspaperille. Vastaustila on enintään kaksi (2) sivua (yhden paperin molemmat
puolet).
Kohdan a maksimipistemäärä on 6 pistettä. Kohtien b, c ja d maksimipistemäärä on 3
pistettä kustakin.
Vastaa valintakoemateriaaliin kuuluvan Valkosen kirjoittaman artikkelin ”Sosiaalihuolto ja
asiakkaan oikeusturva” perusteella seuraaviin kysymyksiin?

a) Artikkelissa jaetaan asiakkaan oikeus kunnan järjestämiin sosiaalihuollon palveluihin tai
muiden tukitoimien saamiseen kahteen eri kategoriaan. Nimeä nämä kategoriat ja kerro mitä
niillä tarkoitetaan.

b) Mitkä seikat vaikuttavat sosiaalihuollon asiakasmaksujen määrään?

c) Kerro mitä artikkelissa sanotaan sosiaalipalvelujen järjestämisestä annetun päätöksen
täytäntöönpanokelpoisuudesta, kun päätökseen on haettu muutosta. Nimeä myös laki missä
siitä säädetään.

d) Mitkä ovat sosiaaliasiamiehen toiminnan tavoitteet ja tarkoitus?

Kysymys nro 5
Kysymys nro 5 on jaettu kohtiin a - c, joihin vastataan samalle vastauspaperille. Vastaustilaa
on yhteensä enintään kaksi (2) sivua (yhden paperin kaksi puolta). Vastauksesta saa
enintään 15 pistettä (5 pistettä /kohta).
Vastaa valintakoemateriaaliin kuuluvan Tammi-Salmisen kirjoittaman
”Esineoikeuden perusteita” perusteella seuraaviin kysymyksiin?

a) Mikä panttioikeus on?
b) Miten panttioikeutta voi hyödyntää?
c) Millaisen menettelyn avulla pantista voidaan saada suoritus?

artikkelin

