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Tenttitilaisuudessa jaetaan ensin oikeustapaustehtävät (tehtävät 1-3), ioiden ratkaisemisessa
jälkeen iaetaan
saa käyttää lakikirjaa. Noin tentin puolivälissä lakikirjat kerätään pois ia sen
esseekysymykset (kysymykset rt-5). Tämän jälkeen voivielä vastata my(b

oikeustapaustehtäviin, mutta nyt ilman lakikirjan apua.
ja vastauspaperin reunaan
Jokainen vastaus eri paperille, nimijokaiseen vastauspaperiin
marginaali tarkastajan merkintöjä varten.
Jokainen tehtävä 10 Pistettä
1. Tehtävä

Osakeyhtiö Sentti Oy aseteitiin konkurssiin 20.5.20L3 käräjäoikeuden päätöksellä. Sentti Oy:n
konkurssipesään kuuluu mm. kiinteistö Europelto, johon kohdistuu Penni Oy:n saamisoikeuden
vakuudeksi kiinnitys, määrältään 50 000 euroa. Penni Oy:n saatava Sentti Oy:ltä on määrältään pääomaa
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euroa ja korkoa 10 000 euroa. Europelto-kiinteistö on vuokrattu maanviljelijä Perttu Perunalle

joutunut avaamaan kiinteistöllä kaksitukkeutunutta
salaojaputkea, josta pesälle on aiheutunut 550 euron kustannus.
3 000 euron vuosivuokralla. Konkurssipesä on

penni Oy:n edustaja toimitusjohtaja Maire Maallikko sai pesänhoitajalta 8.8.2013 päivätyn ilmoituksen,
jonka mukaan valvontapäivä on 9.9.2013, jolloin valvontakirjelmä on viimeistään jätettävä
pesänhoitajalle. Samassa kirjeessä oli myös kutsu velkojainkokoukseen, joka pidetään 3.10.2013.
Maallikko oli ihmeissään, miten asiassa tuli toimia, koska oli edellisenä päivänä jättänyt
ulosottohakemuksen saatavansa perimiseksi Europelto-kiinteistöstä. Eipä siis auta kuin kääntyä
asianajaja Pekka Pykälän puoleen. Maallikko tiedustelee Pykälältä seuraavia seikkoja:
a) Koskeeko valvontavelvollisuus tai vastaava toimi myös Penni Oy:n saatavaa?
b) Onko tällaisella toimella vaikutusta siihen, voiko Penni Oy osallistua velkojainkokoukseen?
c) Onko valvontapäivän ajankohta oikein määrätty?

joka on koko
d) Voiko ulosottomies myydä nyt tai myöhemmin Maallikon hakemuksesta Europellon,
arvostaan kiinnitetty Penni Oy:n saatavasta?
e) Saako penni Oy kokonaisuudessaan Europellon vuokraamisesta konkurssin ajalta kertyvän tuoton,

entä mahdollisen mYYntihinnan?
Anna perusteltu vastaus asiaan soveltuvat lainkohdat asiayhteyksissään mainiten (sovella lainkohtia
tapauksen faktoihin).

2. Tehtävä
Ulosottovelallinen Leena Lama kääntyi lainoppineen ystävänsä Liisa Lakilan puoleen ja kertoi haluavansa
va littaa seuraavista ulosottomie hen toi mitta mista ulosmitta u ksista :
a)Työnantajan antaman puhelinedun ulosmittaus tulee kumota, koska Lama käyttää puhelinta työn
tekemisessä (myyntiedustaja, puhelut asiakkaille).
b) Työnantajalta saadun provision ulosmittaus tulee kumota, koska provisio on peruspalkan lisäksi

maksettava määrä, joka perustuu Laman myymien tuotteiden määrään - nyt provision määrä on
ulosmitattu päältä palkasta ja jäljelle jäävästä määrästä on laskettu ulosottokaaren mukainen
ulosmittausmäärä.
c) Veronpalautuksen ulosnlittaus tulee kumota, koska veronpalautus perustuu siihen, että Laman

saamasta sairauspäivärahasta on peritty liian suuri veron ennakko'

d) Laman kummitädiltä perimän antiikkisen posliiniastiaston ulosmittaus tulee kumota, koska sellaisen
omaisuuden ulosmittaus on täysin kohtuutonta'
e) Laman kotona olleen tietokoneen ulosmittaus tulee kumota, koska Lama kirjoittaa tietokoneella
taidearvosteluja maakuntalehteen, josta saa hieman lisätuloja.

Miten Lakila vastaa Laman vaatimuksiin? Anna perusteltu vastaus asiaan soveltuvat lainkohdat
asiayhteyksissää n mai nite n (sovella lai nkohtia ta pauksen fa ktoihin).

3. Tehtävä

yrittäjä Reetta Rotko haluaa hakea yksityishenkilön velkajärjestelyä. Rotko harjoittaa yritystoimintaa
toiminimellä PannuLappu. Rotko myy vuokraamissaan tiloissa omia ja alihankkijoiden tekemiä käsitöitä.
Rotko on velkaa Pankki OY:lle 45 000 euroa. Summa on takausvelkaa. Takauksen Rotko oli antanut
vuonna 2006 ex-puolisonsa yritystoimintaansa varten ottaman pankkilainan vakuudeksi. Rotko on
hakenut velkajärjestelyä jo vuonna 2008, mutta silloin hakemus hylättiin sillä perusteella, että Rotko oli
mennyt takaukseen kevytmielisesti ottaen
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Nykyisin Rotkon tulot ovat epäsäännölliset, ja useina kuukausina yritystoiminta tuottaa tappiota. Vain
joulunaikaan ja kesäisin kauppa käy suhteellisen hyvin niin, että Rotko juurija juuri tulee toimeen. Tosin
noin kaksikuukautta sitten Rotko joutuiottamaan niin sanotun pikavipin selvitäkseen yrityksensä

aiheuttamista menoista.
Anna perusteltu vastaus, onko Rotkolla mahdollisuus velkajärjestelylain mukaan päästä
velkajärjestelyyn? Mainitse asiaan sovettuvat lainkohdat asiayhteyksissään (sovella lainkohtia tapauksen

faktoihin).

