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KAUPPAOIKEUDEN (OAIOOSO 1) AINEOPINTOTENTTI I8.4.20I3

Ohjeet:

Jokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, ja jokaiseen vastaukseen merkitiiin vastausarkilla
kysytyt tiedot. sivun oikeaan reuruum jätetåiiin kahden ruudun marginaai ja vastaus kirjoitetaan
selvällä käsialalla.

Jokaiseen kysymykseen jätetåiiin vastauspaperi kysytyillä tiedoilla varustettuna, vaikka osaan
kysymyksistii ei vastattaisi ja vaikka tentistii luovuttaisiin. Luopumisesta ja vapautuksesta tehdåiiin
eri merkintii kaikkiin vastauspapereihin. Vastaa tenttikysymyksiin ennalta ilmoittamiesi
kirjavaihtoehtojen sekä tekepiesi erityissopimusten mukaisesti.

Kunkin kysymyksen jåiljessä on merkintä käytettävissä olevasta vastaustilasta. ylimenevåiä osaa ei
lueta' Tentissä on viisi kysymystä, joista kaikista voi saada enintåiiin l0 pistettii. Tentin
saavutettavissa oleva kokonaispistemåiiirä on siten 50 pistettii.

Onnea tenttiin!

l) Måiiirinele

a) kielletty hintakarrelli ja
b) kielletty tarj ouskartelli

Vastaustil a n. Yzsivua kumpaankin kysymykseen



2) Kunnanjohtaja Matti haluaa sinulta hankinta-asiantuntijan neuvoa homekoulun

saneeraamisen hoitamisessa. Ensiksikin hiin miettii, miten saisi hoidettua rakennusurakan

kilpailuttamisen siten, ettei se vaan menisi Konkkaronkka Oy:lle. Matti on kuullut, että

yritys on töpeksinyt urakan naapurikunnassa. Ko. yrityksellä ei kuitenkaan ole riittiivästi
resursseja tai taitoa selvitä urakasta, mutta silti se todennåiköisesti osallistuu kilpailuun.

Matti epäilee myös yrityksen toimitusjohtajaa verojen pimittåimisestä, koska håin liikkuu niin
hienolla autolla. Konkkaronkan tj on Matin mielestä niin epiiluotettava, ettii hZin toivoisi
urakan meneviin ennemmin veljensä luotettavalle yritykselle. Mutta entii jos joku iso yritys

tulee ja vie urakan ja samalla veljen paikalliselta yritykseltä toimintamahdollisuudet? Taas

väihenee kunnassa työpaikat. Matti on seurannut poliittista keskustllua ja huomannut, että

ministeritkin ovat sitii mieltii, ettii hankintalaki mahdollistaa kotimaisen suosimisen. Miten
neuvoisit hankinta-asiantuntijana kunnanjohtajn? Onko Konkkaronkka Oy mahdollista

sulkea kilpailun ulkopuolelle ja mita mahdollisuuksia on suosia paikallista yritystä taihoitaa
kilpailutus siten, ettii paikallinen yritys voisi saada urakan. Matti on kuullut, ettå on

sellaisiakin mahdollisuuksia kuin neuvottelumenettely tai suorahankinta. "Voisiko sellaista

konstia käyttää tässä tilanteess4" kyselee Matti. Kerro myös milloin näitä menettelyjä voi
käyttitä ja onnistuisiko se tåissä tapauksessa?

Vastaustila max 2 sivua.

Vanha ystiiväsi Pekka on mukana Hyvä Yritys Oy -nimisen maansiirtoliikkeen hallituksessa
yhdessä Matin ja Jussin kanssa. He ovat kaikki myös osakkeenomistajia (1/4 osakkeista

kukin). Loput osakkeita omistaa Jussin isä Seppo, jonka mielipidettä Jussi toimitusjohtajana
kuuntelee liikaakin. Yrityksellä ei ole viime aikoina mennyt hyvin ja pankki hät5ryttelee jo
uhkaamalla irtisanoa lainan. Pekka pelkää konkurssin olevan ovella. Pekka haluaa tietää,
kuinka pahassa liemessä håin mahtaa itse olla ja kuinka saisi huonoista diileistä vastaavat

Jussin ja Sepon vastuuseen tekosistaan. Hyvä Yritys Oy sai kaupungilta ison urakan, mutta
hutiloi sen pahasti. Pekka tiesi jo ltihtcikohtaisesti, ettei tarjousta olisi ollenkaan pitåinyt

liihettåiä ja vastusti sitri. Silti Jussi låihetti täysin ylimitoitetun tarjouksen. Yhtiöllä ei ollut
edes riittävästi koneita ja työntekijöitä hoitamaan urakkaa. Jouduttiin maksamaan

viivästyssakkoja ja mahdollisesti tulee jotain muitakin vastuita myöhemmin, jos firma pysyy

kasassa. Lisiiksi nyt on selvinnyt, ettåi Jussi on yhdessä taloudenhoitajan, vaimonsa Mirvan

3)



't

kanssa jätfiinyt työnantajan sosiaaliturvamaksuja ja veroja maksamatta. Tällaista on
tapahtunut jo woden ajan, eikä Pekalla ole ollut siitii hajuakaan. pekka tiesi vain, ettii
palkanmaksu on pari kertaa viiviistynyt. Kun Pekka nosti asiasta metelin, sanoi Jussi, että
faija on neuvonut htint4 miten huonossa taloudellisessa tilanteessa luovitaan. Eriis
työntekijöistä on lisåiksi kertonut, etfii hiin on Jussin pyynnöstii viime kuussa käynyt
kippaamassa huomatiavan måiiiråin ongelmajätteitii metsåiiin. Miten neuvoisit pekkaa? Voiko
htin joutua vastuuseen osakkeenomistajana tai hallituksen jäsenenä ja millä perusteilla?
Entii" miten Jussi ja Seppo saataisiin vastuuseen? Miten pekan tulisi toimia?

Vastaustila max 2 sivua.

4) Osuuskunnan perustaminen?

Vastaustila max 2 sivua.

5) Yhtiömiehen oikeudet henkilöyhtiössä? (Villa: Henkitöyhtiöt ja osakeyhriö)

Vastaustila max 2 sivua.


