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Ohjeet:

Jokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, ja jokaiseen vastaukseen mqrkitiiiin vastausarkilla
kysytyt tiedot. Sivun oikeaan reunaan jätetiiän kahden ruudun marginaali ja vastaus kirjoitetaan
selvällä kiisialalla.
Jokaiseen kysymykseen jätetåiiin vastauspaperi kysytyillä tiedoilla varustettuna, vaikka osaan

kysymyksistä

ei

vastattaisi

tehdåiän eri merkintä

ja

vaikka tentistii luovuttaisiin. Luopumisesta

ja

vapautuksesta

kaikkiin vastauspapereihin. Vastaa tenttikysymyksiin ennalta ilmoiftamiesi

kirjavaihtoehtojen sekåi tekemiesi erityissopimusten mukaisesti-

Kunkin kysymyksen jäljessäon merkintii käytettävissä olevasta vastaustilasta. Ylimeneviiä osaa

ei lueta. Tentissä on viisi kysymystii, joista kaikista voi

saada enintiiiin 10 pistettii. Tentin

saavuteffavissa oleva kokonaispistem?iärä on siten 50 pistettii.

Onnea tenffiin!

1.

Rakennustoimisto XY Oy hävisi C:n kunnassa kilpailutetun vanhusten palvelutalon
remontointihankkeen tarjouskilpailun. Toimitusjohtaja Pekkaa harmittaa, että pahin
kilpailija V Oy sai hankkeen, ja hän haluaa valittaa ja ainakin hidastaa prosessin
etenemistä. Hiin kysyy nyt sinulta, mihin hän voi valittaa ja voiko hän saada"
vahingonkorvausta tai jotain vastaavaa kompensaatiota, mitii niitii nyt onkaan tarjolla
julkisissa hankinnoissa". Hän epäilee, ettii V Oy sai jostain selville muiden tarjousten
hinnat ja onnistui sen vuoksi tekemään itse halvimman tarjouksen. XY on nimittäin
aiemmin yleensä saanut liihes kaikki rakennushankkeet C:n kunnassa hoidettavakseen.
Toimitusjohtaja epäilee, ettii aSiaan liittlT vielä liikesalaisuuden vuotaminen tai

tekijänoikeuksien loukkaus. Hän oli tunnistavinaan omia suunnitelmiaan kilpailijoiden
tarjouksissa. Hänen mielestiiän on myös väärin, että rakennussuunnitelmat, jotka alun
perin ovat XY:n tekemät, on annettu kaikille kilpailijoille tarjousten tekemistii varten. XY
on nimittäin suunnitellut ja rakentanut 1980-luvulla rakennuksen, jota nyt remontoidaan.
Sen vuoksi Pekka on sitä mieltä, ettii XY Oy olisi ollut paras mahdollinen remontoija
entiseen tietotaitoonsa perustuen, mitii ei kuitenkaan ole millän tavoin otettu huomioon
tarjouskilpailussa. Lisäksi hän epäilee, että kilpailijan tarjous on saatu keinotekoisesti
alhaiseksi, koska eihåin kukaan voi niin halvalla toimia. Voisiko kunnanisät saada
ymmärtämään, että kilpailija kuitenkin huijaa ja esittiiåi lopuksi lisälaskun, joka nostaa
hinnan aivan eri sfiiiireihin.
Tarjoukset olivat XY 1,3 milj euroa, V Oy 800000 euroa, K Oy 1,03 milj. euroa ja B
Oy 1, I milj. euroa. V Oy sai hankkeen.

Kerro Pekalle käytettiivissä olevat "valitustiet" ja mitä ,",rr**,iria on käytettävissä
sekii neuvo, onko mitiiiin tehtävissä ja miten hänen kannattaisi toimia
Vastaustila 2 sivua.

2. Relevanttien

hyödykemarkkinoiden

m?iärittely

maataavan

markkina-aseman

m?iiirittelyssä?

Vastaustila 2 sivua.

J.

Mikä on oikeudellinen monopoli? Anna esimerkki oikeudellisesta monopolista ja kerro,
miten sitii såiännellään?

Vastaustila 2 sivua.

4. Lapsiin kohdistuva markkinointi

ja miten lapsiin kohdistuvaa markkinointia on arvioitu

oikeuskäytännössä?

Vastaustila 2 sivua.

5.

Mitii tarkoitetaan henkilöyhtiön yhtiömiehen hallintovaltuudella ja miten yhtiön toimiala
ja tarkoitus rajoittavat hallintovaltuutta?

Vastaustila 2 sivua.

