Lapin yliopisto
Oikeustieteiden tiedekunta
Soili Nyst6n-Haarala

KAUPPAOIKEIIDEN (OAIOOSOI) AINEOPINTOTENTTI 22.4.2014
Ohjeet:

Jokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, ja jokaiseen vastaukseen mårki nin vastausarkilla
kysyryt tiedot. Vastaus kirjoitetaan selvällä käsialalla.

Jokaiseen kysymykseen jätet?iiin vastauspaperi kysytyillä tiedoilla varustettuna, vaikka osaan

kysymyksistä

ei

vastattaisi

ja

vaikka tentiståi luovuttaisiin. Luopumisesta

ja

vapautuksesta

tehdiiiin eri merkintii kail&iin vastauspapereihin. Vastaa tenttikysymyksiin ennalta ilmoittamiesi

kirjavaihtoehtden sekä tekemiesi erityissopimusten mukaisesti.

Kunkin kysymyksen jäljessä on merkintåi käytettävissä olevasta vastaustilasta. Ylimenevåiä osaa

ei lueta. Tentissä on viisi kysymystii, joista kaikista voi
saavutettavissa oleva kokonaispistemäåirä on siten 50 pistettä.

Onnea tenttiin!

saada enintåiåin

l0 pistettii. Tentin

1.

Mikko Kuttunen oli ostanut käytetyn auton Petteri P:n autoliikkeestä (PP Oy) "sellaisena kuin se
on" -ehdolla. Auto oli 5 vuotta vanha Volvo V70 ja sillä oli ajettu 140 000 km. Ostohinta oli
32.OOO euroa. Varsin pian autossa alkoi ilmetä kaikenlaisia vikoja. Jakohihna katkesi kesken
lomamatkan myöhään perjantai-iltana heti samalla viikolla auton ostamisen jälkeen. Onneksi

tien varresta löytyi yllättävän läheltä autokorjaamo, jossa korjaaja vaihtoi sen heti seuraavana
päivänä. Kotiin palattua noin 3 viikon päästä auton ostamisesta siihen pitivaihtaa ahdin. MikkOa
alkoi jo silloin kututtaa. Mutta vielä enemmän häntä otti pattiin, kun autonkorjaaja mainitsi
ahtimen vaihdon jälkeen, että hän muistaa kyseisen auton, koska se oli ollut kolarissa vuosi
sitten. Kolaroitu auto saatiin autonkorjaajan kertomuksen mukaan korjattua, vaikka
vakuutusyhtiö oli tarjoutunut lunastamaan sen. Lisäksi Mikko samassa yhteydessä sattui
huomaamaan auton rekisteriotteesta, että sinne oli merkitty edellisen katsastuksen yhteydessä,
että kumityynyt olivat löystyneet ja ne pitäisi vaihtaa. Autonkorjaaja mainitsi, että hänen
ja siinä
käsityksensä mukaan autolle ei ainakaan huoltokirjan mukaan ollut tehty vuosihuoltoja
sen vuoksi voisi ilmetä ties mitä vikoja. Mikko päätti saman tien ajaa Petteri P:n autoliikkeeseen
vaatimaan kaupan purkua ja vahingonkorvauksia ylimääräisistä korjauskuluista sekä
hotellikuluista, kun hän oli korjauksen takia joutunut yöpymään maantiemotellissa. Kuluja oli
tullut jo tuhansia euroja, ja lisää olisi autonkorjaajan kertoman mukaan piakkoin tulossa. Petteri
oli sanonut, että auto on normaalissa kunnossa, mutta ei ollut maininnut mitään katsastuksessa
tehdystä merkinnästä, kolarista tai huoltojen laiminlyönnistä. Petteri oli hänen käsittääkseen
antanut vääriä tietoja auton kunnosta ja jättänyt kertomatta tietämistään virheistä.
petteri ei kuitenkaan halunnut purkaa kauppaa. Hänhän oli myynyt auton "sellaisena kuin se on"
-ehdolla, mikä tarkOittaa, että Mikon pitäisi tietää, että vanha auto ei ole kuten uusi. Siinä voi
olla vikoja. Petteri ei ollut maininnut kumityynyistä, koska se kerran oli mainittu ja
rekisteriotteessa. Sieltä Mikko olisi sen voinut tarkastaa. Samoin huoltokirjaa Mikko olisivoinut
itsekin lukea. Auton kolarista Petterille ei ollut kerrottu mitään. Miten hän voisi kertoa jostain,

mitä ei ole edes tietänyt. Petterin mielestä on myös vähän turhan myöhäinen hetki vaatia
purkua, kun kaupasta on jo kulunut kaksi kuukautta. Lisäksi hänen mielestään on turha vaatia
vahingonkorvauksia korjauksista, jotka Mikko on teettänyt muualla. Petteri olisi myyjänä voinut
korjata vikoja halvemmalla taijopa takuutyönä, vaikkei hän takuuta ollut antanutkaan. "Mennä
nyt jonnekin pellepelottomien autokorjaamoon kuuntelemaan soopaa ja keksittyjä tarinoita
auton menneisyydestä," oli Petteri sanonut.

Mikko kysyy nyt sinulta, minkä instanssin puoleen hänen pitäisi kääntyä ja miten
kuluttajansuojalaki turvaa hänen oikeuksiaan. Hän haluaa oikeutta itselleen ja myös Petterin
vastuuseen tekosistaan. Kaverihan on Mikon mielestä viilannut häntä rumasti linssiin. Anna
Mikolle perusteltuja vastauksia ja arvioita siitä, mitä vaihtoehtoja hänellä olisi käytettävissään.
Vastaustila 2 sivua.

Yrityskauppojen kilpai luvaikutukset? (Kuoppa mäki)

Vastaustila 2 sivua.

3.

ja kerro, miten
Mikä on oikeudellinen monopoli? Anna esimerkki oikeudellisesta monopolista
sitä säännellään?
Vastaustila 2 sivua.

4.

Henkilöyhtiön yhtiömiehenyhtiöpanos? (Villa)
Vastaustita 2 sivua.

Miten osuuskunnan mahdollista yliiäämää voidaan jakaa ja mitä menettelyssä on
huomioon osuuskuntalain ia osuusku nnan sääntöjen
Vastaustila 2 sivua.

ka

nnalta?

