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Lapin yliopisto / Oikeustieteiden tiedekunta

KAU P PAO I KE U D E N (OA I 00501 l Al N EO Pl NTOTENTTI 17 -6 -2013

Ohjeet

Jokainen vastaus kirjoitetaan eri arkitte, ja jokaiseen vastaukseen merkitään vastausarkilla kysytyt

tiedot. Sivun oikeaan reunaan jätetään kahden ruudun marginaalija vastaus kirjoitetaan selvällä

käsialalla.

Jokaiseen kysymykseen jätetään vastauspaperi kysytyillä tiedolla varustettuna vaikka, vaikka osaan

kysymyksistä eivastattaisija vaikka tentistä luovuttaisiin. Luopumisesta sekä vapautuksesta

tehdään merkintä kaikkiin vastauspapereihin. Vastaa tenttikysymyksiin ennalta ilmoittamiesi

ki rjavai htoehtojen sekä tekemiesi erityissopi m usten m u kaisesti.

Vastaustila on enintään 2 sivua / kysymys. Ylimenevää osaa ei lueta. Tentissä on viisi kysymystä,
joista kaikista voi saada enintään 10 pistettä. Tentin saavutettavissa oleva kokonaispistemäärä on

siten 50 pistettä.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin ja kirjoita vastaukset selvällä käsialalla. Onnea tenttiin !

Kysymykset:

1. Vanha tuttavasi LVI-alan yrityksen C Oy:n toimitusjohtaja Jari-Pekka ottaa sinuun yhteyttä
kysyäkseen newoa. Hän on ollut mukana kotikaupunkinsa virastotalon LVI-urakkatarjouskilpailussa
ja jäänyt nuolemaan näppejään. Hänestä tuntuu, että tarjouskilpailu hoidettiin huonostija hän

haluaa tietää, mitä mahdollisuuksia hänellä olisi puuttua asiaan'

Jari-Pekka kertoo, että tarjouskilpailussa pitivalita kokonaistaloudellisestiedullisin vaihtoehto.
Tarjousten hinnat olivat:
A- 380.000
B. 400000
c, 450000
D. 470000

Urakan sai B sillä perusteella, että se lupasi tarjouksessaan työllistää 1- 2 kehitysvammaista
oppisopimuskoulutuksella sekä ottaa paikallisen ammattikoulun oppilaita harjoitteluun. J-P on ihan

varma, että kyseessä on B Oy:ltä pelkkä hämäys, koska sen tiedetään ennenkin polkeneen hintoja

käyttämällä virolaisia ja puolalaisia työntekijöitä ja maksamalla näille työehtosopimuksen
edellyttämää palkkatasoa alempaa palkkaa. ltse asiassa J-P tietää, että poliisi tutkii
pääkaupunkiseudulla, onko B Oy mahdollisesti syyllistynyt johonkin rikokseen maksaessaan liian
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pieniä palkkoja. Myös mahdollisesta veropetoksesta liikkuu huhuja. Vammaisten työllistäminen on

Jari-Pekan mielestä vain hämäystä, ja hän jatkaa: "Mahtaako niillä olla edes riittävästi

ammattitaitoisia työntekijöitä kouluttamaan vammaisia ja opastamaan harjoittelijoita. Puolaksija

viroksihan se käy oikein sujuvasti. Ammattikoulun poikia taas on kaikilla muutenkin tapana ottaa

harjoitteluun. sitä paitsi olisivat muutkin voineet saada hintaa alas vastaavalla tavalla, jos olisivat

tienneet, että sosiaalisille tekijöille pannaan painoa. Tarjouspyynnössä ei mainittu mitään tuollaista'

siinä vain sanottiin, että mahdolliset ympäristö- ja sosiaaliset tekijät otetaan huomioon

kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa. Mitään kunnon pisteytystä ei missään vaiheessa annettu,

eikä kerrottu, että kehitysvammaisia pitäisi työllistää." Jari-Pekan mielestä huijariksi tiedetty B olisi

pitänyt sulkea pois kilpailusta jo heti alkumetreillä. A Oy taas on Jari-Pekan mielestä varmasti

laskenut tarjouksensa pieleen. "Tiedä vaikka menisi konkurssiin kesken urakan, jos sen saisi. siinäpä

sitten miettisivät, kuinka kävi, kun ei urakkaa annettu paikalliselle luotettavalle C Oy:lle, joka on

aiemmin melkei n aina voitta nut kaupungin tarjouskilpailut."

Jari-pekka haluaa tietää, onko hänellä mahdollisuutta valittaa markkinaoikeuteen taijonnekin

muualle ja saada koko tarjouskilpailu nurin. Voiko hän saada vahingonkorvauksia taijotain

hyvitysmaksuja?

Anna Jari-pekalle perustellut juridiset neuvosi. ota kantaa kaikkiin hänen esittämiinsä väitteisiin ja

analysoi hänen mahdollisuutensa. Kerro hänelle myös minkälainen seuraamusjärjestelmä julkisissa

hankinnoissa pääpiirteissään on.

(Kuoppamäki ja laki julkisista hankinnoista)
Vostaustilo mox 2 sivåa.

2. Mitä on saalistushinnoittelu? Anna mielellään joku esimerkki.

(Kuoppamäki)
Vastoustila max 2 sivua

3. Osakkeidenerilajistaminen?
(Mähönen-Villa ll)
Vostoustilo mox 2 sivuo

4. Miten henkilöyhtiön yhtiömiesten vastuu yhtiön veloista määräytyy?
(Villa: Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö)
Vostoustila max 2 sivua

5. Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen?
(Mähönen-Villa:Osuuskunta)
Vastaustila mox 2 sivua


