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Lapin yliopisto

Oikeustieteiden tiedekunta

KAUPPAOIKEUDEN (OAIOO5OI) AINEOPINTOTENTTI 31.1.2014

Ohjeet:

Jokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, ja jokaiseen vastaukseen merkitiiiin vastausarkilla

kysytyt tiedot. Sivun oikeaan reunaan jätetåiän kahden ruudun marginaalila vastaus kirjoitetaan

selvällä kiisialalla.

Jokaiseen kysymykseen jätetåiåin vastauspaperi kysytyillä tiedoilla varustettuna, vaikka osaan

kysymyksistii ei vastattaisi ja vaikka tentistii luovuttaisiin. Luopumisesta ja vapautuksesta

tehd?iiin eri merkintä kaikkiin vastauspapereihin. Vastaa tenttikysymyksiin ennalta ilmoittamiesi

kirjavaihtoehtojen sekä tekemiesi erityissopimusten mukaisesti.

Kunkin kysymyksen jäljessä on merkintåi käytettävissä olevasta vastaustilasta. Ylimenevålä osaa

ei lueta. Tentissä on viisi kysymysti! joista kaikista voi saada enintåiiin 10 pistettii. Tentin

saavutettavissa oleva kokonaispistemiiiirä on siten 50 pistettii.

Onnea tenttiin!



l. Ystäväsi Pekka P. toimii suomalaisen metsäyhtiön omistamassa Venäjältä puuta Suomeen

tuovassa venäläisessä qftäryhtiössä. Yhtiö on siellä törmåinnyt venäläistyyliseen yrityksen

sosiaaliseen vastuuseen, johon perustuen yritysten tulisi tukea paikallista yhteisoa, jonka

asuinalueella hakkuita suoritetaan. Yritys, jossa P.P. toimii on kilpailuttanut hakkuu-urakat, jotka

yleensä ovat menneet ulkomaisille yrityksille, jotka ovat tuoneet omat laitteet ja oman

henkilökunnan ulkomailta suorittamaan hakkuut. Yritys ei siis ole hyödyttänyt paikallista

yhteisOä verotulojen muodossa. Venäläinen kunnanjohtap pyytää yritykseltii mm. avustuksia

kunnan budjettiin tai suoraan köyhimmille invalideille ja eläkeläisille (edes polttopuita),

kulttuuritilaisuuksien järjeståimistä paikkakuntalaisille ym. paikallisen tavan ja käsityksen

mukaan yrityksille kuuluvaa toimintaa. Samalla alueella toimii muiden suomalaisten tai

suomalais-ruotsalaisten metsäyhtiöiden tytäryhtiöitåi, jotka myös toimittavat puuta Suomeen. P.P.

haluaisi järjestiiä näiden muiden yhtiöiden kanssa yhteisia tilaisuuksia paikallisille asukkaille

saadakseen jotain järkeä tai yhteisiä linjoja sosiaalisen vastuun sisältöihin. Toisen yhtiön edustaja

kuitenkin kieltiiytyi yhteistyOsfii vedoten Suomen kilpailuviranomaisten negatiiviseen

suhtautumiseen metsäyhtiöiden väliseen yhteistyöhön.

P.P. pitaa kieltäytymisen'perustetta sangen liioiteltuna ja pyytää sinulta juristin apua. Tehtiiväsi

on laatia muistio siitä, minkälainen yhteistyö puuta ostavien, keskeniiän kilpailevien yritysten

välillä, voidaan tulkita kilpailunrajoituslain tai EU:n kilpailuoikeuden vastaiseksi toiminnaksi.

Esitä myös käsityksesi siitä, voiko ja millä perusteilla yhteistyö, jossa jaettaisiin ylläesitetyn

kaltaista sosiaalista vastuuta järkevästi yritysten kesken tai pintettaisiin sen sisällöstä, olla

Suomen kilpailunrajoituslain tai EU:n kilpailuoikeuden vastaista toimintaa?

Lisätietona mainittakoon, etlå Venäjällä valtio omistaa metsät ja vuokraa metsäpalstoja hakkuita

tekeville yrityksille. Kunta tai yksityiset tahot eivät ko. paikkakunnalla omista metsää lainkaan.

Vastaustila 2 sivua.
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2. Suurin osa kansanedustajista näyttieä olevan sitii mieltii, että venäläisten mahdollisuutta

omistaa kiinteistöjä Suomessa tulisi rajoittaa. Sinun tehtiiväsi on kirjoittaa lyhyt I sivun muistio

siitii, miten ulkomaiseen omistukseen on Suomen lainsåiädännössä suhtauduttu 1930-luvulta

nykypäiviiiin. Anna tässä muistiossa myös perusteltu kåisityksesi siitåi, voiko ja miten Venäjän

kansalaisten/ venäläisten mahdollisuutta omistaa kiinteistö:jä tai yritysomaisuutta Suomessa

rajoittaa nykyisen lainstiiid?innön valossa ja millaisella lakimuutoksella sitä mahdollisesti

voitaisiin rajoirrlaf? Tehtiivåinantoosi ei kuulu puuttua mahdollisiin ulko- tai kauppapoliittisiin

seurauksiin vaan ainoastaan arvioida kysymystä lains?iäd?innöllisesti muistaen kuitenkin, ettei

lains?iädännön muuttaminen ole pelkåistiiåin juridis-tekninen kysymys.

Vastaustila 1 sivu.

3. Avoimuusperiaate ja sen toteutuminen julkisissa hankinnoissa?

Vastaustila l sivu.



4. Annelilla, Marjalla ja Veeralla on ollut yhdessä avoin yhtiö. Kaverusten panokset yhtiössä

ovat: Anneli 50 000 €, Marja 30 000 € ja Veera 20 000 €. Panosten määrä on kirjattu

yhtiösopimukseen. Yhtiösopimuksen 5 $:n mukaan panosten määrää voidaan muuffaa vain

yhtiömiesten yksimielisellä piiätöksellä. Veera on påiättänyt i'äädä eläkkeelle, joten hän haluaa

jättäytyä pois yhtiön liiketoiminnasta. Hiin nostaisi kuitenkin mielelliiän pientä "osinkoa"

yhtiöstä myös eläkepäivilliiän, vaikka ei enää haluakkaan olla mukana yhtiön varsinaisessa

toiminnassa, eikä varsinkaan vastuussa Annelin ja Marjan tekemisistii yhtiössä.

Neuvo kaveruksia miten he voivat toteuttaa Veeran vetäytymisen pois yhtiön liiketoimintaan

osallistumisesta, tai vaihtoehtoisesti, kokonaan ulos yhtiöstii. Lisäksi, miten Veeralle voitaisiin

maksaa "osinkoa" yhtiOsta? Käsittele vastauksessasi niitii eri vaihtoehtoja joita kaveruksilla on

käytettiivissåiän näiden tavoitteiden toteuttamiseksi (avoimena yhtiönä tai muuttamalla

yhtiömuotoa joksikin muuksi). Kerro vastauksessasi miten nåimä eri pZiätökset pitåiä lain mukaan

tehdä. Arvioi vastauksessasi myös sitii, miten kaverusten suhteelliset panokset yhtiöön voidaan

säilyttiiii mahdollisten muutosten jälkeen ja mitä yhtiOsopimuksen 5 $:lle tulisi tehdä mahdollisen

yhtiömuodon muutoksen johdosta?

Vastaustila 2 sivua. Älaåaaskaa vastaustilaa pykälien sisällön kopioimiseen. Oleellista on että

osoitat miten asia on ja missä pykälässä asiasta såiädetään.

Vastaustila 2 sivua.

S. Määrittele seuraavat käsitteet osuuskunnan nlikökulmasta: a) enemmistöperiaate,

huolellisuus ja lojaliteettivelvoite, c) yhdenvertaisuusperiaate ja d) osuustoiminnan arvot

periaatteet.

Vastaustila I sivu.
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