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Lapin yliopisto 
Oikeustieteiden tiedekunta 

V ARALLISUUSOIKEUS (ONPOOL26) TENTTI (5 op) 15.10.2021 

Jokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, ja jokaiseen vastaukseen merkitään vastausarkilla 
kysytyt tiedot. Vastaus kirjoitetaan vastausarkkiin merkityille viivoille. 

Tentissä on viisi kysymystä, joista kaikista voi saada enintään 10 pistettä. Tentin 
saavutettavissa oleva kokonaispistemäärä on siten 50 pistettä, ja hyväksymisraja 25 pistettä. 
Vastaustila kysymyksiin on enintään kaksi (2) sivua. Ylimenevää osaa ei lueta. 

Tenttiaika on 5 tuntia. 

Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla. 

Jokaiseen kysymykseen jätetään vastauspaperi kysytyillä yleisillä tiedoilla varustettuna 
(nimi, opiskelijanumero), vaikka osaan kysymyksistä ei vastattaisi, vaikka tentistä 
luovuttaisiin ja vaikka kysymykseen on myönnetty osakorvaavuus. 

Jos sinulle on myönnetty osakorvaavuus tenttiin siten, että sinun ei tarvitse vastata tenttikirjan 
lukuihin I ja m perustuviin kysymyksiin, jätä vastaamatta kysymyksiin 1 ja 2, jos haluat 
käyttää korvaavuutta. Merkitse tällöin molempien kysymysten vastauspapereiden 
kansilehdelle "korvaavuus". 

Jos sinulle on myönnetty osakorvaavuus tenttiin siten, että sinun ei tarvitse vastata tenttikirjan 
lukuihin IV ja V perustuviin kysymyksiin, jätä vastaamatta kysymykseen 3, jos haluat käyttää 
korvaavuutta. Merkitse tällöin kysymyksen kansilehdelle "korvaavuus". 

Jos sinulle on myönnetty osakorvaavuus tenttiin siten, että sinun ei tarvitse vastata tenttikirjan 
lukuihin VI ja VIl perustuviin kysymyksiin, jätä vastaamatta kysymyksiin 4 ja 5, jos haluat 
käyttää korvaavuutta. Merkitse tällöin molempien kysymysten vastauspapereiden 
kansilehdelle "korvaavuus". 

Onnea tenttiin! 



1 Pakon, petollisen viettelyn, ilmaisuerehdyksen ja välitysvirheen sääntely olkeustoimllaln 3 luvussa. 

2 Pekalla riittää kiireitä. Stressiä koituu etenkin vireillä olevan rakennusprojektin vuoksi. Pekka 

rakentaa omistamalleen kilnteistölle rakennusta, jonka on tarkoitus tulla Pekan ja hänen 

aviopuolisonsa Maijan yhteiseksi kodiksi, joskin ainoastaan Pekan omistukseen. Työt aakkaansa 

helpottaakseen Pekka päättää valtuuttaa Sepon ostamaan tarvittavia rakennustarvikkeita. Pekka 

antaa Sepolle valtakirjan, jossa kerrotaan yksinkertaisesti, että Pekka valtuuttaa Sepon ostamaan, 

tarvittaessa laskua vastaan, rakennustarpeita Pekan nimissä. Suullisesti Pekka sanoo Sepolle, että 

Seppo saa tehdä ostoksia yhteensä enint ään 50 000 euron edestä ja että Pekka erikseen ilmoittaa 

ennen ostoksia Sepolle, mitä kulloinkin tarvitaan. Lisäksi Pekka päättää antaa valtuutuksen myös 

Raksajuttuja Oy:lle, jonka kanssa Pekka on sopinut rakennuksen sisätilojen viimeistelystä. Tämä 

valtuutus toteutetaan niin, että Pekka lähettää hyvin tuntemalleen Rautakauppa Oy:lle sähköpostin, 

jossa hän kertoo, että Raksajuttuja Oy:n edustaja voi käydä ostamassa rakennustarvikkeita Pekan 

valtuutettuna laskua vastaan. Pekka ohjeistaa Raksajuttuja Oy:n asioimaan Rautakauppa Oy:ssä ja 

tekemään tarpeellisia hankintoja yhteensä enintään 20 000 euroon saakka. 

Pekka pyytää Seppoa tekemään tietyt hankinnat, ja Seppo toimiikin sovitusti. Pekka saa näistä 

hankinnoista yhteensä 30 000 euron laskun, jonka Pekka maksaa. Pian Pekka tekee myös toisen 

pyynnön, jonka Seppo toteuttaa. Tästä koituu 20 000 euron lasku, jonka Pekka maksaa. 

Sitten asiat alkavat mennä pieleen, ja Pekka kääntyy puoleesi neuvoa pyytäen. 

a) Pekka kertoo saaneensa 10 000 euron laskun eräältä rakennustarpeita toimittavalta yritykseltä, 

jonka kanssa Seppo oli asioinut Pekan antaman valtakirjan esittäen. Seppo oli ilmeisesti arvioinut 

omatoimisesti, että rakennustarpeita tarvitaan siitä huolimatta, että Seppo oli jo ennättänyt tehdä 

ostoksia pariin otteeseen. Pekka kysyy sir·uita oikeudellista arviota siitä, miten tähän viimeisimpään 

laskuun tulee suhtautua. Anna Peka!!e ,Jerusteltu vastaus ja kerro tarvittaessa, millaisista seikoista 

kaipaisit lisätietoja. 

b} Kun Pekka oli saanut a) kohdassa kerrotun 10 000 euron laskun, Pekka oli alkanut miettiä myös 

Raksajuttuja Oy:n osalta toteutetun valtuutus järjestelyn riskejä. Lisäksi Pekasta oli alkanut tuntua siltä, 

että hän voisi itse huolehtia tarvittavista hankinnoista. Pekka kertoo, että hän oli lähettänyt 

13.10.2021 klo 12.00 Rautakauppa Oy:lle sähköpostin, jossa hän oli ilmoittanut peruuttavansa 

Raksajuttuja Oy:lle annetun valtuutuksen. Hän oli myös soittanut seuraavana päivänä Raksajuttuja 

Oy:lle kertoen valtuutusjärjestelyn lakkaamisesta. Pekka oli saanut kuulla, että Raksajuttuja Oy:n 

toimitusjohtaja oli käynyt suunnilleen klo 14.00 iltapäivällä 13.10.2021 ostamassa 10 000 euron 

edestä rakennustarvikkeita. Tästä tuleekin lasku Pekalle pian puhelun päättymisen jälkeen. Pekka 

kysyy sinulta oikeudellista arviota siitäkin, miten tähän laskuun tulee suhtautua. Anna Pekalle 

perusteltu vastaus ja kerro tarvittaessa, millaisista seikoista kaipaisit lisätietoja. 

c) Pekka kertoo sinulle vielä, että Pekan puoliso Maija oli kiinnittänyt rakennustyömaalla käydessään 

huomiota siihen, että mitään hankintoja ei ollut tehty piha-aluetta varten. Maija oli käynyt vastikään 

ostamassa Rautakauppa Oy:stä pihakeinun, pöydän ja tuoleja, joista Pekka oli saanut 5 000 euron 



laskun, koska Maija oli tehnyt ostokset Pekan nimissä. Rautakauppa Oy:n puolesta asioinut myyjä oli 

vanha tuttu, joka tiesi Pekan ja Maljan olevan naimisissa. Pekan mielestä Maija oli tehnyt omapäisesti 

aika huonot ostokset, ja Pekka haluaisi oikeudellista arviotasi siitä, kuinka Maljan tekemään laskuun 

tulisi suhtautua. Pekkaa kiinnostaa myös se, mikä olisi Maljan oikeusasema siinä tapauksessa, että 

Pekka saisi jättää laskun maksamatta ja että Pekka näin myös tekisi. Anna Pekalle perustellut 

vastaukset ja kerro tarvittaessa, millaisista seikoista kaipaisit lisätietoja. 

3 Vastaa sekä a) että b) kohtaan olennaiseen keskittyen. 

a) lsännänvastuu vahingonkorvauslaln mukaan. Max 5 pistettä. 

b) Myyjän kontrollivastuu kauppalain mukaan. Max 5 pistettä. 

4. Kalle neuvottelee Anteron kanssa tämän omistaman kiinteistön ostamisesta. Kiinteistö 

sijaitsee alueella, jonka kaavoitusprosessi on kesken. Tämän vuoksi Kalle on epätietoinen siitä, 

onko hänellä mahdollisuutta rakentaa kiinteistöä suunnittelemallaan tavalla. Kiinteistö on 

kuitenkin sijainniltaan ja muilta ominaisuuksiltaan hyvin houkutteleva. Kalle haluaisikin 

sitouttaa Anteron kiinteistön kauppaan jo nyt, mutta samalla säilyttää mahdollisuutensa 

luopua kohteesta, jos kaavoitus ei toteudukaan siten, että hänellä olisi mahdollisuus 

hyödyntää kiinteistöä suunnittelemallaan tavalla. Kalle on selvittänyt asiaa ja huomannut 

voivansa turvata tarkoitustaan esimerkiksi koettamalla solmia Anteron kanssa esisopimuksen 

kiinteistön kaupasta tai tekemällä tämän kanssa kiinteistön kaupan purkavin ehdoin niin, että 

kauppa sovitaan voitavan purkaa, jos kaavoitus ei mahdollista Kallen suunnitteleman 

rakennushankkeen toteuttamista. Kalle on vielä miettinyt sitä, miten keinon valintaan voisi 

liittyä se, että kaavoitusprosessit voivat kestää hyvinkin monia vuosia. Kalle ei kuitenkaan osaa 

valita, mitä keinoista hän Anterolle ensisijaisesti tarjoaisi. Niinpä hän kääntyy ongelmineen 

puoleesi. Selvitä Kallelle mainittuja keinoja vertaillen, millainen hänen oikeudellinen 

asemansa niitä käytettäessä on. Kiinnitä vastauksessasi huomiota ennen kaikkea seuraaviin 

Kallea askarruttaviin seikkoihin: 

a) Liittyykö keinojen käyttöön muotovaatimuksia ja jos liittyy, niin millaisia? 

b) Onko keinojen välillä merkitystä lainhuudatuksen kannalta? 

c) Miten Kallen on näitä keinoja käytettäessä toimittava, jos hän haluaa 

kaavoitusasiaan tultua ratkaistuksi pitäytyä kaupassa? 

d) Entä miten Kalle on toimittava, ellei hän kaavoitusasiaa koskevan ratkaisun vuoksi 

voikaan toteuttaa suunnitelmiaan eikä siten halua kiinteistöä? 

e) Voisiko kaavaprosessien mahdollinen pitkittyminen useiksi vuosiksi vaikuttaa 

keinon valintaan? 



5. Määrittele/selitä lyhyesti seuraavat. Kustakin kohdasta max 1 pistettä. 

a) Saantosuoja 

b) Määräosa 
c) Jälleenvuokraus 
d) Henkilövakuus 

e) Panttikirja 
f) Yrityskiinnitys 
g) Halkominen 
h) Positiivinen julkinen luotettavuus 
i) Valtaus 
j) Omavelkainen takaus 


