
La11in yliopisto 
Oikeustieteiden fiedckunfa 

VARALLISUUSOIKIWS (ONPOOL26) Tl~NTTf (5 op) IJ.I0.2022 

Tentissä on viisi kysy111ys1ä. joistn kaikisln voi snncln cninliili n 10 piqlcff ii. Tcnlin 

saavutcttaviss::i oleva kokonaispistc111iiiirii 011 silcn 50 pi111ert li, ja hyviik.~ymisraja 2.5 pi~tettä. 

Tentt iaika on 5 tuntia. 

Jokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, ja jokaiseen vasfauksccn merkitään vHtau,arkJDa 

kysytyt tiedot. Vastaus ki1joitctaan vastausarkkiin mcrkilyille viivoille. Kirjoila vastauksesi ciclvä llä 

käsialalla. 

Jokaiseen kysymykseen jätetään vastauspaperi kysytyillä yleisillä tiedoilla varustelluna, vaikka osaan 

k-ysymyksistä ei vastattaisi, vaikka tentistä luovuttaisiin ja vaikka kysymykseen on myönnetty 

osakorvaavuus. 

Vastaustila jokaiseen kysymykseen (1-5) on enintään kaksi (2) sivua. Ylimenevää osaa ei lueta. 

Onnea tenttiin! 

HUOM! Jos sinulla on osakorvaavuuksia tenttiin, lue myös seuraavat ohjeet: 

Jos sinulle on myönnetty osakorvaavuus tenttiin uusien kirjallisuusvaatimusten mukaisesti (syksystä 

2022 eteenpäin) silen, että sinun ei tarvitse ei tarvitse vastata Johdatus varallisuusoikeuteen, 

Sopimusoikeuden perusteet eikä Ennakoivan sopimisen tutkimusmenetelmät -tenttiaineistoon 

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 uusien kirjallisuusvaatimusten mukaisesti (syksystä 

2022 eteenpäin) siten, että sinun ei tarvitse vastata Suomen Vahingonkorvausoikeus -kirjaan 

perustuviin kysymyksiin, jätä vastaamatta kysymykseen 3, jos haluat käyttää korvaavuutta. Merkitse 

tällöin kysymyksen kansilehdelle "korvaavuus". 

Jos sinulle on myöru1etty osakorvaavuus tenttiin uusien kirjallisuusvaatimusten mukaisesti (syksystä 

2022 eteenpäin) siten, että sinun ei tarvitse vastata Varallisuusoikeus-kirjaan eikä hallituksen 

esitykseen HE 120/1994 perustuviin kysymyksiin, jätä vastaamatta kysymyksiin 4 ja 5, jos haluat 

käyttää korvaavuutta. Merkitse tällöin molempien kysymysten vastauspapereiden 

kansilehdelle "korvaavuus". 

Jos sinulle on myönnelty osakorvaavuus tenttiin uusien ki1jallisuusvaatimusten mukaisesti (syksystä 

2022 eteenpäin) siten, että sinun tarvitsee vastata vain Suomen Vahingonkorvausoikeus -kirjaan 

perustuviin kysymyksiin, jätä vastaamatta kysymyksiin 1,2, 4 ja 5, jos haluat 

käyttää korvaavuutta. Merkilse tällöin kaikkien näiden kysymysten vastauspapereiden 

kansilehdelle "korvaavuus". 



Jos sinulle on myönnetty osakorva11v1111s te11ll iin vanhojen kirjllllisuusvaat imusten mukaisesti (ennen 

syksyä 2022) siten, että sinun ei tarvitse vastata te111tikirjm1 lukuihi11 1 ja 111 perustuviin kysymyksiin , 

jätä vastaamatta kysymyksiin I jn 2, jos lwhral kiiyltiiii korvnnvu111ta. Merkitse Uillöin molempien 

kysymysten vastauspapercidcn kansilehclellc ''korvauvuus". 

Jos sinulle on myönnetty osakorvaavuus tenll iin vanhojen kirjallisuusvaalimustcn mukaisesti (ennen 

syksyä 2022) siten, että sinun ei tarvitse vastata tenll ikirjan lukuihin IV ja V perustuvi in kysymyksiin, 

jätä vastaamatta kysymykseen 3, jos haluat käyttää korvaavuutta. Merkitse tällöin kysymyksen 

kansikhdellc "korvaavuus". 

Jos sinulle on myönnetty osakorvaavuus tenttiin vanhojen kirjallisuusvaatimusten mukaisesti (ennen 

syksyä 2022) siten, että sinun ei tarvitse vastata tenttikirjan lukuiJ1in VT ja VIT perustuviin 

k-ysymyksiin, jätä vastaamatta kysymyksiin 4 ja 5, jos haluat käyttää korvaavuutta. Merkitse tällöin 

molempien kysymysten vastauspapereiden kansilehdelle "korvaavuus". 

1. Määrittele seuraavat varallisuus-/sopimusoikeudelliset periaatteet lyhyesti. Jokaisesta alakohdasta 

max 2 pistettä. 

a) Sopimusvapaus 

b) Vilpittömän mielen suoja 

c) Kohtuus 

d) Heikomman suoja 

e) Lojaliteetti 

2. As Oy Korkeakaari suunnitteli putkiremonttia 1970-luvulla rakennettuun kolmirappuiseen taloon. 

Asiasta järjestettiin asianmukaisesti yhtiökokous, ja sen perusteella pyydettiin tarjoukset kolmelta 

putkiremontteja tekevältä yritykseltä. Tarjoukset käsiteltiin niin ikään yhtiökokouksessa, ja 

yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti taloyhtiön pitkäaikainen osakkeenomistaja-asukas, 

urakkasopimuksiakin laatinut lakimies Reima R. valtuutettiin allekirjoittamaan tarjouksen 

mukainen urakkasopimus Priimaputket Oy:n kanssa. Reima R. sai yhtiökokouksesta mukaansa yllä 

kuvatun sisältöisen valtakirjan, jonka hän näytti sopimuksen aUekirjoittamistilaisuuden yhteydessä 

Putkiremontit Oy:n toimitusjohtaja Kari K :lie 15.11.2021. 

Tarjouksen mukaisen sopimuksen mukaan urakka suoritettiin kolmessa osassa rapuittain niin, että 

A-rapun remontti valmistuisi 28.2.2022 mennessä, B-rapun remontti 31.5.2022 mennessä ja C

rapun remontti 31 .8.2022 mennessä. Remontti lähti hyvin käyntiin, ja A-mpun osalta remontti 

saatiin valmiiksi aikataulussa. B-rapun osalla remontti kuitenkin myöhästyi, koska Priimaputkien 

työntekijöiden keskuudessa levisi keväällä 2022 korona, ja työmaa seisoi tämän vuoksi 

pahimmillaan useita viikkoja. Lopulta D-rapun remontti valmistui vasta 15.7.2022. Tämän 

urakkaosan tarkastuksen yhteydessä Kari K. kertoi Reima R :lie, että C-rapun remontti viivästyisi 

myös, mutta todennäköisesti vain kuukauden, eli urakan lopullinen luovutus voisi tapahtua 

30.9.2022. Reima R:n mukaan asia oli kunnossa, eikä kuukauden viivästys alkuperäisestä 

aikataulusta aiheuttaisi vannasti kenellekään mitään ongelmia. Tarkastuksesta tehtiin 



larkastuspöytäkirja, jonka :i llcki1:ioill1V1-1f Rc111111 f{ /\ 1, Oy Korkc11k1wrcn puole~ta Ja Kari K 

Priimaputkct Oy:n p11olcstA. Piiytiiki1j1w11 k11jnlfi111, cfl lr Aq Oy Korkcaktlllrr l1yv1ik<ly1 uuden 

luovutusaik:;it:wl1111. cikii 1-,c 111lisi csi11 ll111il/i 11 n~iiiq~u 111ylilre111rn111 1111tiil1n vaatrmukqra 

C-rapun re11101111 i s:1:itiin knin 11:101 iinki11 v11 lr11iiks1 :JO. ').2022 1r1c1111eq<./i Knn K. cq1t11 Re,ma k lie 

urakkaa koskevan loppuln!,kun vastaa11ollotnrk11~111k ~cn yhlcydcsqli, q11111rmiltm1n 1 2()(1, 000 euroa 

Reima R. vei v:1s1:1:1no11otarkast11ksesta l,111dilur1 pöyliikirj1111 laqk11i11ccn Ali Oy K0rkcalcaarcn 

yht1ökoko11ksellc tiedoksi. Yhtiökokouksessa kuitenkirr piiiitcll iin, ellei frLqkua mahctta,~, 

täysimääräisesti, vaan ellä As Oy Korkcakaari kl,ittaisi loppusummasta viiväqtykc;cn JOhd~la 

aiheutuneet vahingot. yhteensä 200.000 euroa. Asiasta ilmoitelli in Priimaputkrllc hctr k1r,JCt1~ 

Priimaputket ei tyytynyt tähän, vaan palkkasi avukseen asianajaja Reija Reippaan. Re,pa.~ laatrlcin 

As Oy Korkeakaaren kirjeeseen vast ineen, jonka mukaan As Oy Korkcakaari Oy oli cnsrn.nålcrn 

luopunut kaikista vaatimuksistaan viivästyksen johdosta allekirjoittamalla tarkastuspöytälcirjassa 

olevan lausunnon. Sen lisäksi mitään korvattavaa vahinkoa ei ollut synlynyt, sillä viivästys oli 

Johrunut Priimaputket Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta cstccstä. Lisäksi As Oy 

Korkeakaaren vaatimaa vahingonkorvaussaatavaa ei voitaisi käyttää missään tapauksessa 

kuittaukscen. 

Nyt As Oy Korkeakaarikin haluaa asiasta ammattiJaisen mielipiteen ja kääntyy sinun puoleesi. 

Anna As Oy Korkeakaarelle oikeudellisesti perusteltu vastaus, jossa otat kantaa kaikkiin tapauksen 

kannalta relevantteillin varallisuusoikeudellisiin seikkoihin. Jos asian oikeudellinen arviointi 

edellyttää mielestäsi lisätietoja, kerro millaisista lisätiedoista on kyse ja miksi lisätiedot ovat 

tarpeen. 

3. Vastaa sekä a) että h) kahlaan vaJ1ingonkorvauslak.ia (4 12/1974) silmällä pitäen. 

a) Tuottarnuksen asteet, rajanveto näiden välillä ja eri asteiden erottelun merkitys. Max 5 pistettä. 

b) Puhtaat varallisuusvahingot ja näiden korvattavuuden erityiset edellytykset. Max 5 pistertä. 

4. Määriuele lyhyest i seuraavat käsitteet. Jokaisesta alakohdasta max I piste. 

a) Arvo-oikeus 

b) KoJJusiivinen menettely 

c) Kw1teä esu1e 

d) Halkominen 

e) Liiu.ämis- eli aksessiosaa1110 

f) Rekisterin negatiivinen julkinen luolettavuus 

g) Consti1utum possessorium -1yyppinen hallinnan lu0vu1us 

h) Omistajan hallintaoikeu~ 

i) Jokamiehenoikeus 

j) Vaihdamasuoja 



5. Mirja loi1nii X Oy:n edustajana jonk 1 1 .... . .. 
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Mir_ja menee toi~~ain~ 6. lokakuuta 2022 tapaamaan Paavoa,joka asuu omakotitalossa 

o'.~s~-~~l~arui_ ~t:1stöliä '.~Kot!", ~~aintikunta Rovaniemi ja kiinteistötunnus 246. Mirja ja Paavo 

kay~at lapi_ ~ 1:IJ811 l~ett_a~an asiakirjan, ja Paavo on valmis ehdotetun sopinmksen tekemiseen. 

MuJa allekUJ01llaa as1ak11Jan X Oy:n edustajana ja Paavo omasta puolestaan. Kun Mirja on 

lähdössä pois kiinteistöltä, hänen huomionsa kiinnittyy kiinteistöllä olevaan hirsirakennukseen, joka 

vastaa tyyliltään Mirjan omalla kiinteistöllä olevia rakennuksia. Käy ilmi, että Paavo olisi valmis 

myymään tämän rakennuksen Mirjalle tarkoituksin, että Mirja purkaa rakennuksen ja vie sen omalle 

kiinteistölleen. Mirja innostuu ideasta etenkin, kun kauppahinta 5 000 euroa tuntuu kohtuulliselta. 

Mirja ja Paavo allekirjoittavat ja tulostavat saman tien kauppakirjan, jonka molemmat osapuolet 

allekirjoittavat. Kauppahinta sovitaan maksettavaksi sen jälkeen, kun rakennus on saatu purettua ja 

siirrettyä Mirjan kiinteistöUe. Tämän kaupanteon päätyttyä Mirja huomaa hirsirakennuksen kyljessä 

vanhan Tunturi-mopon, joka näyttää aivan samanlaiselta kuin Mirjan isoisän aikanaan käyttämä. 

Kun Mirja mainitsee tästä Paavo lie, hän saa kuulla, ettei Paavo käytä käytännössä lainkaan 

mopoaan, joka kaiken lisäksi tarvitsee huoltoa. Paavo sanoo antavansa mopon lahjaksi Mirjaile, 

ikään kuin "kaupanpäällisenä" birsirakennuksen kaupasta. Osapuolet palaavat vielä kerran Paavon 

kotitalolle ja laativat kaikin puolin asianmukaisen lahjakirjan Tunturi-mopon lahjoituksesta. 

Tarkoituksena on, että Mirja käy noutamassa mopon seuraavalla viikolla pakettiautolla. 

Mirja tekee X Oy:n edustajana perjantaina 7. lokakuuta 2022 hakemuksen 

metsänhakkuusopimuksen kirjaamisesta, ja hän jättää hakemuksen samana päivänä postin 

kuljetettavaksi. Mirja menee heti viikonlopun jälkeen eli maanantaina 10. lokakuuta Paavon luokse 

mopon noutaakseen. Kun Mirja ajaa tuona päivänä Paavon pihaan, hän näkee Paavon keskustelevan 

kahden miehen kanssa. Pakettiautosta ulos tultuaan Mirja saa kuulla, että toinen miehistä on Paavon 

veli Pekka ja toinen miehistä kaupanvahvistaja. Paavo oli kuulemma juuri äsken myynyt sekä 

kiinteistöt "Metsä" että "Koti" veljelleen. Käy ilmi, että Pekka on täysin tietämätön 

metsänhakkuusopimuksesta ja hi.rsirakennuksen kaupasta. Mirja huolestuu asiasta, ja hän unohtaa 

täysin Tunturi-mopon. Mirja tosin kuulee Pekan mainitsevan, että onpa Pekalle kuuluva Tunturi

mopo mennyt huonoon kuntoon Paavon säilytyksessä. Pekalla on kiire lääkärintarkastukseen, ja hän 

poistuu paikalta. Mirja haluaisi keskustella Paavon kanssa tarkemmin, mutta Paavo vain lykkää 

mopon Mirjan käsiin, sanoo tarvitsevansa päiväunia ja menee koti taloonsa sulkien oven perässään. 

Mirja laittaa mopon pakettiautoonja poistuu paikalta jatkotoimia miettien. 

Arvioi X Oy:lle perustelun metsänhakkuusopimuksen pysyvyyttä ja Mirjan oikeusasemaa 

hi.rsirakennuksen sekä Tunturi-mopon osalla. Huom: perustele huolella vastauksesi! Jos X Oy:n 

ja/tai Mirjan oikeusaseman arviointi edellyttää mielestäsi lisätietoja, kerro millaisista lisätiedoista 

on kyse ja miksi lisätiedot ovat tarpeen. 


