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1 JOHDANTO 

Huolellisesti laaditut sopimukset ja yhtenäinen sopimushallinto ovat oleellinen 

osa yrityksen kilpailukykyä. Sopimuksilla voidaan minimoida riskejä ja 

maksimoida mahdollisuuksia, kun niitä käytetään oikein. Yrityksen tavoitteena 

on välttää tekemästä sopimuksilla virheitä, jotka voivat aiheuttaa sille suuriakin 

taloudellisia riskejä. Mikäli taloudelliset riskit toteutuvat, ne voivat olla 

kohtalokkaita yrityksen koko liiketoiminnalle. 

 

Ei kuitenkaan riitä, että yrityksellä on hyvin laaditut sopimuspohjat ja ohjeistus 

sopimushallintaa varten; henkilökuntaa tulee kouluttaa jatkuvasti, että heillä on 

aina ajantasainen tieto sopimusten tekoa ja niiden hallintaa varten. On 

tärkeää, että sopimuspohjat ovat yrityksen kaikilla henkilöillä samanlaiset, jotta 

tietyt perusehdot ja viittaukset säilyvät muuttumattomina. Joskus sopimusten 

ehtoja pitää päivittää, joten on tärkeää, että on henkilö, jonka vastuulle 

sopimusten oikeellisuus ja ajantasaisuus kuuluvat. Yrityksessä olisi siis hyvä 

olla nimetty henkilö, jonka vastuulla sopimukset ja sopimushallinto ovat. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka yritys voi hallita 

liiketoimintaansa liittyviä riskejä sopimusten ja sopimushallinnon avulla. Kun 

sopimukset ovat huolellisesti laadittuja, niillä voidaan merkittävästi pienentää 

niitä riskejä, jotka liittyvät yrityksen liiketoimintaan.  

 

Opinnäytetyössä toimeksiantajayrityksen käyttämät sopimuspohjat käydään 

yksityiskohtaisesti läpi. Tarkoituksena oli varmistaa, että sopimusten sisällöt 

ovat ajantasaisia sekä itse sopimusprosessi on hallittu kokonaisuus. 

Sopimukset eri sidosryhmien kanssa tutkittiin yksityiskohtaisesti, jotta saatiin 

kattava kuva niiden ehdoista ja määräyksistä, sekä sopimusten aiheuttamista 

vastuista ja velvoitteista. 

 

Teoriaosuudessa käsitellään sopimus, sopimushallinto ja riskit. Itse 

tutkimusosuudessa peilataan Yritys X:n solmimia sopimuksia niihin liittyvään 

teoriaan sekä lainsäädäntöön sekä yleisiin sopimusehtoihin.  
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2 SOPIMUS 

Sopimuksia säätelee laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (OikTL 

228/1929). Se määrittelee, kuinka sopimukset tulee tehdä, miten niiden teon 

voi valtuuttaa toiselle henkilölle ja missä tapauksissa tehdyt oikeustoimet ovat 

pätemättömiä. 

 

Hyvät sopimukset ovat yritykselle strateginen voimavara, jotka mahdollistavat 

sille paremman menestyksen markkinoilla (Koivu & Leskinen 2014, 344). Ne 

mahdollistavat yrityksen liiketoiminnalleen asettamien tavoitteiden 

saavuttamisen, tukevat asiakastyytyväisyyttä ja auttavat pysymään laaditussa 

budjetissa. Mikäli sopimusehdot laaditaan huolimattomasti, yrityksen 

kustannukset voivat nousta hallitsemattomasti ja samalla liiketoiminnalle 

asetetut tavoitteet jäädä saavuttamatta. (Haapio ym. 2008, 12.) Sopimus 

tarkoittaa neuvoteltua ja allekirjoitettua asiakirjaa, jonka nimi ei kuitenkaan 

välttämättä ole ”sopimus”. Sopimuksessa sovitaan sopimusehdoista ja tietyillä 

toimialoilla viitataan usein yrityksen tai toimialan vakioehtoihin. (Haapio ym. 

2008, 7.) Vakioehdoilla tarkoitetaan ehtoja, jotka laaditaan niin, että niitä voi 

käyttää monissa eri sopimuksissa. Niiden on tarkoitus olla niin sanotusti 

yleispäteviä, jotta ne toimivat monien eri sopimuskumppanien kanssa 

tehtävissä sopimuksissa. (Wilhelmsson 2008, 36.) 

 

Vaikka sopimus olisi huolellisesti laadittu, se harvoin on täydellinen. 

Mahdollisia toteutuvia riskejä pyritään arvioimaan jo sopimuksia laadittaessa. 

Muuttuvat olosuhteet voivat luoda tilanteita, joihin ei olla varauduttu. Aina 

sopimuksessa ei ole osattu ottaa huomioon kaikkia asioita. Ristiriitatilanteessa 

tulee ensimmäisenä selvittää, onko osapuolten välille syntynyt aiempien 

sopimusten aikana vakiintunut käytäntö, jolla asia hoidetaan. Mikäli tällaista ei 

ole, tutkitaan, onko alalla yleisesti noudatettava kauppatapa, joka auttaa 

ratkaisemaan syntyneen ongelman. Mikäli tällainen löytyy, tulee sitä 

noudattaa. (Karttunen ym. 2008, 117.) 

 

Monet yritystoiminnan sopimuksiin liittyvät asiat eivät olet monimutkaisia, 

mutta ne tulee käsitellä huolellisesti ja asiantuntijan toimesta. Erityisen 

huolellisesti yrityksen kannattaa laatia sopimukset, joiden merkitys on suuri 

joko taloudellisesti tai asiaan liittyvän riskin myötä.  (Hietala ym. 2010, 5.) 
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Sopimuksen sisällössä on tärkeää ymmärtää myös se osa, mikä siitä puuttuu. 

Mikäli asioista ei sovita, voivat ne myöhemmässä vaiheessa tuoda ikäviä ja 

kalliitakin yllätyksiä. On osattava huomioida riskit mahdollisimman laajasti ja 

varmistaa, että sopimus sisältää tarvittavat tarkennukset. (Haapio 2014, 88.) 

 

Parhaat sopimukset syntyvät eri alojen edustajien yhteistyössä, koska siten 

osataan huomioida sopimuksen sisältö teknisesti, taloudellisesti ja 

oikeudellisesti mahdollisimman kattavasti. Sopimusten hallinta on 

merkityksellisessä osassa yrityksen toiminnan ohjauksessa sekä laadun ja 

riskien hallinnassa. (Haapio 2014, 67.) 

 

2.1 Sopimusvapaus ja tahdonvaltainen sääntely 

Sopimusoikeuden perusperiaatteena on sopimusvapaus. Se tarkoittaa, että 

kukin voi tehdä haluamiensa osapuolten kanssa sopimuksia sillä tavoin ja sen 

sisältöisenä, kuin haluaa. Tehdyt sopimukset ovat kuitenkin sitovia ja 

osapuolten tulee täyttää niissä hyväksymänsä velvoitteensa. Tähän liittyy 

termi Pacta sunt servanda – sopimukset on pidettävä. Mikäli jompikumpi 

osapuolista ei täytä sopimuksessa sovittuja velvoitteitaan, pidetään sitä 

sopimusrikkomuksena. Toiselle osapuolelle voi silloin syntyä oikeus vaatia 

vahingonkorvausta aiheutuneesta vahingosta. (Karttunen ym. 2008, 108.)  

 

Sopimusoikeudessa normit ovat toissijaisia, eli sopimusten sisältö voi olla 

toinen, kuin mitä laeissa on säädetty. Kuluttajapuolella osa normeista on 

pakottavia, joten niissä täytyy noudattaa lain määräämiä ehtoja. 

Elinkeinonharjoittajien kesken voidaan kuitenkin lähes poikkeuksetta sopia, 

niin kuin osapuolet keskenään haluavat. Aina on kuitenkin noudatettava niin 

sanottua hyvää tapaa, eivätkä sopimusehdot saa olla kummankaan osapuolen 

kohdalla kohtuuttomia. (Hietala ym. 2010, 35.) Myös OikTL:n 36 § määrää, 

että ”Jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi 

kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon 

ottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon 

oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema oikeustointa tehtäessä ja sen 

jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.”  
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Sopimusvapautta määrittelee tahdonvaltainen sääntely. Se tarkoittaa sitä, että 

sopimuksen osapuolet voivat sopia asioista tavalla, joka poikkeaa 

lainsäännöksistä. Osa lainsäädännöstä on pakottavaa ja osa tahdonvaltaista, 

joten osapuolten on tärkeää tietää mahdolliset rajoitukset. (Karttunen ym. 

2008, 114.)  Pakottavia lainsäännöksiä ei voi muuttaa sopimuksella. 

Sopimusta laadittaessa on käytävä tarkkaan läpi ehdot, jotta tahdonvaltaisten 

lakien ei-toivotut vaikutukset saadaan estettyä. (Haapio ym. 2008, 5.) Vaikka 

sopimuksen ehdot voidaankin laatia vapaasti, tulee muistaa huomioida 

pakottavien lakien, kuten esimerkiksi verolain, määräykset. (Haapio ym. 2008, 

4.) 

 

Vain poikkeustapauksissa, kuten esimerkiksi kiinteistökaupassa, vaaditaan 

kirjallista sopimusta. On kuitenkin suositeltavaa, että sopimuksia ei koskaan 

tehtäisi vain suullisesti. Suullisen sopimuksen sisältöä on melko mahdotonta 

näyttää toteen mahdollisen riitatilanteen sattuessa. (Hietala ym. 2010, 36.) On 

myös hyvä muistaa, että tietyt sopimukset tulee aina tehdä määrämuotoisina. 

Sopimus osakeyhtiön perustamisesta ja avioehtosopimus ovat esimerkkejä 

määrämuotoisesti tehtävistä sopimuksista. Niille on määrätty ennalta ehdot, 

jotka niiden tulee täyttää, jotta ne sitoisivat tekijäänsä ja olisivat päteviä. 

(Saarnilehto 2009, 53.) 

 

2.2 Aie- ja esisopimus 

Esi- ja aiesopimuksen erottelu voi olla haastavaa; ei riitä, että sopimus on 

nimetty tietyllä tavalla, vaan oleellisempaa on sen sisältö. Perusperiaate on, 

että aiesopimusta solmittaessa ei vielä tiedetä lopullisen sopimuksen sisältöä, 

kun taas esisopimus tehdään, kun halutaan tehdä osapuolia sitova sopimus 

tulevaa varsinaista sopimusta varten. (Saarnilehto 2009, 71.) 

 

Aiesopimus on sopimus siitä, että neuvottelut jatkuvat. Siihen on hyvä 

sisällyttää salassapitoehto, jotta saadaan suojattua mahdollisia toiselle 

osapuolelle paljastettavia liikesalaisuuksia. Aiesopimus on yleensä vain 

muistion kaltainen, mutta mikäli siinä on hyvin yksityiskohtaiset ehdot, saattaa 

se velvoittaa osapuolia. (Jaakkola & Sorsa 2005, 44.) 
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Esisopimus tehdään yleensä silloin, kun jonkin ehdon täyttyminen riippuu 

ulkopuolisesti tekijästä. Sopimus on jo muutoin lopullisen sopimuksen 

sisältöinen, mutta se sisältää ehdon, jonka on toteuduttava, jotta varsinainen 

sopimus syntyy. Esisopimuksen sopimusehdot ja ehdolliset kohdat tulee 

yksilöidä tarkkaan, jotta siitä olisi eniten hyötyä. (Hietala ym. 2010, 40.) 

Esisopimus poikkeaa aiesopimuksesta siinä, että sillä on selkeät 

oikeusvaikutukset. Mikäli varsinaisen sopimuksen on oltava määrämuotoinen, 

myös esisopimuksen tulee täyttää samat ehdot; jos taas varsinainen sopimus 

on vapaamuotoinen, myös esisopimus voi olla vapaamuotoinen. Esisopimusta 

käytetään esimerkiksi silloin, kun ollaan ostamassa maa-aluetta tiettyä käyttöä 

varten ja halutaan varmistua sitä koskevan kaavamuutoksen toteutumisesta. 

(Jaakkola & Sorsa 2005, 44.) 

 

2.3 Sopimuksen syntyminen 

OikTL:n 1. luvun mukaan ”Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun sopimusta 

koskevaan tarjoukseen on annettu oikea-aikainen, hyväksyvä vastaus”. 

Tiettyjä sopimustyyppejä koskee muotomääräys, jonka on täytyttävä, jotta 

sopimus syntyisi. (Jaakkola & Sorsa 2005, 39.) Karttusen ym. 2010, 123 

mukaan ”Sopimus syntyy, kun tarjoukseen on annettu saman sisältöinen 

hyväksyvä vastaus”. 

 

Määrämuotoiset sopimukset eivät synny vain OikTL:n määräämällä tavalla. 

Tietyissä tapauksissa sopimuksen tekoon kuuluu, että tahdonilmaukset on 

tehty tietyllä ennalta määrätyllä tavalla. Edellä mainitun lain 1 §:n 2 momentin 

mukaan sen 1 luvun säännökset eivät päde määrämuotoisiin oikeustoimiin 

eivätkä sopimuksiin, jotka vaativat suorituksen toimittamista sopimuksen 

syntymiseksi. (Saarnilehto 2009, 39.) 

 

2.3.1 Tarjouspyyntö 

Tarjouspyyntö on tilaajan toimittajalle toimittama pyyntö, jossa kerrotaan millä 

sisällöllä ja mitä asiaa koskien tarjous pyydetään annettavan. Tarjouspyyntö ei 

sido tilaajaa, mutta hänellä tulee kuitenkin olla asiaan liittyvä todellinen tarve. 

Mikäli tarjouspyyntö tehdään esimerkiksi kilpailijan hinnoittelun selvittämiseksi, 

voi tarjouksen tekijä vaatia tilaajalta korvausta tekemästään turhasta työstä.  
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(Hietala ym. 2010, 36.) Tilaaja voi merkitä toimittamiinsa tarjouspyyntöihin, 

että sillä ei ole velvollisuutta hyväksyä mitään tarjouksista (Hietala ym. 2010, 

37). Tarjouspyynnön tekijällä on myös mahdollisuus pidättää itsellään oikeus 

hylätä kaikki tarjoukset, mikäli se on tarjouspyyntöön kirjattu (Hietala ym. 

2010, 604).    

 

Mikäli tarjouspyynnössä on maininta, että siinä sitoudutaan soveltamaan alan 

yleisiä sopimusehtoja sekä ilmoitetaan millä perusteella päätös tehdään, on 

niitä noudatettava. Jos päätös tehdään muulla, kuin ilmoitetulla perusteella, on 

sivuutettu tarjoaja oikeutettu vahingonkorvaukseen. (Hietala ym. 2010, 604.)  

 

Yleinen tapa sopimuksen syntyyn on tarjouksen ja tilauksen kautta. Jos 

tarjouksen sisältöön ei tehdä muutoksia, vaan se hyväksytään sellaisenaan, 

tulee siitä suoraan sisältö sopimukseen. (Haapio ym. 2008, 8.) Sekä tarjous 

että tilaus sitovat tekijäänsä. Tämä pätee myös hylkäävään vastaukseen; 

mikäli tarjousta ei hyväksytä, alkuperäinen tarjous lakkaa olemasta voimassa.  

(Karttunen ym. 2008, 124.)  

 

2.3.2 Tarjous 

Tarjoukseen on tärkeää merkitä, mihin saakka se on voimassa. 

Voimassaoloaika lasketaan alkavaksi tarjousta seuraavasta päivästä. Mikäli 

voimassaoloaika on jäänyt ilmoittamatta, katsotaan sen olevan voimassa 

kohtuullisen ajan. (Karttunen ym. 2010, 125.) OikTL:n 2 §:ssä sanotaan: 

”Milloin kirjeestä puuttuu päiväys, on se katsottava päivätyksi postileiman 

osoittamana päivänä.”  

 

Mikäli tarjouksen tekijä on asettanut vastauksen antamiselle määräajan, tulee 

vastaajan vastauksen saapua sille asetetussa määräajassa. Jos määräajaksi 

on asetettu tietty lukumäärä päiviä, aika lasketaan esimerkiksi sähköpostin 

päiväyksestä, aloittaen lähetyspäivää seuraavasta päivästä. (Jaakkola & 

Sorsa 2005, 40.) Jos tarjouksen vastaanottaja haluaa tarjouksen hyväksyä, 

tulee hänen tehdä se tarjouksen voimassaoloaikana (Karttunen ym. 2008, 

126). Jos hyväksyvä vastaus saapuu tarjouksen tekijälle liian myöhään, 

katsotaan se uudeksi, vastauksen antajan tekemäksi sekä häntä sitovaksi 

tarjoukseksi (OikTL, 4 §).  
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Kun tarjoukseen annetaan kieltävä vastaus, tarjous katsotaan hylätyksi, 

vaikka sen määräaika ei olisi vielä umpeutunut. (Jaakkola & Sorsa 2005, 40; 

OikTL 5 §.) Samalla tavalla katsotaan tapaus, jossa vastaus on annettu 

ajallaan, mutta tilaaja on muuttanut toimittajan antaman tarjouksen sisältöä 

(OikTL 6 §). Jos tilaaja on hyväksynyt tarjouksen muuttumattomana ja 

ajallaan, on hän sitoutunut siihen. Peruessaan sovitun tilauksen, hän joutuu 

korvaamaan toimittajalle aiheutuvan katemenetyksen. Yleisesti ottaen 

tarjouksia voi pyytää keneltä haluaa ja millä ehdoilla haluaa, mutta mikäli 

tarjouspyynnön tekee julkinen yhteisö, tulee sen toimia julkisista hankinnoista 

annetun lain mukaisesti. (Hietala ym. 2010, 37.) 

 

Sopimusten synnyttyä osapuolten velvollisuutena on täyttää sen ehdot. Mikäli 

toinen osapuolista ei täytä sopimuksen ehtoja, toinen osapuoli voi vaati 

hyvitystä. Sen vuoksi on oleellista tietää, milloin sopimus on syntynyt ja mitkä 

ovat osapuolten velvollisuudet. (Jaakkola & Sorsa 2005, 7.) 

 

2.4 Sopimuksen päättyminen 

Sopimusta tehtäessä tulisi sopia, kuinka sopimus päättyy ja mitkä sen 

seuraukset ovat. Sopimuksen irtisanominen tarkoittaa, että sopimus päätetään 

ilman selkeää syytä. (Hietala ym. 2010, 43.) Mikäli toinen osapuoli tekee 

sopimusrikkomuksen, on toinen sopimusosapuoli oikeutettu purkamaan 

sopimuksen. Purkamisoikeus syntyy, mikäli rikkomus on olennainen. Kun 

sopimus puretaan, sen sitovuus lakkaa molempien osapuolten osalta. 

(Saarnilehto 2009, 189.) Kun sopimus puretaan jommankumman osapuolen 

olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi, tällöin ei sovelleta irtisanomisaikaa. 

Tämä koskee esimerkiksi tapauksia, jolloin kyseessä on törkeä 

huolimattomuus tai tahallisuus (Hietala ym. 2010, 43.) 

 

Mikäli sopimuksessa ei ole sovittu sopimuksen päättymisestä, se päättyy 

sopimusosapuolen ilmoitukseen sopimuksen päättämisestä. Jos 

sopimuskumppanien sopimusaika on ollut pitkä, edellytetään noudatettavan 

kohtuullista irtisanomisaikaa, jotta sopimuskumppanin liiketoiminta ei 

vaarantuisi. (Hietala ym. 2010, 43.) 
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3 SOPIMUSTEN HALLINTA 

Sopimusten tehtävänä on mahdollistaa liiketoiminnan tavoitteiden 

saavuttaminen. Kun sopimukset on huolellisesti laadittu ja niiden hallinta 

tehdään suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti, voidaan minimoida riskit ja 

maksimoida mahdollisuudet. Sopimusten hallinta, contract management, on 

melko uusi käsite, jolle on monia merkityksiä. Termiä käytetään kuvaamaan 

sopimuskäytännön kehittämistä tai toimitus- ja hankintaprosessin 

automatisointia. (Haapio 2014, 65.)  

 

Sopimusten hallinnalla voidaan tarkoittaa myös asiakirjojen hallintaa; 

sopimusrekisteriä, jonne tallennetaan tietyt asiakirjat ja sopimukset. Termi 

voidaan ymmärtää myös laajempana kokonaisuutena, johon kuuluvat 

sopimuksen tekemisen jälkeiset tehtävät, kuten toteutuksen valvonta, 

maksujen hallinta ja asiakirjojen säilytys. (Haapio 2014, 66.) 

 

Jotta yrityksellä olisi yhtenäinen tapa tehdä sopimuksia, tulee sillä olla selkeät 

prosessit sopimusten tekoa varten. Henkilöstö tulee kouluttaa hyvin, jotta 

kaikilla olisi ajantasainen tieto siitä, mitä asioita sopimuksissa tulee yrityksen 

toimintaperiaatteiden mukaan olla. Heidän tulee myös tietää, mitä asioita 

sopimuksissa ei saa muuttaa ilman esimiehen päätöstä. (Haapio 2014, 69.) 

Henkilöiden, jotka sopimuksia tekevät, on tiedettävä mikä sopimuksissa on 

tärkeää ja mistä syystä (Haapio 2014, 71). 

 

3.1 Sähköinen arkistointi 

Sähköisten järjestelmien yleistyttyä tapahtumien seuranta on muuttunut yhä 

yksinkertaisemmaksi. Kun järjestelmiä käytetään yhdenmukaisesti, saadaan 

niistä monipuolista tietoa toiminnan kehittämistä varten. (Haapio 2014, 71.) 

Yrityksille, jotka harjoittavat projektiliiketoimintaa sopimushallinta on erityisen 

tärkeää. Yhtä projektia koskevat häiriöt voivat vaikuttaa negatiivisesti myös 

muihin käynnissä oleviin projekteihin, jolloin haitat kertaantuvat. Tämän vuoksi 

on erittäin tärkeää, että koko prosessi on hallittu ja toiminta ohjeistettu alusta 

loppuun asti. Prosessiin kuuluvia vaiheita ovat tarjous, tilaus, tilausvahvistus 

sekä itse sopimus. (Haapio 2014, 66.) 
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Sähköinen arkisto helpottaa sopimusten ja muiden tärkeiden asiakirjojen 

hallintaa, ja mahdollistaa niiden saatavuuden sijainnista riippumatta. 

Sopimukset tehostava yrityksen toimintaa johtamisen, toiminnanohjauksen ja 

riskienhallinnan tukena parhaiten, kun sopimushallinto on selkeästi ja 

yhdenmukaisesti järjestetty. (Haapio 2014, 74.) 

 

Ainoa aikaa vievä vaihe sähköistä arkistoa koskien on asiakirjojen skannaus. 

Kun asiakirjat on skannattu ja siirretty sähköisen järjestelmään, ovat tarvittavat 

asiakirjat helposti saatavissa tiedon etsijän sijainnista riippumatta. Tämä 

säästää henkilöstön resursseja. (Haapio 2014, 73.) 

 

3.2 Valmiit sopimuspohjat 

Kun yrityksellä on selkeät perusperiaatteet sopimuksia koskien, voidaan 

niiden pohjalta luoda asiakirjapohjia tarjous- ja sopimustyötä tekevää 

henkilöstöä varten. Toiminta tehostuu ja riskit pienenevät, kun kaikki käyttävät 

samoja asiakirjapohjia, eikä kaikilla ole omia, erilaisia toimintatapoja ja 

asiakirjoja. Siten yritys voi varmistua, että oleelliset asiat on aina käsitelty 

sopimuksissa ja viittaukset vakioehtoihin tehdään oikealla tavalla. Jotta oikeat 

asiakirjapohjat tulisivat käytetyiksi oikeissa tilanteissa, tulee asiasta olla 

tehtynä selkeät ohjeistukset. (Haapio 2014, 71.) Luotujen sopimusten tulee 

olla selkeitä ja käytännössä toimivia, jotteivat ne aiheuta epäselvyytensä 

vuoksi aikatauluun viivästyksiä tai muita ongelmia (Haapio 2014, 73).  

 

Yrityksen tapaa tehdä ja hallita sopimuksia kutsutaan sopimuspolitiikaksi. Se 

ilmenee myös yrityksen ohjeistuksista koskien tarjousten ja sopimusten 

hyväksymisprosessia. Sopimusten hallinnassa oleellista on kuka yrityksessä 

vastaa sopimuksista sekä niihin liittyvistä prosesseista ohjeistuksineen. 

(Haapio 2014, 69.) 

 

3.3 Sopimushallinnon järjestäminen 

Sopimushallintoon kannattaa nimetä henkilö, joka on vastuussa 

asiakirjapohjien, sopimusten ja toimintatapojen oikeellisuudesta. Mikäli kukaan 

ei ole vastuussa ko. asiasta, on vaarana, että tieto vanhenee tai muuttuu 
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vääräksi, kun sopimuksiin tehdään tapauskohtaisesti muutoksia. (Haapio 

2014, 75.) 

 

Mikäli yrityksellä ei myöskään ole kehittynyttä sopimushallintoa ja yhtenäistä 

sopimusarkistoa, ovat sen sopimukset oletettavasti vaikeasti löydettävissä. 

Mikäli yritys toimii usealla toimipisteellä, ongelma laajenee, kun kullakin 

toimipisteellä on vielä omat tapansa toimia. Yhtenäistetty sopimushallinto 

tarjoaa koko yritykselle yhtenäisen tavan toimia, jolloin sopimukset ovat 

helposti ja nopeasti kaikkien saatavilla. (Haapio 2014, 73.) 

 

4 LIIKETOIMINTA JA RISKIT 

Yritystoiminnassa keskeistä on riskin ottaminen; koska tulevaisuudesta ei voi 

tietää, voi vain tehdä parhaita mahdollisia arvioita ja toimia niiden mukaisesti. 

Osa riskeistä on harkittuja, toiset taas tiedostamattomia. Harkitut riskit ovat 

siinä mielessä helpompia, että niihin voi valmistautua sopimuksin. 

Tiedostamattomat riskit ovat sellaisia, joita ei ole voinut ennalta tietää ja ne 

tulevat yllättäen. Jotta riskejä voisi hallita, tulee ne ensin pystyä tunnistamaan. 

(Koivu & Leskinen 2014, 345.)  

 

Yritysten toimintaan vaikuttavien riskien hallinnasta on tullut entistä 

haastavampaa oikeudellisen sääntelyn lisäännyttyä. Yritysten ulkoistettua 

monia toimintojaan yhteistyökumppaneilleen niiden riskit toisaalta jakautuvat, 

mutta toisaalta kokonaisuuden hallinnasta tulee koko ajan 

monimutkaisempaa. Riskienhallinnan rooli osana yritysten strategista 

suunnittelua ja johtamista on kasvanut ulkoistusten myötä. Se auttaa yrityksiä 

ennustamaan toimintaansa paremmin, ja varmistamaan sen toimintakyvyn 

myös epäedullisissa tilanteissa. (Aalto-Setälä ym. 2002, 9.)  

 

4.1 Riskin määrittely ja tunnistaminen 

Erolan & Louton (2000, 23) mukaan riski on yleensä sattumanvarainen, muttei 

kuitenkaan aina ennalta-arvattava. Joskus sen toteutumiseen on osattu 

varautua, mutta toisinaan taas ei. Immosen ym. mukaan (2016, 76) eräs 

vakiintuneimmista tavoista luokitella riskit on jakaa ne neljään eri riskilajiin: 

1. strategisiin 
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2. operatiivisiin 

3. taloudellisiin 

4. vahinkoriskeihin 

 

Edellä mainitun jaottelun mukaisesti riskityypit jaetaan sekä niiden lähteen, 

että niiden tyypin mukaisesti. Riskin lähde tarkoittaa sitä tekijää, jonka 

aiheuttaman vaikutuksen takia riski toteutuu. Kaikissa em. riskilajeissa voi olla 

riskejä, joiden lähde on joko sisäinen tai ulkoinen. Sisäisellä riskillä 

tarkoitetaan organisaation sisäisiin toimintoihin, tapahtumiin ja valintoihin 

liittyvää riskiä. Ulkoisella riskillä taas viitataan esimerkiksi asiakkaisiin, 

markkinoihin tai lainsäädäntöön. (Immonen ym. 2016, 76.) 

 

Riskiä, jota ei ole tunnistettu, ei myöskään voi hallita. Siksi niiden 

tunnistaminen on tärkein vaihe riskienhallinnassa (Aalto-Setälä ym. 2002, 

334). Riskien tunnistamisvaiheen tarkoituksena on tunnistaa, mitä kaikkea voi 

tapahtua ja mitä ilmetä, joka vaikuttaisi tavoitteiden saavuttamiseen. On 

tärkeää tehdä riskien tunnistamisvaihe laajasti, jotta mahdollisimman suuri osa 

mahdollisista riskeistä tunnistettaisiin. (Immonen ym. 2016, 110.) 

 

Riskien tunnistamiseen on lukemattomia eri tapoja. Niillä arvioidaan eri 

tekijöitä, jotka vaikuttavat riskien muodostumiseen ja toteutumiseen. (Erola & 

Louto 2000, 76.) On tärkeää tunnistaa koko ketju; riskeihin vaikuttavat tekijät, 

tapahtumat, niiden syyt ja seuraukset. Ensin tulee tehdä uhkakartoitus. Uhka 

ei välttämättä tarkoita, että siitä tulisi riski yrityksen toiminnalle. Vain siinä 

tapauksessa, että uhkalla voi olla jokin yrityksen kannalta oleellinen seuraus, 

siitä tulee yritykselle riski. (Immonen ym. 2016, 109.) 

 

Immosen ym. (2016, 110) mukaan yksi yleisimmistä riskien 

tunnistamistavoista on käyttää tarkistuslistoja. Siten voidaan valmiita listauksia 

hyödyntämällä tarkistaa, onko kyseisillä riskeillä todennäköistä toteutua 

kyseisessä prosessissa. Riskejä voidaan kartoittaa myös eri alojen 

asiantuntijoiden muodostamassa ryhmässä. Menetelmä luo keskustelua 

organisaatiossa, jolloin myös hiljainen tieto organisaation ja prosessien 

heikkouksista pääsee helpommin muun ryhmän tietoon. (Immonen ym. 2016, 

111.) 
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Yhteenveto toteutuneista riskeistä tai vahinkotilasto auttaa riskien 

tunnistamisessa. Menetelmä ei kuitenkaan tue mahdollisten uudentyyppisten, 

vielä toteutumattomien riskien tunnistamista.  Toteutuneisiin riskeihin 

perustuva menetelmä on hyvä tapa aloittaa riskien tunnistaminen, mutta sen 

lisäksi kannattaa käyttää myös muita menetelmiä. (Immonen ym. 2016, 110.) 

 

4.2 Riskiin reagoiminen 

Kun riski on tunnistettu, tulee päättää, miten siihen reagoidaan. Riskin 

toteutumisen voi yrittää estää, riskiä voi siirtää, sen mahdollisia vaikutuksia voi 

yrittää minimoida, tai varautua mahdolliseen toteutuvan riskin aiheuttamaan 

vahinkoon. On tärkeää myös ottaa tapahtuneesta opikseen ja kehittää 

toimintaa, jotta riski ja sen vaikutukset eivät pääsisi uusiutumaan. (Erola & 

Louto 2000, 79.) Yritys ei kuitenkaan voi hallita kaikkia riskejään, joten sen 

tulee arvioida, mitkä riskit ovat merkittävimpiä sen liiketoiminnan kannalta. 

Kun riskiarviointi on tehty, arvioidaan kunkin riskin mahdollisuus toteutua, ja 

kuinka suuret taloudelliset vaikutukset kyseisen riskin toteutumisella olisi. 

(Aalto-Setälä ym. 2002, 338.) 

 

Yksi keino siirtää riskiä, on hankkia riskikohde käyttöönsä ilman omistusta, eli 

vuokraamalla. Tällöin osa kohteeseen kohdistuvista riskeistä jää sen 

omistajan kannettaviksi. Vuokrausta käytetään yleisesti esimerkiksi yrityksen 

toimitilojen kanssa; täten yrityksellä ei ole riskiä kohteen arvon alenemisesta 

ja sen on helpompaa ja nopeampaa luopua toimitilasta, mikäli olosuhteet 

muuttuvat. (Immonen ym. 2016, 137.) 

 

Riskien vakuuttamisella yritys siirtää vakuutussopimuksen mukaisesti riskin 

vakuutusyhtiölle. Mikäli riski toteutuu, vakuutusyhtiö maksaa yritykselle 

sopimuksen mukaisen rahallisen korvauksen. (Immonen ym. 2016, 135.) 

Yleinen tapa siirtää yrityksen riskiä on ottaa vastuuvakuutus mahdollisen 

vahingonkorvausvastuun varalta (Aalto-Setälä ym. 2002, 346). Kun riskiä 

siirretään vakuuttamisella, yritys pystyy jatkamaan toimintaansa riskin 

toteuduttua vakuutusyhtiön maksaman korvaussumman avulla. On kuitenkin 

hyvä huomioida, että vakuutus harvoin korvaa kaikkia toteutuneen riskin 

aiheuttamia taloudellisia menetyksiä, joten ainoana riskienhallintakeinona se 

ei toimi. (Erola & Louto 2000, 80.) 
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Vakuutusten lisäksi riskiä voidaan siirtää sopimusteitse myös alihankinnalla. 

Yleisimpiä sopimusteitse siirrettäviä toimintoja ovat ns. liiketoiminnan 

tukitoiminnot, esimerkiksi taloushallinto ja ICT-palvelut. Kun tukitoimintoja on 

ulkoistettu, jää yrityksellä paremmin resursseja oman ydinliiketoimintansa 

toteuttamiseen. Näin yrityksen on myös helpompi reagoida vaihtuviin 

tarpeisiin, kun sen vastuulla ei ole ulkoistettujen toimintojen henkilöstön 

kuukausittaiset palkka- ym. kulut, vaan se voi ostaa palveluja aina kulloisen 

tarpeensa mukaan. Mikäli toiminta on sen luonteista, että sen arvioidaan 

vaikuttavan suuresti yrityksen kilpailukykyyn, on se parempi hoitaa talon 

sisällä eikä ulkoistaa. Yritykselle on myös mahdollista siirtää osa esimerkiksi 

urakkasopimukseen perustuvista velvoitteistaan alihankkijan suoritettaviksi. 

Samalla myös osa henkilöriskeistä siirtyy pois yritykseltä itseltään. Edellisen 

lisäksi myös osa yrityksen kiinteistä kustannuksista on mahdollista muuttaa 

vaihtuviksi kustannuksiksi, mikä mahdollistaa yritykselle joustavan 

toimintatavan. Kun velvoitteita siirtää alihankkijan suoritettavaksi, on hyvä 

muistaa, että yleensä vastuu ja sopimusvelvoitteet säilyvät kuitenkin 

yrityksellä itsellään. Kun yritys käyttää alihankkijaa, saa se joitain riskejä 

siirrettyä alihankkijalle, mutta samalla ulkoistamisesta syntyy aina myös uusia 

riskejä. (Immonen ym. 2016, 136-137.) 

 

Yritykselle voi olla kannattavaa siirtää riskialtis toiminta tai riskikohde toisen 

osapuolen vastuulle, joko omistuksen kautta tai toteutuksesta vastaavana. 

Riskien siirtäminen ei ole kuitenkaan järkevä keino kaikissa mahdollisissa 

riskeissä. Yleissääntönä voidaan pitää, että mikäli riski toteutuessaan 

aiheuttaisi yritykselle kestämätöntä vahinkoa, kannattaa riskin siirtämistä 

harkita vakavasti. (Immonen ym. 2016, 135.) Riskejä voidaan siirtää pois 

yritykseltä joko kokonaan tai osittain. Näin yrityksen kannettava riski vapauttaa 

yrityksen voimavaroja sen ydintoimintaan keskittymiseen. (Erola & Louto 

2000, 81). Kaikkea ei kannata tehdä itse, vaan kannattaa hyödyntää muiden 

yritysten osaamista ja asiantuntemusta. Yrityksen on helpompaa keskittyä 

omaan ydinosaamiseensa, kun yhteistyökumppanit hoitavat sille ei niin 

tärkeitä osa-alueita. Yhteistyöverkostojen luominen ja ylläpito on tärkeää, ja 

on vältettävä tilannetta, jossa on riippuvainen vain muutamasta toimijasta. 

Riippuvuusriskien tunnistaminen on kuitenkin haasteellista verkostossa, koska 

siellä on monta muuttuvaa tekijää. Yleisesti ulkoistettujen palveluiden, kuten 
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siivouksen ja kuljetusten siirtämisellä ulkopuolisen yrityksen hoidettaviksi 

voidaan saavuttaa kustannusetuja, mutta tällöin myös riippuvuusriskit 

kasvavat. Tällöin on muistettava, että kumppanien toimitusvarmuus on oltava 

kunnossa. Yritykselle on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa kumppaneihin liittyviä 

riippuvuusriskejä sekä löytää keinot hallita niitä. Yhteistyö eri osapuolten 

välillä sekä hyvä tiedonvälitys ovat merkittävässä osassa riippuvuusriskien 

arvioinnissa ja hallinnassa. (Immonen ym. 2016, 138.) 

 

Ulkoistettavaa toimintoa koskevaa sopimusta tehtäessä on ennakoitava 

mahdollisimman laajasti, mitä erilaisia ongelmatilanteita voi toteutua. 

Sopijapuolten vastuut ja oikeudet on kirjattava selkeästi, jotta jää 

mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa. Myös laatuvaatimukset ja –määrittelyt 

tulee olla molemmille osapuolille selkeät. (Immonen ym. 2016, 138.) 

Ulkoistamisen vaikutuksesta yrityksen riippuvuusriskit muuttuvat: kun osa sen 

toiminnoista hoidetaan toisen yrityksen toimesta, on yritys siten riippuvainen 

palveluita tarjoavasta kumppanistaan. Samoin myös alihankkija on 

riippuvainen toimeksiantajastaan. Mikäli toimeksiantajan merkitys alihankkijan 

toimintaan on suuri, on toimeksiantajalla hyvät edellytykset neuvotella sille 

myönteiset sopimusehdot ja tehdä myös myöhemmin muutoksia niihin. 

(Immonen ym. 2016, 139.) 

 

4.3 Sopimukset yrityksen riskienhallintakeinona 

On tärkeää tuntea sopimusoikeutta, koska sopimuksilla on suuri vaikutus 

liiketoimintaan; ilman niitä ei liiketoimintaa voi harjoittaa. 

Sopimusoikeudellinen riskienhallinta on ennakoivaa juridiikkaa, joka on 

merkittävä osa liiketoimintaa. Mikäli sopimusoikeutta ei tunne, voi tietämättään 

toimia virheellisesti. Yritykselle voi silloin aiheutua ennalta arvaamattomia 

kuluja ja negatiivista mainetta. (Jaakkola & Sorsa 2005, 37.)  

 

Huolellisesti laaditut sopimukset ovat tärkeä osa yrityksen menestystä 

suhteessa kilpailijoihinsa. (Koivu & Leskinen 2014, 344). Vastuuta rajoittavat 

ehdot ovat tärkeimpiä keinoja hallita sopimusoikeuden vastuuriskejä (Aalto-

Setälä ym. 2002, 24). Niillä voidaan vapauttaa vastuusta esimerkiksi 

määrittelemällä velvoitteita toisen osapuolen kannettaviksi tai säädellä 

korvausvastuun enimmäismäärää tarvittavan pieneksi. Riskiä voidaan siirtää 
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sopimuskumppanille, jolloin riski toteutuessa ei aiheuta niin suurta vahinkoa, 

kuin jos se olisi kokonaan omalla kontolla. Toisaalta riskin siirtäminen ei ole 

aukotonta; mikäli sopimuskumppani ei pysty kantamaan sille toteutunutta 

riskiä, voi toteutuneen riskin vaikutukset kuitenkin lopulta siirtyä yritykselle 

itselleen. (Haapio 2014, 83.) Sopijapuolen maksukyvyn tai sopimuksen 

täyttökyvyn arvioiminen on ratkaisevan tärkeä osa yrityksen riskienhallintaa. 

Vaikka sopimukset olisi kuinka hyvin tehty, ei se auta tilanteessa, jossa toinen 

osapuoli ei pysty täyttämään sopimusta. (Jaakkola & Sorsa 2005, 37.) 

 

Riskin siirto sopimuskumppanille ja mahdollinen riskien vakuuttaminen ovat 

tärkeä keino hallita mahdollisten ei-toivottujen tapahtumien seurauksia. 

Tärkeämpää on kuitenkin tunnistaa ne syyt, jotka ongelmia aiheuttavat. Vain 

puuttumalla niihin syihin, jotka ovat saaneet epäsuotuisat tapahtumat aikaan, 

pystytään mahdollisesti vastaisuudessa vastaava riski torjumaan. (Haapio 

2014, 83.) 

 

Hyvin laadittu sopimus tuo hyvän perustan sille, että sovittu projekti toteutuu 

sille asetettujen tavoitteiden, aikataulun ja budjetin mukaisesti. Sopimuksessa 

tulee määritellä projektin sisältö, aikataulu, urakkarajat sekä laatuvaatimukset. 

Sopimuksella tulee myös käydä ilmi, mikä on kenenkin vastuulla, jotta projekti 

etenisi jouhevasti. On tärkeää myös käydä läpi mahdolliset häiriö- ja 

ongelmatilanteet, jotta vältytään turhilta viivästyksiltä ja väärinkäsityksiltä. Jos 

sopimus on sisällöltään epäselvä, on hyvin todennäköistä, että myös vastuista 

ja velvollisuuksista tulee projektin edetessä epäselvyyksiä.  (Haapio 2014, 88.) 

 

Sopimuksissa vastataan perinteisesti kysymyksiin ”kuka”, ”mitä”, ”missä”, 

”milloin” ja ”miten”. Sopimuksessa on myös määriteltävä, kuka on vastuussa 

mistäkin asiasta, kuka maksaa minkäkin osuuden sekä määrittää, mitä silloin 

tehdään, jos kaikki ei menekään suunnitelman mukaisesti. (Koivu & Leskinen 

2014, 344.)  

 

Monia ongelmia voidaan välttää ennakoimalla ja reagoimalla niitä aiheuttaviin 

tekijöihin tarpeeksi ajoissa. Koko projekti tulisi käydä läpi etukäteen, jotta 

saataisiin mahdollisimman kattava kuva projektin menestyksekkääseen 

toteutumiseen tarvittavista toimista ja siihen kuluvasta budjetista. Täten riskit 
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toteutuessaan eivät aiheuta ylitsepääsemättömiä korotuksia hintaan, vaan 

asioihin on varauduttu jo ennakolta. (Haapio 2014, 89.) 

Esimerkiksi teollisuudessa toimitusprojektit voivat olla monien osapuolien 

toteuttamia. Tällöin sopimuksien sisältö on erityisen tärkeä, jotta voidaan 

välttää mahdollisten erimielisyyksien aiheuttamat viivästykset. (Haapio 2014, 

90.)  

 

Hyvä sopimus on sellainen, josta käy ilmi kuka tekee, mitä tekee, missä tekee, 

milloin tekee ja miten tekee. Sopimuksen on oltava niin selkeä, että sen tekijät 

ja toteuttajat ymmärtävät, mitä ollaan sovittu. Mikäli toimii osana suurempaa 

kokonaisuutta, on tärkeää ymmärtää sopimus- ja vastuuketjussa, miten riskit 

jakaantuvat ja kenen vastuulla on mikäkin osa kokonaisuutta. Kun tämän 

ymmärtää, voi sopimusvaiheessa ketjuttaa vastuuta ja hallita riskejä 

mahdollisimman kattavasti.  (Haapio 2014, 89.) 

 

5 CASE YRITYS X 

Yritys X on vuonna 2016 perustettu valaistuksen uusimiseen led-tekniikalla 

erikoistunut palveluyritys. Yrityksen erottautumistekijät ovat nopeus, helppous, 

joustava rahoitus, tehokkaat prosessit sekä asiakkaan palvelukokemus.  

 

Yritys X perustettiin alun perin omiin tarpeisiin. Yksi Yritys X:n perustajista 

omistaa perheineen yrityksen, joka on yksi Pohjoismaiden suurimmista 

paperin, kartongin ja muovien jalostajista. Yrityksen toimipisteisiin haluttiin 

energiatehokas ja nykyaikainen valaistus. Led-valaistus, jossa on älykäs 

ohjausjärjestelmä, säästää energiaa ja sitä kautta myös rahaa. 

 

Yritys X:n asiakkaita ovat suuret kiinteistökohteet, kuten tehtaat, 

logistiikkakeskukset, toimisto- ja varastorakennukset, koulut ja muut julkisen 

puolen rakennukset. Yrityksen toiminta perustuu projektitoimituksiin ja 

palvelusopimuksiin. Projektitoimitukset sisältävät valaistuksen uusimisen 

kokonaistoimituksena avaimet käteen -periaatteella. Yritys toimittaa 

asiakkaalleen kokonaisuuden, joka sisältää suunnittelun, asennuksen, 

ohjelmoinnin sekä tuotteet. 
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Yritys X on kasvanut voimakkaasti alusta alkaen ja tällä hetkellä sillä on 

toimipisteitä jo viidellä paikkakunnalla ympäri Suomea. Kun yritys toimii 

monella paikkakunnalla, on erittäin tärkeää, että sen kaikilla toimipisteillä on 

yhtenäiset toimintatavat. Siten liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta on 

yksinkertaisempaa. Yritys X:n henkilökunta koostuu myyjistä ja 

suunnittelijoista. Myytyjen projektin asennuksista vastaavat 

urakoitsijakumppanit. 

 

Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Yritys X:n tärkeimpien sopimusten sisältöä 

(kuva 1.) ja selvittää, kuinka ne tukevat yrityksen riskienhallintaa sopimusten 

avulla. Toimitusjohtajan toiveesta käsiteltäviksi otettiin seuraavat sopimukset:  

- työsopimus 

- toimitusjohtajasopimus 

- urakkasopimus 

- toimitussopimus 

 

 
 
Kuva 1. Yritys X:n tärkeimmät sopimussuhteet.  
 

5.1 Työsopimus 

Työsuhteen tunnusmerkistön mukaan työnteko katsotaan työsuhteeksi, kun 

seuraavat asiat toteutuvat: 

- työ on ansiotyötä 

- työnteko perustuu sopimukseen 

- työtä tehdään toisen lukuun 
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- työnteko on vastikkeellista 

- työnantaja johtaa ja valvoo työn tekoa 

 

Mikäli työnteko täyttää kaikki edellä mainitut tunnusmerkit, siihen sovelletaan 

työlainsäädäntöä. (Engblom 2013, 3-4.) Työsopimuslain (TSL) 1 §:n mukaan 

lakia sovelletaan sellaiseen sopimukseen, jonka mukaan työntekijä sitoutuu 

työskentelemään työnantajan lukuun ja hänen johdon ja valvonnan alaisena 

palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Lakia ei kuitenkaan sovelleta 2 §:n 

mukaisesti julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen, harrastustoimintaa eikä 

sellaiseen työsuoritusta vaativaan sopimukseen, johon on säädetty erillinen 

laki. (Hietala & Kaivanto 2017, 13.) 

 

Engblomin (2013, 6) mukaan työsuhteen ehtoja sääntelevät 

tärkeysjärjestyksessä seuraavat: lait ja asetukset, työehtosopimukset, 

työsäännöt ja yhteistyösopimukset, vakiintuneet käytännöt työsopimuksia 

koskien sekä tavat ja työantajan määräykset. Työsopimus on muodoltaan 

vapaa ja se voidaan solmia joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. 

Suullista sopimista ei kuitenkaan suositella, koska kirjallisesti sopimalla 

voidaan luotettavammin varmistaa, että työsuhteen ehdot ovat molempien 

osapuolten tiedossa. (Äimälä & Kärkkäinen 2017, 56.)  

 

Työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa joko yksipuolisesti tai sopimalla. Ehtojen, 

joita työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa, tulee olla ”ei olennaisia”. Kuitenkin, 

jos on syntynyt irtisanomis- tai purkuperuste, voi työnantaja yksipuolisesti 

päättää työsuhteen irtisanomisaikaa noudattamatta. Muutoin olennaisesti 

työsuhteen sisältöön vaikuttavista asioista tulee sopia työnantajan ja 

työntekijän kesken yhdessä. Mikäli työsopimusten ehtoja halutaan muuttaa 

muutoin kuin yksilötasolla, se voidaan tehdä paikallisesti sopimalla. Menettely 

tulee toteuttaa noudattamalla työ- ja sopimusoikeuden sääntelyä. (Engblom 

2013, 117-118.) Mikäli jotkin työsuhteen ehdot ovat sidonnaisia 

työehtosopimukseen, muuttuvat ehdot silloin, kun muuttuneet määräykset 

tulevat voimaan. (Hietala & Kaivanto 2017, 20.) 

 

Laissa ei määritellä työsopimukselle mitään vähimmäissisältöä. Tärkeintä on, 

että sopimuksen osapuolet tietävät, mistä ehdoista ovat keskenään sopineet. 
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Työnantajan velvollisuutena on tiedottaa työehdoista. (Engblom 2013, 60.) 

TSL:n 2. luvun 4§ määrittelee vähimmäisehdot, jotka tulee käydä ilmi joko 

kirjallisesta työsopimuksesta tai vaihtoehtoisesti työnantajan tulee antaa ne 

työntekijälle kirjallisesti tiedoksi ennen ensimmäistä palkan maksua. Työnteon 

keskeisissä ehdoissa tulee olla mainittuna seuraavat asiat (TSL 2. luku 4§): 

- työnantajan ja -tekijän koti- tai liikepaikka 

- milloin työnteko alkaa 

- mikäli määräaikainen sopimus: päättymisaika sekä määräaikaisuuden 

peruste, sekä onko kyse sopimuksesta pitkäaikaistyöttömän kanssa 

- koeaika (noudatetaanko vai ei, pituus) 

- työntekopaikka tai vaihtoehtoisesti selvitys periaatteista, joiden mukaan 

työskennellään useissa eri kohteissa 

- pääasialliset työtehtävät 

- sovellettava työehtosopimus 

- palkan määräytymisen perusteet ja palkanmaksukausi 

- noudatettava työaika (mikäli työnantajasta johtuva vaihteleva työaika, 

annetaan selvitys millä perusteilla työvoimatarvetta syntyy) 

- vuosiloman määräytyminen 

- irtisanomisaika ja sen määräytymisperuste 

- mikäli kyseessä on vähintään yhden kuukauden kestävä ulkomailla 

tehtävä työ, on mainittava työn kesto, palkanmaksun valuutta ym. 

rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä kotiuttamiseen liittyvät ehdot 

 

Työsopimus tulee tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi, mikäli ei ole 

perusteltua syytä tehdä sitä määräaikaiseksi. Mikäli työsopimus on tehty 

työnantajan aloitteesta määräaikaiseksi ilman perusteltua syytä, katsotaan 

sen olevan toistaiseksi voimassa oleva. Jos sopimus solmitaan 

pitkäaikaistyöttömän kanssa (yli 12kk yhtäjaksoisesti työttömänä ollut), 

voidaan sopimus kuitenkin tehdä määräaikaisena ilman perusteltua syytä. 

Enimmäisaika määräaikaisen työsopimuksen kestolle on yksi vuosi. (TSL, 

1:3.) 

 

5.1.1 Työehtosopimus 

Työehtosopimus on velvoiteoikeudellinen eli normisopimus. Sen tarkoituksena 

on ohjata tulevaisuudessa solmittavien, työnantajien ja työntekijöiden välisten 
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sopimusten sisältöä. Tärkeimpiä ja yleissitovia työehtosopimuksia ovat 

työmarkkinajärjestöjen valtakunnallisten liittojen solmimat työehtosopimukset. 

Työehtosopimuksia voidaan solmia myös liityntäsopimuksina, jolloin 

yksittäinen työnantaja sitoutuu valtakunnallisen työehtosopimuksen 

noudattamiseen. Jotkin suuryritykset ovat solmineet omia työehtosopimuksia, 

joissa ne määrittelevät työsopimuksissa tai työsuhteissa noudatettavista 

ehdoista. (Engblom 2013, 45-46.) 

 

Työehtosopimus voi olla joko normaalisitova tai yleissitova. Normaalisitova 

työehtosopimus velvoittaa sellaista työnantajaa, joka kuuluu työnantajaliittoon, 

joka on osallisena kyseisessä työehtosopimuksessa. Mikäli työnantaja 

vaihtaisi työnantajaliittoa, on se kuitenkin velvollinen noudattamaan aiemman 

työehtosopimuksen määräyksiä sen aikana solmittujen työsuhteiden 

päättymiseen asti. (Engblom 2013, 47.) Yleissitova työehtosopimus määrittää 

järjestäytymättömien työnantajien, eli sellaisten, jotka eivät kuulu 

työnantajaliittoon, työsuhteiden vähimmäisehdot. Sillä varmistetaan 

työntekijöiden lakisääteinen vähimmäistyöehtosuoja. Työnantajan on 

noudatettava alaansa edustavan valtakunnallisesti sovitun työehtosopimuksen 

määräyksiä niistä ehdoista, jotka koskevat työntekijän tekemää työtä. 

Työsopimuksella voi olla ehto, joka on ristiriidassa työehtosopimuksen ehdon 

kanssa. Mikäli näin on, tulee noudattaa työehtosopimuksen ehtoa. (Äimälä & 

Kärkkäinen 2017, 162-163.) 

 

Työsopimuksella tulee olla mainittuna, mitä työehtosopimusta työsuhteeseen 

sovelletaan ja millä perusteella. Perusteena voi olla esimerkiksi työnantajan 

järjestäytyminen tai yleissitova työehtosopimus. Mikäli mitään 

työehtosopimusta ei noudateta, myös se tulee mainita sopimuksella. (Hietala 

& Kaivanto 2017, 126.) Yritys X:n työsopimuksilla ei ole mitään mainintaa 

noudatettavasta työehtosopimuksesta. Mainintaa ei myöskään ole siitä, ettei 

mitään työehtosopimusta noudateta. Tämä asia olisi syytä korjata viipymättä. 

 

Työsopimuksella tulee olla maininta, milloin ja missä työnteko alkaa. 

Työsopimuksella tulee myös olla tieto, onko työsuhde määräaikainen vai 

toistaiseksi voimassa oleva. Jos työsuhde on määräaikainen, 

määräaikaisuuden peruste sekä sopimuksen kestoaika tulee olla mainittuna. 
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Syitä määräaikaisuudelle voivat olla esimerkiksi sijaisuus, työntekijän oma 

toive tai työn kausiluontoisuus. Mikäli määräaikaisuudesta ei ole erillistä 

maininta, katsotaan työsuhteen olevan toistaiseksi voimassa oleva. (Hietala & 

Kaivanto 2017, 123.)  

 

Yritys X:n työsopimuksissa mainitaan työsuhteen alkamisaika ja työpisteen 

sijaintipaikka. Suurin osa solmituista työsopimuksista ovat olleet toistaiseksi 

voimassa olevia. Mikäli sopimus on ollut määräaikainen, on sen peruste 

mainittu yksityiskohtaisesti. Irtisanomisajan mainitaan olevan työsopimuslain 

mukainen, mutta molemmin puolin enimmillään kolmen kuukauden pituinen. 

 

5.1.2 Koeaika 

Koeajan tarkoituksena on, että sen aikana työsuhde voidaan purkaa kumman 

tahansa osapuolen pyynnöstä huomioimatta TSL:n määräämiä työsuhteen 

päättämisperusteita. Koeajan aikana työnantaja saa kuvan siitä, suoriutuuko 

työntekijä työtehtävistään odotusten mukaisesti ja vastaavasti työntekijä 

näkee, vastaako työ hänen odotuksiaan. TSL:ssa koeajan enimmäispituudeksi 

on säädetty kuusi kuukautta, mutta eri alojen työehtosopimuksissa se voi olla 

määrätty edellä mainittua lyhyemmäksi. (Äimälä & Kärkkäinen 2017, 97-98.)  

 

Uutta työsuhdetta solmittaessa on tavallista sopia koeajasta. Mikäli koeaikaa 

haluaa sovellettavan, on se hyvä olla sopimukselle kirjallisesti merkittynä. 

(Hietala & Kaivanto 2017, 124.) Koeajasta oleva sopimus voi olla myös 

suullinen. Mikäli koeaikaan tarvitsee irtisanomistilanteessa vedota, tulee siihen 

vetoavan pystyä todistamaan, että niin on sovittu. Näyttötaakka on siihen 

vetoavalla, eli yleensä työnantajalla. (Äimälä & Kärkkäinen 2017, 181.) 

 

Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa koeajan pituus saa olla 

enimmillään kuusi kuukautta, mutta määräaikaisessa työsuhteessa enintään 

puolet määräaikaisen työsuhteen kestosta. Koeajalla työsopimus voidaan 

purkaa kumman tahansa osapuolen pyynnöstä välittömästi ilman 

irtisanomisaikaa. Purkamisen syynä ei kuitenkaan saa olla syrjivä tai 

epäasiallinen peruste. (TSL 1 luku 4 §.) Syrjiväksi perusteeksi katsotaan 

esimerkiksi työntekijän raskaus. Epäasialliseksi perusteeksi luetaan sellainen 
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syy, joka ei liity työntekijän työssä suoriutumisen arviointiin, kuten terveyteen 

kohdistuvat aiheettomat epäilyt. (Äimälä & Kärkkäinen 2017, 109-110.) 

 

Yritys X:n solmimissa työsuhteissa on aina sovellettu koeaikaa toistaiseksi 

voimassa olevan työsopimuksen mahdollistaman maksimiajan mukaan. 

Koeajan maksimipituus muuttui Työlainsäädännön muuttuessa 01.01.2017 

neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Täten sen jälkeen tehdyissä 

työsopimuksissa on sovellettu kuuden kuukauden koeaikaa aiemman neljän 

sijaan.  

 

5.1.3 Palkka ja edut 

Palkka tai muu vastike sekä palkanmaksukausi tulee määritellä 

työsopimuksella (TSL 2 luku 4 §). Mikäli työsuhteeseen sovelletaan 

työehtosopimusta, on tavallista, että myös palkka määräytyy sen mukaisesti. 

Palkka voi määräytyä myös ajan, urakan tai muun perusteen mukaan. 

Mahdolliset luontoisedut tulee myös olla mainittuna. (Hietala & Kaivanto 2017, 

128.)  

 

Palkkakaudeksi kutsutaan sitä aikajaksoa, jolta palkka maksetaan (Äimälä & 

Kärkkäinen 2017, 220). TSL 2:13:n mukaan palkka tulee maksaa viimeistään 

palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, mikä asiasta ei ole muuta sovittu. 

Mikäli aikapalkan peruste on lyhyempi kuin yksi viikko, tulee palkka maksaa 

vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Jos aikapalkan peruste on taas pidempi 

kuin viikko, palkka maksetaan kerran kuukaudessa. Kun osa palkasta 

maksetaan esimerkiksi provisiona, sen maksukausi saa olla enimmillään 

kaksitoista kuukautta. Kuitenkin, jos palkka maksetaan pääosin tai 

kokonaisuudessaan provisiona, tulee se maksaa työntekijälle vähintään 

kerran kuukaudessa. Työnantaja ja työntekijä voivat keskenään sopia, että 

palkka maksetaan vasta palkanmaksukauden päättymisen jälkeen. Tämä on 

tavallista, mikäli palkan suuruus voidaan laskea vasta kun palkanmaksukausi 

on päättynyt. (Äimälä & Kärkkäinen 2017, 119-220). 

 

Yritys X:n kaikkien työntekijöiden palkka perustuu kuukausipalkkaan. Myyjille 

maksetaan myös provisio-osa toteutuneen myynnin mukaan. Provisio 

maksetaan palkanmaksukautta seuraavana palkanmaksupäivänä, eli 



28 
 

kuukautta myöhemmin kuin kuukausipalkka. Työntekijöillä on mahdollisuus 

myös puhelinetuun, joten jos työntekijä on edun halunnut, on siitä maininta 

työsopimuksella. Työntekijöiden tehtävänkuvauksessa on mainittu työn 

sisältävän myös matkustamista. Työsopimuksen mukaan päiväraha- ja 

kilometrikorvaukset maksetaan verohallinnon vahvistamien verottomien 

kustannuskorvausten mukaisesti matkalaskua vastaan. Palkanmaksu 

tapahtuu kuukausittain jälkikäteen, seuraavan kuukauden ensimmäiseen 

päivään mennessä. 

 

5.1.4 Työsuhteen päättyminen 

Työsuhteen päättyessä sen määräämät oikeudet ja velvollisuudet loppuvat 

molemmilta osapuolilta. Työntekijä on oikeutettu lopputiliin sekä 

työtodistukseen. Kun työsuhde päättyy, työntekijä ja työnantaja voivat 

keskenään sopia irtisanomisajan noudattamatta jättämisestä sekä työsuhteen 

päättymiseen liittyvistä korvauksista työsopimuksesta, laista tai 

työehtosopimuksesta poikkeavalla tavalla. (Hietala & Kaivanto 2017, 25.) 

 

Työsuhde voi päättyä lukuisista syistä: 

• työnantaja irtisanoo työsopimuksen työntekijästä johtuvasta syystä 

• työnantaja irtisanoo työsopimuksen taloudellisesta ja tuotannollisesta 

syystä 

• työntekijä irtisanoo työsopimuksen 

• työnantaja tai työntekijä purkaa työsopimuksen sopimusrikkomuksen 

vuoksi 

• työnantaja tai työntekijä purkaa työsopimuksen koeaikana 

• työsopimus purkautuu 

• määräaikaisen työsopimus päättyy 

• työntekijä siirtyy eläkkeelle (Hietala & Kaivanto 2017, 25.) 

 

TSL:n mukaan työnantaja ja työntekijä voivat keskenään sopia 

irtisanomisajoista. Monissa työehtosopimuksissa lain antamaa vapautta on 

kuitenkin rajoitettu. Laissa määritelty maksimi irtisanomisajalle on kuusi 

kuukautta. Siinä määrätään myös, että työntekijän noudatettava 

irtisanomisaika ei voi olla pidempi kuin työnantajan. Tavallista on, että 

työnantajalle on määrätty pidempi irtisanomisaika kuin työntekijälle. Lain 
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säätämien irtisanomisaikojen pituus on suhteutettu työsuhteen kestoon. 

(Äimälä & Kärkkäinen 2017, 432.) 

 

TSL 6 luvun 3§ määrittelee irtisanomisajat työntekijälle sen mukaan, onko hän 

ollut yli vai alle viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa. Mikäli alle viisi 

vuotta, irtisanomisaika on 14 päivää, mikäli yli viisi vuotta, irtisanomisaika on 

yhden kuukauden.  Työnantajalla taas irtisanomisajat ovat porrastetusti 14 

päivästä kuuteen kuukauteen sen mukaan, onko työsuhde kestänyt enintään 

yhden vuoden tai yli 12 vuotta.  

 

Yritys X:n työsopimukset solmitaan toimitusjohtajan toimesta. 

Työsopimuksella sovitaan muuan muassa työtehtävistä, työajasta, koeajan 

pituudesta sekä työstä maksettavan palkan suuruudesta. Mikäli työsopimusta 

edeltävä haastattelukierros on pitkä, tehdään haastateltavan kanssa 

salassapitosopimus yritystä koskevia luottamuksellisia tietoja suojaamaan. 

Työsopimuksella työtehtävät on kuvattu kattavasti, sekä työn sisältö on jätetty 

osin avoimeksi mainitsemalla työtehtäviin kuuluvan myös ”muut tehtävät 

toimitusjohtajan ja yhtiön hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti”. 

 

5.2 Toimitusjohtajasopimus 

Osakeyhtiön toimitusjohtajat eivät voi tehdä perinteistä työsopimusta, koska 

heidän katsotaan olevan kyseisten yhteisöjen lakisääteisiä toimielimiä. Täten 

työsopimuslain ”johdon ja valvonnan alaisuudessa” toimiminen ei toteudu. 

(Hietala & Kaivanto 2017, 14.) Niin sanotun orgaaniteorian mukaan ”yhteisön 

toimielin ei voi olla työsuhteessa”. Orgaaniteoriaa sovelletaan esimerkiksi 

osakeyhtiöiden ja osuuskuntien toimitusjohtajiin. Sitä ei kuitenkaan voida 

soveltaa valtion laitoksen tai rekisteröidyn yhdistyksen toimitusjohtajiin, koska 

niitä koskevissa laeissa toimitusjohtajan ei ole määritelty olevan yhteisön 

toimielin. Ratkaisevaa siis on, mitä toimitusjohtajan asemasta on säädetty 

kutakin yhtiömuotoa koskevassa laissa. Mikäli mitään ei ole säädetty, 

katsotaan sopimussuhde työsuhteeksi. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta 

muiden yhtiön johtajien sekä ylempien toimihenkilöiden katsotaan olevan 

työsuhteessa yritykseen. (Hietala ym. 2017, 21-22.) Toimitusjohtajasopimus 

tarkoittaa sopimusta, joka tehdään osakeyhtiön tai osuuskunnan 

toimitusjohtajan kanssa, ja siinä ei synny työsuhdetta vaan sopimussuhde. 
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”Johtajasopimus”-nimitystä käytetään taas muun kuin edellä mainittujen 

yhtiömuotojen toimitusjohtajien kanssa solmituista sopimuksista. (Hietala & 

Kaivanto 2017, 162.) 

 

5.2.1 Sopimuksen solmiminen ja päättäminen 

Sopimukseen, jonka yritys tekee toimitusjohtajan kanssa, ei sovelleta 

Työsopimuslakia vaan Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annettua lakia 

(228/1929) (Hietala & Kaivanto 2017, 20). Osakeyhtiön toimitusjohtajan 

tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa. Sen mukaan toimitusjohtajan 

päätehtävinä on huolehtia yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen ohjeiden 

mukaisesti, varmistaa, että kirjanpito hoidetaan lain mukaan sekä varainhoito 

luotettavasti. Toimitusjohtajan valitsee ja erottaa yhtiön hallitus. Yleensä ero 

tulee voimaan heti, mutta se voidaan myös päättää päättymään myöhempänä 

ajankohtana. (OYL 17 §.) Toinen tapa päättää toimitusjohtajasopimus on 

toimitusjohtajan itsensä tekemä irtisanoutuminen (Hietala & Kaivanto 2017, 

26).  

 

Myös toimitusjohtajasopimuksella voi olla määräys koeajasta. Sen pituudelle 

ei ole määritelty maksimiaikaa, ei edes silloin kun sopimus on määräaikeinen. 

Koeajan tulee kuitenkin olla pituudeltaan ”kohtuullinen”. (Hietala & Kaivanto 

2017, 63.) 

 

Työaikalait eivät säätele toimitusjohtajan työaikaa, mikäli kyse on 

päätoimesta. Sivutoimisen toimitusjohtajan sopimuksella on hyvä olla erikseen 

mainittuna työaika, joka toimea hoitaessa tulee käyttää. Perussääntö on, että 

työaikalakia ei sovelleta sellaiseen työhön, joka on yrityksen, yhteisön tai 

säätiön johtamista. Niitä koskeviin sopimuksiin voidaan merkitä työaika 

ohjeellisena, mutta esimerkiksi ylitöistä ei makseta erillistä korvausta. (Hietala 

& Kaivanto 2017, 164.) 

 

Yritys X:n toimitusjohtajasopimuksessa mainitaan, että se ei ole 

työsopimuslain mukainen työsopimus. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu 

valvoa yhtiön liiketoimintaa noudattamalla osakeyhtiölakia sekä yhtiön 

hallituksen ohjeita.  
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Toimitusjohtajaan ei sovelleta työsopimuslakia, joten hänet voidaan erottaa 

milloin vain ja ilman irtisanomisaikaa. Yleinen syy päättää 

toimisjohtajasopimus on luottamuspula toimitusjohtajaa kohtaan. Koska 

toimitusjohtajan toimi päätetään usein ilman irtisanomisaikaa, määritellään 

sopimuksella yleensä korvaus sopimuksen päättämisen varalle. Mikäli 

korvauksesta ei ole sovittu, ei toimitusjohtaja ole oikeutettu työsopimuslain 

mukaiseen korvaukseen, koska kyseistä lakia ei sovelleta toimitusjohtajan 

toimeen. Korvaus olisi hyvä määritellä erilaiseksi sen mukaan, mistä syystä 

sopimus päätetään. (Hietala & Kaivanto 2017, 173-174.) 

 

Yritys X:n solmimalla toimitusjohtajasopimuksella irtisanomisajaksi on 

määrätty kolme kuukautta, mikäli toimitusjohtaja irtisanoutuu itse. Mikäli taas 

yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, hänen tehtävänsä päättyvät välittömästi. 

Irtisanottu toimitusjohtaja on oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa 

vastaavaan kertakorvaukseen, mikäli tämä on ollut tehtävässään vähintään 

kuusi kuukautta. Mikäli hän on ollut toimessaan vähemmän aikaa, määräytyy 

kertakorvaus täysien työssäolokuukausien mukaan. Eläkkeelle siirtyvän 

toimitusjohtajan sopimus päättyy ilman irtisanomista.  

 

5.2.2 Palkitseminen 

Johtajasopimuksen keskeisiä asioita on sopia palkitsemistavoista, joilla 

henkilö saadaan sitoutettua työnantajansa tavoitteisiin ja sopimussuhteen 

päättämiseen liittyvistä korvauksista. (Hietala & Kaivanto 2017, 17.) Yleisesti 

käytetty palkkaperuste toimitusjohtajalla on kuukausipalkka. 

Toimitusjohtajasopimukselle merkitään kuukausipalkka sekä sovitut 

luontoisedut (Hietala & Kaivanto 2017, 165). Toimitusjohtajasopimuksilla 

määritellään usein myös muita palkkioita, kuin kuukausipalkka. 

Lisäpalkkiomuotoja voivat olla esimerkiksi tietyn tuloksen saavutuksesta 

maksettavat bonukset, tulospalkkiot tai osakepalkkiot. Palkkion 

maksuperusteet tulee määritellä yksityiskohtaisesta, jotta tulkinnan varaa ei 

olisi. Toimitusjohtajalle voidaan luvata myös eläke-etuuksia, kuten alempaa 

eläkeikää tai suurempaa euromäärää, mitä työeläkelaki määrää. (Hietala & 

Kaivanto 2017, 166.) Koska toimitusjohtajaan ei sovelleta työehtosopimusta, 

tulee sopimuksella määritellä, millä perustein maksetaan sairausajalta 

maksettava palkka (Hietala & Kaivanto 2017, 168). 
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Yritys X:n toimitusjohtajan palkkio muodostuu kuukausipalkasta sekä erikseen 

sovittavasta tulospalkkiosta. Hänelle tarjotaan myös mahdollisuutta 

puhelinetuun sekä maksimissaan x euron verotusarvon mukaiseen vapaaseen 

autoetuun. Edellä mainitut luontoisedut lisätään johtajan verotettavaan 

ansiotuloon. Sopimuksella mainitaan, että sairausajalta maksetaan palkkaa 

maksimissaan kahden kuukauden ajalta. 

 

5.2.3 Vuosiloma 

Toimitusjohtajasopimuksen yleisenä ehtona on, että siihen ei sovelleta 

työaika- eikä vuosilomalakia (Hietala & Kaivanto 2017, 16). Sopimuksella 

kannattaa kuitenkin sopia, minkä pituinen vuosiloma toimitusjohtajalle 

annetaan. Yleisesti loman pituus on 30 tai 36 päivää. Loman pituuden lisäksi 

tulee sopia mahdollisesta lomarahasta; myös niissä tilanteissa, kun toimi 

alkaa tai päättyy. (Hietala & Kaivanto 2017, 168.) 

 

Yritys X:n toimitusjohtajasopimuksella mainitaan, että toimitusjohtaja on 

oikeutettu vuosilomalain mukaisen loman lisäksi yhden viikon palkalliseen 

lomaan kunkin vuoden aikana. Hänellä on oikeus pitää loma haluamanaan 

ajankohtana, kunhan loma ei aiheuta tuntuvaa haittaa yhtiön toiminnalle. 

Loma-ajalta maksetaan sekä lomapalkka, että lomaraha ja ne maksetaan 

myös siinä tapauksessa, että lomaa ei voida pitää. 

 

5.2.4 Matkustaminen 

Toimitusjohtajasopimuksella voidaan mainita, että työ edellyttää 

matkustamista. Tällöin sopimukseen tulee myös lisätä tieto mahdollisista 

päivärahoista ja muiden kustannusten korvaamisesta. Usein sopimuksella 

määrätään käytettävän Verohallinnon kulloinkin vahvistamia päätöksiä 

verovapaista matkakustannusten korvauksista. (Hietala & Kaivanto 2017, 

169.) 

 

Yritys X:n sopimuksen mukaan toimitusjohtajalle maksetaan yhtiön toimintaan 

liittyvistä matkoista aiheutuneet matka- ja majoituskustannukset laskua 

vastaan. Mikäli käytössä ei ole vapaata autoetua, on toimitusjohtaja oikeutettu 
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myös Verohallinnon päätöksen mukaisiin kilometrikorvauksiin. Työmatkojen 

ajalta maksetaan myös päivärahat Verohallinnon ohjeistuksen mukaan. 

 

5.2.5 Edustaminen 

Edustaminen on usein osa toimitusjohtajalle määriteltyjä tehtäviä. Mikäli näin 

on, on sopimuksella hyvä sopia edustamiseen liittyvistä periaatteista (Hietala 

& Kaivanto 2017, 169). Yritys X:ssä katsotaan, että yhtenä toimitusjohtajan 

tehtävistä on edustaa yhtiötä. Täten hänelle maksetaan edustamisesta 

aiheutuvat kohtuulliset kustannukset laskua vastaan. 

 

5.2.6 Koulutus 

Sopimuksessa voidaan määritellä, onko johtajalla oikeus osallistua 

koulutuksiin omalla päätöksellään vai vain hallituksen suostumuksella (Hietala 

& Kaivanto 2017, 170). Yritys X on päättänyt, että se tukee toimitusjohtajansa 

halua kouluttautua ja siten on sitoutunut maksamaan koulutuksesta aiheutuvat 

kustannukset. Koulutuksiin osallistumisesta tulee kuitenkin sopia etukäteen 

hallituksen puheenjohtajan kanssa.  

 

5.2.7 Salassapito ja kilpailukielto 

On tavallista, että toimitusjohtajasopimuksella sovitaan myös salassapidosta 

ja kilpailukiellosta, koska niitä koskevia työsopimuslain säännöksiä ei tarvitse 

noudattaa. Yleensä edellä mainitut velvoitteet eivät pääty heti sopimuksen 

lakkauttamisen jälkeen, vaan ne jatkuvat määritellyn ajan sopimuksen 

päätyttyä. Yrityssalaisuuksia koskeva salassapito on voimassa vielä kaksi 

vuotta sopimuksen päättymisen jälkeenkin. Tuona aikana yrityssalaisuuden 

paljastaminen on rikos. (Hietala & Kaivanto 2017, 171.) 

 

Yritys X velvoittaa toimitusjohtajansa olemaan ryhtymättä kilpailevaan 

toimintaan toimisuhteensa aikana sekä kahdentoista kuukauden kuluessa 

toimisuhteen päättymisestä. Hän ei edellä mainittuna aikana saa myöskään 

siirtyä kilpailevan yrityksen palvelukseen. Mikäli toimitusjohtaja rikkoo 

kilpailukieltoa, on hän velvollinen suorittamaan yhtiölle sopimussakkona 

kuuden kuukauden rahapalkkaa vastaavan summan. Toimitusjohtaja on 

salassapitovelvollinen yhtiön liike- ja ammattisalaisuuksista toimisuhteensa 
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aikana, sekä kaksitoista kuukautta sen päättymisen jälkeen. Mikäli hän rikkoo 

salassapitovelvollisuuttaan, joutuu hän maksamaan yhtiölle kuuden 

kuukauden palkkaa vastaavan sopimussakon.  

 

5.3 Urakkasopimus ja toimitussopimus 

Yritys X solmii työkohteessa rakennustöitä tekevän urakoitsijan kanssa 

urakkasopimuksen, ja asiakkaan kanssa, jonka kohteessa rakennustöitä 

tehdään, toimitussopimuksen. Molempiin sopimuksiin sovelletaan 

Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998), ellei sopimusehtojen 

sisällöstä muuta johdu. 

 

Rakennusurakkaa koskevaa sopimusta säätelevät sekä OikTL että 

sopimusvapautta ja sopimusten sitovuuksia koskevat periaatteet. 

Rakennusalalla sopimukset syntyvät usein tarjouksesta ja sen hyväksynnästä. 

Tällöin tarjouksen sisältö tulee hyväksyä muuttumattomana, jotta hyväksyntä 

sitoisi tekijäänsä. Tarjouksessa voi kuitenkin olla maininta ”sitoumuksetta” tai 

”velvoituksetta”, jolloin tarjoava osapuoli ei ole sidottu tarjoukseensa. 

Vastaavasti; jos tarjouksen hyväksyvä osapuoli hyväksyy annetun tarjouksen 

muuttuneilla ehdoilla, katsotaan hänen hyväksyntänsä vastatarjoukseksi. 

(Kankainen & Junnonen 2016, 13.) 

 

Urakkasopimuksissa oleellista on sopimusvapaus. Sen mukaan sopimusten 

muoto ja sisältö ovat vapaasti sopimuskumppanien sovittavissa, kunhan 

sisältö ei ole lainvastainen. (Oksanen ym. 2010, 26.) Sopimusvapautta 

rajoittaa myös vahingonkorvaus- ja korkolaki, joka estää kohtuuttomat ehdot 

sopimuksilla. Alalla vallitseva käytäntö määrittää sopimusten sisältöön 

sovellettavat kohtuullisena pidettävät ehdot. Sopimusvapaus koostuu 

seuraavista periaatteista: 

- vapaus valita tekeekö sopimuksen vai ei 

- vapaus valita, kenen kanssa sopimuksen tekee 

- vapaus määritellä sopimuksen sisältö 

- vapaus valita, missä muodossa ja missä järjestyksessä sopimus 

solmitaan 

- vapaus purkaa jo tehty sopimus yhteisymmärryksessä 

sopimuskumppanin kanssa (Kankainen & Junnonen 2016, 13.) 
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Rakennusurakalle on tyypillistä, että se sisältää monia asiakirjoja, joita on 

tehty useiden ihmisten taholta moneen eri aikaan. Koska itse sopimukseen 

liittyviä liitteitä on useita, on tärkeää määritellä niiden pätevyysjärjestys. 

Urakkasopimuksessa voidaan viitata YSE 1998 -ehtojen 13§:ssä määrättyyn 

pätevyysjärjestykseen, tai vaihtoehtoisesti merkitä urakkasopimukselle muu 

pätevyysjärjestys. Tärkeintä kuitenkin on, että määrittely tehdään, jotta 

mahdollisissa ristiriitatilanteissa asia on todennettavissa. (Oksanen ym. 2010, 

99.) 

 

Rakennushankkeessa päävastuu on aina rakennuttajalla. Maankäyttö- ja 

rakennuslain (MRL) 119 §:n mukaan sen, joka ryhtyy rakennushankkeeseen, 

vastuulla on, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan määräysten sekä 

saadun luvan mukaisesti. Laki määrää myös, että eri vaiheiden toteuttajien 

tulee olla päteviä toimissaan. Kun rakennuttaja tekee sopimuksen urakoitsijan 

kanssa, hän siirtää samalla vastuuta pois itseltään. (Oksanen ym. 2010, 17.) 

 

5.3.1 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus  

Urakoitsijan suoritusvelvollisuuden mukaan tämä on velvollinen suorittamaan 

sopimuksen mukaisen urakan ja luovuttamaan sen valmiina tilaajalleen 

sovittuun hintaan ja aikaan (Oksanen ym. 2010, 78). Jos urakka sisältää 

rakennustyön lisäksi myös suunnittelun, on urakoitsija usein vastuussa 

kohteen suunnittelusta. Urakoitsijan ja tilaajan välillä voidaan myös jakaa 

suunnitteluvastuu esimerkiksi niin, että tilaaja tekee itse luonnossuunnittelun 

ja urakoitsijalle jää urakan tekninen suunnittelu. (Kankainen & Junnonen 2016, 

20.) Sopimuksessa tulee määritellä yksityiskohtaisesti, mitä 

työkokonaisuuteen kuuluu. Urakoitsija ei ole velvollinen tekemään muita töitä, 

kuin mitä itse urakkasopimuksen sisältöön on kirjattu. (Oksanen ym. 2010, 

78.) Mikäli tilaaja haluaa varmistua, että urakoitsija suoriutuu sopimastaan 

urakasta, voi hän vaatia sopimukselle määrättäväksi vakuutta. Pantiksi 

voidaan laittaa jotain urakoitsijan omaisuutta, mutta usein vakuus on pankin 

myöntämä omavelkainen takaus. (Oksanen ym. 2010, 150.)  

 

Vaikka sopimusasiakirjoissa ei olisi mainintaa työlle tai sen osalle 

määritetyistä vaatimuksista koskien laatua tai suoritustapaa, YSE 15 §:n 

mukaan työt tulee suorittaa hyvää rakennustapaa noudattaen. Se tarkoittaa, 
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että työ tulee suorittaa siten, kuten se vastaavanlaisissa urakoissa yleensä 

suoritettaisiin. (Oksanen ym. 2010, 104.) Yhtä lailla urakoitsijaa sitoo velvoite 

tehdä työsuoritukset voimassaolevien lakien ja määräysten mukaan (Oksanen 

ym. 2010, 78). 

 

Urakkasopimuksen mukainen urakka tulee suorittaa sopimuksessa 

määritellyssä ajassa. Mikäli töiden aloittamiselle ei ole määritelty tiettyä 

päivää, ne tulee YSE 17 §:n mukaan aloittaa kahden viikon kuluessa 

sopimuksen syntymisestä, sekä saattaa valmiiksi kohtuullisessa ajassa. 

(Oksanen ym. 2010, 109.) 

 

Yritys X:n urakkasopimuksessa urakoitsija sitoutuu maksua vastaa 

suorittamaan valaistustekniset asennukset sekä tarvittavat aine- ja 

tarvikehankinnat. Urakoitsijan tulee suorittaa työnsä ammattitaidolla ja hyvää 

rakennustapaa suorittaen. Sopimuksessa mainitaan, että urakka tulee 

suorittaa tilaajan toimittaman Työsuunnitelman mukaan, joka on sopimuksen 

liitteenä. Urakkaa koskevan suunnitelman tekee siis pääasiassa Yritys X itse, 

eli se määrittelee käytettävät tuotteet ja niiden asennustavan. Urakoitsijan 

kanssa käydään yhdessä läpi tapa ja periaatteet, joita itse asennustyössä 

noudatetaan. 

 

Toimitussopimuksen mukaan suoritusvelvollisuus tilaajaan nähden on 

urakoitsijan sijaan toimittajalla, Yritys X:llä. Sen vastuulla lopulta siis on, että 

myös urakoitsija suoriutuu urakasta sovittujen ehtojen mukaisesti. 

 

5.3.2 Tilaajan maksuvelvollisuus ja viivästyskorko 

Urakat voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan niiden maksuperusteen 

mukaan: kokonaishintaurakka, yksikköhintaurakka ja laskutyöurakka. 

Kokonaishintaurakassa määritellään urakalle kiinteä hinta, jolla urakoitsija 

sitoutuu koko urakan tilaajalle toimittamaan. Tällöin riskit rakennusurakasta 

jäävät pääosin urakoitsijan kannettavaksi. Tilaajalle tapa on mieluinen, koska 

siinä saadaan jo ennen urakan aloittamista selville koko urakan vaatima 

budjetti. Urakoitsijalta tapa vaatii tarkkoja laskelmia, jotta mahdolliset riskit 

toteutuessaan eivät aiheuttaisi kohtuuttomia taloudellisia menetyksiä. 

Yksikköhintaurakassa urakoitsija sitoutuu toteuttamaan sovitun urakan ja 
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tilaaja sitoutuu maksamaan siitä tiettyyn suoritusyksikköön (esim. tuntimäärä) 

perustuvan hinnan. Tapaa käytetään urakoissa, joiden lopullista työmäärää on 

vaikea arvioida, kuten maanrakennustyöt. Laskutyöurakan maksuperuste on 

joko kiinteä hinta tai se määräytyy lopullisten rakennuskustannusten 

perusteella. (Kankainen & Junnonen 2016, 24.) 

 

Tilaajan tärkeimpänä suoritusvelvollisuutena katsotaan olevan 

maksuvelvollisuus. Urakkahinta maksetaan urakkasopimuksen mukaisesti 

suoritettua työtä vastaan. Kyseessä voi olla kiinteä hinta tai toteutuneiden 

kustannusten mukaan muodostunut hinta. Mikäli urakkahintaa ei ole 

urakkasopimuksella sovittu, tilaajan tulee maksaa toimittajalle kohtuullinen 

hinta. (Oksanen ym. 2010, 158.)  

 

YSE 1998 41§:n mukaan urakoitsija on oikeutettu saamaan korkolain 

mukaista vuosittaista viivästyskorkoa saatavalleen, jota ei ole maksettu 

neljäntoista vuorokauden kuluessa maksukelpoisen laskun toimituksesta 

tilaajalle. Jos urakkasopimuksessa ei ole määritelty muuta sakon määrää, 

lasketaan viivästyskorko korkolain mukaan. (Oksanen ym. 2010, 162.) Jos 

taas tilaajalla on oikeutettuja saatavia urakoitsijalta, tämä voi pidättää osan 

sopimuksen mukaisesta hinnasta. Jos pidätys todetaan myöhemmin liian 

suureksi, on tilaaja velvollinen maksamaan summalle viivästyskorkoa. 

(Oksanen ym. 2010, 288.)  

 

Yritys X käyttää sopimuksissaan urakoitsijoiden kanssa aina 

kokonaishintaurakkaa, jotta urakan aiheuttamat kustannukset ovat 

kokonaisuudessaan jo etukäteen tiedossa, eikä laskettuun budjettiin tule 

ylityksiä. Urakkasopimuksella urakan hinta on merkitty sekä verottomana (alv. 

0%), että verollisena (alv. 24%). Laskun eräpäivä on kolmekymmentä päivää 

urakan valmistumisesta; ja valmistumisen katsotaan tapahtuneen, kun urakan 

loppukatselmuksessa mahdollisesti mainitut suorittamattomat työt on 

suoritettu. Mahdollisista maksuviivästyksistä aiheutuvat viivästyssakot 

määräytyvät YSE 1998 sopimusehtojen mukaisesti. 
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Toimitussopimuksella käytetään myös kokonaishintaurakkaa, eli asiakkaalle 

ilmoitetaan sopimuksella urakan lopullinen hinta. Maksuaikataulu asiakkaille 

on yleisimmin jaettu kolmeen erään: 

- 1/3 tuotteiden saapuessa työmaalle 

- 1/3 kun puolet urakasta on suoritettu 

- 1/3 kun urakka on valmis 

Maksuaikana on 14 päivää ja viivästyskorko korkolain mukainen.  

 

5.3.3 Sopimusasiakirjat 

YSE 1998:n 12 § määrittelee, että urakkasopimuksen asiakirjat ovat toisiaan 

täydentäviä. Se tarkoittaa, että riittää kun yhdessäkin sopimuksessa 

mainitussa asiakirjassa on jokin määräys. Määräys pätee, vaikka se 

puuttuisikin muista urakkasopimuksen asiakirjoista. (Oksanen ym. 2010, 98.) 

 

Urakkasopimuksella tulee määrittää, mikä on sopimusasiakirjojen keskinäinen 

pätevyysjärjestys. Sillä varmistetaan, että vaikka sopimusasiakirjojen 

sisällössä olisi ristiriitoja, tiedetään minkä asiakirjan määräyksiä tulee 

noudattaa. Jos jonkin asiakirjan määräykset ovat ristiriitaisia muiden samaan 

asiakirjaryhmään kuuluvien asiakirjojen määräysten kanssa, pätee se 

asiakirja, joka on myöhemmin laadittu. Mikäli kyseessä on esimerkiksi tekniset 

asiakirjat, niissä pätevämpiä ovat esimerkiksi erikoistyöselosteet ja 

tarkennuspiirustukset, kuin vastaavat yleisluontoiset laskelmat tai piirustukset. 

(Kankainen & Junnonen 2016, 65.) 

 

Yritys X:n urakkasopimus koostuu viidestä eri sopimusasiakirjasta, joiden 

pätevyysjärjestys on seuraava: 

1. Työsuunnitelma ja asennustapaselostus 

2. Hyväksytty urakkatarjous 

3. Loppukatselmuspöytäkirja 

4. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 16-10660) 

5. Philips Oy:n tuotteiden takuuehdot 
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Toimitussopimuksella on myös määritelty siihen liittyvät asiakirjat sekä niiden 

keskinäinen pätevyys: 

1. Asennustapaselostus ja projektisuunnitelma 

2. Tarjous (hyväksytty) 

3. Toimitussopimus 

4. Philips Oy:n tuotteiden takuuehdot 

5. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 

 

5.3.4 Katselmukset ja työmaakokoukset 

Työmaakokouksia on hyvä pitää rakennusurakan varrella tilaajan ja 

urakoitsijan kesken. Niiden tarkoituksena on ratkaista työn edetessä ilmeneviä 

ongelmia, ratkaista mahdollisia ristiriitaisuuksia sekä varmistaa, että urakka 

etenee suunnitelman mukaan. Kokouksista tulee tehdä pöytäkirjat, jotta 

havaitut ongelmat ja sovitut asiat ovat myöhemmin todennettavissa. (Oksanen 

ym. 2010, 224.) 

 

Kun toinen tai molemmat rakennusurakan osapuolet haluavat todentaa jonkin 

rakennussuoritukseen tai olosuhteeseen liittyvät seikan, tulee sitä pyytäneen 

osapuolen järjestää työkohteessa katselmus, mikäli asiaa ei muutoin voida 

todistaa. Molemmat osapuolet voivat kutsua katselmukseen asiantuntijoita. 

(YSE 1998, 65§.) Sekä tilaaja että urakoitsija kutsutaan katselmukseen, ja 

yleensä se pidetään sekä molempien osapuolten läsnä ollessa. Vaikka toinen 

osapuoli ei olisi katselmuksessa läsnä, on se kuitenkin yksipuolisestikin 

pidettynä pätevä, kunhan tilaisuudesta on tehty määräysten mukainen 

pöytäkirja. (Oksanen ym. 2010, 223.) 

 

Mikäli urakka päättyy osapuolten väliseen sopimuksen purkuun, on pakko 

pitää katselmus. Tällöin määritellään työn valmiusvaihe ja katsotaan, kuinka 

suuren osuuden sovitusta kokonaisurakasta urakoitsija on saattanut valmiiksi. 

Samalla tehdään luettelo rakennustyömaalla olevien tarvikkeista sekä niiden 

omistajat. Purkukatselmuksessa on suositeltavaa käyttää ulkopuolista 

puolueetonta asiantuntijaa määrittämään urakan työn laatu ja valmiusaste. 

(Kankainen & Junnonen 2016, 132.) 
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Yritys X:n urakkasopimuksen mukaan työmaalla pidetään projektin 

päätöspalaveri, kun valmistunut urakka luovutetaan tilaajalle. Siinä urakoitsija 

suorittaa työkohteessa sähköturvallisuusmääräysten mukaiset 

käyttöönottomittaukset ja tilaaja tekee valaistusmittaukset. Katselmuksesta 

tehdään loppukatselmuspöytäkirja, joka allekirjoitetaan urakoisijan ja tilaajan 

toimesta joko loppukatselmuksessa tai silloin, kun loppukatselmuksessa 

todetut suorittamattomat työt on suoritettu.  

 

Toimitussopimuksen mukaan osapuolet ovat velvollisia osallistumaan 

työmaakokouksiin, ellei toisin ole sovittu. Urakkahintaan katsotaan sisältyvät 

kaksi työmaakokousta: aloituskokous ja luovutuskokous. Mikäli tilaaja haluaa 

ylimääräisiä työmaakokouksia, ne järjestetään ja niistä veloitetaan 

tuntilaskutuksen mukaisesti. 

 

5.3.5 Vakuutukset ja vahingonkorvausvastuu 

YSE 1998 38 §:n mukaan vastaavalla urakoitsijalla on vastuu huolehtia 

rakennuskohteen sekä siihen liittyvien tarvikkeiden ja tuotteiden 

vakuuttamisesta, mikäli sopimuksissa ei muutoin määrätä. Vakuutuksen 

voimassaolo ei saa päättyä ennen kuin rakennuskohde on vastaanotettu. 

Vakuutuksen tulee kattaa myös mahdolliset myöhemmin suoritettavaksi 

tulevat takuutyöt. Vastaanoton jälkeen vastuu vakuutuksista siirtyy 

rakennuttajalle. Tarvikkeiden ja tuotteiden vakuuttamisen lisäksi urakoitsijalla 

tulee tilaajavastuulain mukaan olla tapaturmavakuutus työntekijöilleen 

(Kankainen & Junnonen 2016, 59) sekä voimassa oleva toiminnan 

vastuuvakuutus (YSE 1998 38§).  

 

Yritys X:n urakkasopimuksen mukaan urakoitsijalla tulee olla ”riittävä 

toiminnan vastuuvakuutus sekä muut lakisääteiset vakuutukset”. Lisäksi 

urakoitsijan tulee huolehtia rakennustyövakuutuksesta, jolla vakuutetaan 

työkohteessa asennettavalle materiaalille aiheutuneet välittömät vahingot 

voimassa olevien yleisten rakennustyövakuutusehtojen mukaisesti.  

 

Toimitussopimuksella määritellään, että toimittajalla ja aliurakoitsijalla on 

toiminnan vastuuvakuutus sekä muut lakisääteiset vakuutukset. Tilaajalla taas 

tulee olla kiinteistöllään täysarvovakuutus. 
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5.3.6 Lainvalinta ja riitaisuuksien ratkaiseminen 

Aina kaikki ei mene niin kuin on suunniteltu ja voidaan ajautua erimielisyyksiin 

urakan sisällöstä, laadusta, hinnasta tai aikataulusta. Riidat voidaan ratkaista 

monella tavalla; osapuolet voivat päästä sovintoon keskenään tai riita voidaan 

ratkaista käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä.  

 

Välimiesmenettely 

- välimies/välimiehet ratkaisevat riidan 

- nopea prosessi 

- välimiehellä riittävä asiantuntemus rakennusjuridiikassa ja -tekniikassa 

- ratkaisu täytäntöönpanokelpoinen 

- ei julkinen käsittely 

- päätös lopullinen -> ratkaisusta ei voi valittaa  

- kallis 

 

Käsittely käräjäoikeudessa 

- vie paljon osapuolten resursseja (aika, raha) 

- pitkä prosessi 

- julkinen käsittely -> mahdollinen kielteinen julkisuus 

- kallis  

(Oksanen ym. 2010, 276.) 

 

YSE 1998 92§:n mukaan riidat, jotka koskevat joko itse urakkasopimusta tai 

siihen liittyvien saatavien perintää, ratkaistaan käräjäoikeudessa. Mikäli tästä 

halutaan poiketa ja riitaisuudet ratkaista välimiesmenettelyssä, tulee asiasta 

olla sovittu urakkasopimuksella. (Kankainen & Junnonen 2016, 350.) 

 

Yritys X:n ja tilaajan sekä Yritys X:n ja urakoitsijan välisiin sopimuksiin 

sovelletaan Suomen lakia, mutta ei sen lainvalintasääntöjä. Mahdolliset 

erimielisyydet on sovittu ratkaistavan ensisijaisesti osapuolten keskinäisillä 

neuvotteluilla. Mikäli siten ei sovintoon päästä, haetaan ratkaisu Yritys X:n 

kotipaikan käräjäoikeudessa.   

 



42 
 

6 POHDINTA 

Yrityksen solmimien sopimusten sisältö on erittäin tärkeää silloin, kun kaikki ei 

mene niin kuin on toivottu ja ajaudutaan ristiriitatilanteeseen joko asiakkaan, 

työntekijän, johtajan tai urakoitsijan kanssa. Viimeistään silloin huomataan, 

kuinka oleellista on ollut sopimuksen ehtoja määriteltäessä, että niissä on 

mahdollisimmat tarkasti määritelty eri osapuolten oikeudet, vastuut ja 

velvollisuudet. Mikäli syntyneestä ristiriitatilanteesta ei päästä 

sopimuskumppanin kanssa yhteisymmärrykseen, tulee riidat selvittää joko 

välimiesmenettelyssä tai käräjäoikeudessa. Käsittelyt ovat aikaa ja resursseja 

vieviä sekä kalliita, joten olisi parempi, että asiat eivät menisi niin pitkälle. 

Huolellisella sopimisella ja yhtenäisillä sopimuskäytännöillä yritys voi sekä 

hallita että pienentää toimintaansa liittyviä riskejä.   

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli käydä läpi Yritys X:n tärkeimmät sopimukset ja 

peilata niiden sisältöä sopimuksiin liittyvään lainsäädäntöön. Yritys on vasta 

muutama vuosi sitten aloittanut toimintansa. Sopimuspohjat on laadittu sitä 

mukaa, kun tarve niille on syntynyt. Ensimmäisinä ovat olleet 

toimitusjohtajasopimus sekä työsopimukset. Niiden laadinnassa on käytetty 

asianajajaa, jotta sisältö olisi oikeanlainen ja pätevä. Kun yrityksen toiminta 

alkoi, tuli pian tarve myös urakoitsijakumppaneiden kanssa tehtäville 

urakkasopimuksille sekä asiakkaiden kanssa solmittaville 

toimitussopimuksille. Yritys X:llä on lukuisia muitakin sopimuksia, muun 

muassa rahoitusyhtiön, tuotetoimittajien, IT- ym. palveluntarjoajien ja 

omistajiensa kanssa. Opinnäytetyötä varten valittiin yrityksen toimitusjohtajan 

pyynnöstä käsiteltäviksi henkilöstön kanssa tehtävät työsopimukset, 

toimitusjohtajan kanssa tehtävä toimitusjohtajasopimus, urakoitsijoiden 

kanssa tehtävä urakkasopimus sekä asiakkaiden kanssa tehtävä 

toimitussopimus. Sopimukset käsiteltiin kohta kohdalta, jotta saatiin kattava 

käsitys niiden sisällöstä. 

 

Yritys X:n opinnäytetyöhön valitut sopimuspohjat ovat sisällöltään 

pääpiirteiltään hyvällä mallilla. Ne pohjautuvat suurelta osin joko lakeihin tai 

yleisiin sopimusehtoihin, joten niiden sisältöön ei päädytty suurempia 

muutoksia tekemään. Tehdyn tutkimuksen myötä heräsi kuitenkin tarve, että 

itse sopimusten tekoa sekä sopimusten myöhempää säilyttämistä eli 
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sopimushallintoa varten tehtäisiin ohjeistus niitä käsitteleville työntekijöille. On 

tärkeää, että he ketkä sopimuksia tekevät, varmasti ymmärtävät sopimusten 

eri ehtojen merkityksen. Sopimuksen tekijän on tiedettävä, mitä kohtia 

sopimuksissa voi muokata ja mitä taas ei.  

 

Opinnäytetyön tutkimustulos nähtiin siten merkityksellisenä, että se toi esiin 

epäkohdan puutteellisesta sopimusprosessista. Opinnäytetyön myötä nähtiin 

tarpeellisena toteuttaa projekti itse sopimuksentekoprosessin kehittämisestä; 

tarvittaisiin ohjeistus henkilökunnalle, miten ja milloin sopimuksia tehdään ja 

kuinka niiden säilytyksestä huolehditaan. Opinnäytetyön valmistuttua yrityksen 

henkilöstölle luodaan yksityiskohtainen ohjeistus sopimuksentekoa sekä 

sopimustenhallintaa varten. Täten tällä tehdyllä opinnäytetyöllä oli suuri 

merkitys toimeksiantajayritykselle. 
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