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Kirjallisten sopimusten 

tarve lisääntynyt

• Liikesuhteet ovat lisääntyneet ja 

monimutkaistuneet, vain dokumentoitu 

tieto säilyy

• Yhteiskunta ei enää yksityiskohtaisesti 

säätele markkinoita ja kilpailua

• Bisnes on koventunut, hyväuskoista 

käytetään hyväksi, suullisesti sovittuun 

ei voi aina luottaa

• Lainsäädäntö suojaa kuluttajaa 

vahvemmin kuin elinkeinonharjoittajaa



Sopimusten tarve 

kasvanut….

• Asenteet muuttuneet yhteiskunnassa 

yksilökeskeisemmiksi, työelämässä 

uusi oikeuksistaan tietoinen sukupolvi, 

jolla on uudenlainen ansaintalogiikka

• Markkinoilla ei aina toteudu oikeuksien 

tasapaino, informaatio on usein 

epäsymmetristä (vrt.suuryritys/maatila)

• Suullisesti sovittukin sitoo, mutta  

toteennäyttäminen on jälkikäteen 

vaikeaa



SOPIMUSVAPAUS JA 

SOPIMUKSEN SITOVUUS



Sopimusoikeus

• Pääosin tapaoikeutta

• Säätelevää lainsäädäntöä vain vähän 

(OikTL), tiettyjä sopimuksia säädellään 

tarkemmin (esim. työsopimus)

• Lähtökohtana laaja sopimusvapaus

• Vastapainona sopimuksen sitovuus



Mikä sopimus on

• Oikeustoimi, jossa kahden osapuolen 

tahto yhdistyy

• - yleensä kaksipuolinen – molemmilla 

oikeus vaikuttaa sisältöön

• - yksipuolinen sopimus – valtuutus, 

lahja, testamentti, irtisanominen tms



Sopimusvapaus

Länsimaisen oikeuskäytännön 

lähtökohtana on sopimusvapaus

• tehdä tai olla tekemättä sopimus

• valita kenen kanssa tekee sopimuksen

• päättää sopimustyypistä ja muodosta

• päättää sisällöstä 

• päättää sopimuksen purkamisesta

• päättää riitojen ratkaisemisesta



Sisältövapaus

• Sopimuksen sisältö 

lähtökohtaisesti osapuolten 

määrättävissä

• Yritysten välisissä sopimuksissa 

vapaus yleensä laajaa

• Sisältöä rajoitettu kuluttaja-

sopimuksissa (KSL)



Tyyppivapaus

• Sopimuksen tyyppi on vapaasti 

valittavissa

• - suullinen

• - kirjallinen

• - hiljainen (tosiseikkoihin perustuva)

• Tyyppi ei ratkaise sopimuksen 

sitovuutta

• - Huom. sopimuksen toteen 

näyttäminen



Muotovapaus

• Sopimus voi yleensä olla 

vapaamuotoinen

• - osapuolet päättävät minkälaisen 

sopimuksen tekevät

• - asiakirjan muoto, sananvalinta, kieli 

tms ei ratkaise sen pätevyyttä, kunhan 

tarkoitus käy ilmi

• Huom. tulkinnassa sanamuodolla 

merkitystä



Sopimuksen 

muotomääräyksiä

• Tietyillä sopimuksilla on määrättyjä 

muotoja

• - testamentti (kirjallinen, todistajat)

• - kiinteistön kauppakirja (MK 2:1)



Sopimusvapauden rajat

• Kohtuuton ehto (OikTL 36§)

• Oikeustoimikelpoisuus

• Ei voi olla lain tai hyvien tapojen 

vastainen

• Lainsäädäntö (OikTL, MK, KL, TSL, 

MaanvuokraL, KorkoL, KilpailuL)

• > muotomääräykset, pakottavat 

määräykset

• Oikeuskäytäntö 



Kohtuuton ehto

• Ehdon kohtuuttomuus riippuu

• - osapuolten asemasta

• - olosuhteista

• Elinkeinonharjoittajien välisiä 

sopimuksia harvoin katsotaan 

kohtuuttomiksi – tottuneita tekemään 

sopimuksia

• Huono sopimus ei tee siitä kohtuutonta, 

jos se perustuu vapaaseen harkintaan



Sopimuksen sitovuus

• Sopimus sitoo sellaisena kuin se on 

tehty ja niin kauan kuin se on 

voimassa (kuolema ei vapauta 

sopimuksesta)

• Sopimusta ei voi yksipuolisesti muuttaa

• Vastapuolella on oikeus pakottaa 

toinen osapuoli täyttämään 

sopimuksen (esim. ulosotto)

• Sopimusrikkomus johtaa vahingon-

korvausvelvollisuuteen



Sopimuksen sovittelu

• Sopimusta voidaan sovitella, jos 

ehtojen katsotaan käyneen 

kohtuuttomiksi

• - toiselle huonoksi käynyt sopimus ei 

ole peruste sovitteluun

• Osapuolten yhteisymmärryksessä tai 

ulkopuolisen avulla

• Syitä sovitteluun: sopimuksen 

syntyminen, hinnankorotus, virheen 

esiintyminen, vakuuden riittävyys 



Sopimuksen 

pätemättömyys

• Pätemättömyyden syitä (OikTL):

• - kohtuuton ehto, jota ei voi sovitella

• - pakottaminen, kiskonta

• - petollinen viettely

• - toisen ”heikkouden” 

hyväksikäyttäminen

• - ”ilmaisuerehdys” = ilmeinen virhe

• - välitysvirhe

• - ”kunnianvastainen tai arvoton” 

menettely



Vilpittömän mielen suoja

• Vilpitön mieli suojaa toista osapuolta, 

jos ”hän ei ole tiennyt eikä pitänytkään 

tietää”

• - oikeus saada sopimus hyväkseen

• - vastapuolella korvausvelvollisuus



Valtuutus

• Sopimuksen voi tehdä myös sopijan 

valtuuttamana

• Valtuutus on osoitettava

- asema, valtakirja, vakiintunut 

tapa (salliminen), toimeksianto, 

prokura

• Valtuutus luo kelpoisuuden, joka ei 

saa ylittää toimivaltaa

- vaikuttaa sopimuksen sitovuuteen



SOPIMUKSEN LAATIMINEN



Sopimuksen synty

Tarjous – vastaus (OikTL 228/1929)

• sopimuksen synty edellyttää hyväksyvää 

vastausta tarjoukseen

• tarjous sitoo, samoin hyväksyvä vastaus

• tarjous voi olla määräaikainen

• määräajan päättyminen vapauttaa kummankin 

osapuolen

• suulliseen tarjoukseen on vastattava heti

• tarjouksen voi peruuttaa ennen kuin vastapuoli 

on saanut sen tietoonsa

• vastauksen on tultava määräajassa

• tarjous hyväksytään sellaisenaan tai hylätään

• ehdollinen vastaus on uusi tarjous



Muita sopimuksen 

syntytapoja

• Neuvottelutuloksena syntynyt

- ei varsinaisesti tarjousta ja vastausta

• Vakiintunut tapa toimia

-pitkäaikainen toiminta vakiintuneella         

tavalla synnyttää sopimuksen

• Hiljainen sopimus (tosiseikkoihin 

perustuva)

- oma toiminta synnyttää 

sopimussuhteen 



Sopimuksen luomat 

velvollisuudet

• Osapuolilla oikeus vaatia 

luontoissuoritusta (sopimuksen 

täyttämistä)

• Myyjän velvollisuus toimittaa 

sopimuksen mukainen suoritus

• Ostajan velvoite ottaa suoritus vastaan 

ja suorittaa sopimuksen mukainen 

vastike

• Lojaalisuusvelvoite: kummankin 

osapuolen otettava vastapuolen etu 

huomioon



Tarkastusvelvollisuus

• Suorituksen vastaanottajalla 

velvollisuus tarkastaa suoritus

• Jos suoritus ei vastaa sovittua, siinä on 

virhe

• - viivästyminen, suorituksen 

laiminlyönti, muu laadullinen tai 

määrällinen virhe



Reklamaatio

• Vastaanottajan reklamoitava virheestä 

vastapuolta kohtuullisen ajan kuluessa

• Vastapuolelle annettava mahdollisuus 

korjata virhe

• Oikeus sopimussakkoon

• Ellei virhettä voida korjata

• - vahingonkorvausvelvollisuus

• - sopimuksen purku (oleellinen virhe)

• Tarkastamisen ja reklamoinnin 

laiminlyönti voi evätä oikeuden 

vahingonkorvaukseen tai purkuun



Sopimusrikkomus

• Osapuolten täytettävä velvollisuutensa

• Ellei täytä, tapahtuu sopimusrikkomus

• Viivästys

• - suoritus ei tapahdu sovitussa ajassa

• Virhe

• - suoritus ei ole sovitun mukainen

• - oikeudellinen virhe, taloudellinen 

virhe, laatuvirhe, määrävirhe, ostajan 

viivästys



Sopimusrikkomuksen 

seuraukset

• - vastapuoli saa vaatia suoritusta 

(korjausvaatimus, perintä)

• - vastapuoli voi pidättäytyä omasta 

suorituksesta (maksun pidättäminen)

• - vastapuolen pakkotoimet (ulosotto)

• - vahingonkorvaus

• Huom. ”Force majeure” vapauttaa 

vahingonkorvausvelvoitteesta



Sopimuksen pysyvyyden 

varmistaminen

• Sopimussakko

• - ei edellytä tahallisuutta tai syyllisyyttä

• - esim. viivästyskorko tai -sakko

• Vahingonkorvausvelvollisuus

• - sopimussakon lisäksi

• - vastapuoli saatettava asemaan, jossa 

hän olisi, jos sopimus olisi täytetty

• - positiivisen sopimusedun korvaus

• -esim. hinnanalennus, rahakorvaus



Sopimuksen päättyminen

• Sopimus päättyy, kun se on täytetty

• Määräaikainen sopimus päättyy 

määräajan päättyessä

• Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 

päättyy irtisanomiseen (irtisanomisajan 

päätyttyä)

• Toistaiseksi voimassa olevan 

sopimuksen voi pääsääntöisesti 

irtisanoa päättymään ”kohtuullisen ajan 

kuluessa”



Sopimuksen 

peruuttaminen

• Sopimus voidaan peruuttaa,

• - jos sopimus on  käynyt ennen 

suorituksen täyttämistä 

tarkoituksettomaksi

• - vapauttaa molemmat sopijapuolet

• - voi tapahtua seurauksitta tai johtaa 

korvausvelvollisuuteen (esim. 

käsirahan menettäminen)

• - KSL koti- ja etämyynti 14 vrk 



Sopimuksen purkaminen

• Sopimusrikkomuksen seurauksena 

vastapuoli voi purkaa sopimuksen

• - jos rikkomuksella on olennainen 

merkitys

• Purkaminen on yksipuolinen oik.toimi

• Vapauttaa molemmat sopimuksesta

• Tehdyt suoritukset palautettava

• Oikeus vahingonkorvaukseen



Sopimusten tulkinta

• Jos sopimuksen sisällöstä on 

epäselvyyttä, sitä on tulkittava

• - mikä on sopimuksen tarkoitus

• - mitä ilmenee sopimuksesta 

(sanamuoto), sopimusneuvotteluista, 

tosiseikoista, alan liiketavasta, 

aiemmista tulkinnoista yms

• - sopimuksen muoto ei ratkaise sen 

tulkintaa

• - selvät virheet (ilmaisuvirhe) eivät sido 



Sopimusriitojen 

ratkaiseminen

• Hyvä pyrkiä ratkaisemaan ensiksi 

neuvottelemalla

• Ellei neuvottelutulokseen päästä 

hankitaan ulkopuolinen sovittelija

• Välimiesmenettely

• Tuomioistuin



SOPIMUSTYYPIT



Sopimuksen laatiminen

• Kaikki ehdot mainittava (ehto ei sido, 

jos sitä ei ole mainittu)

• Mahdollisimman selkeä, yksiselitteinen 

ja yksityiskohtainen

• Parempi tehdä liian laaja kuin liian 

suppea

• Syytä varautua myös riitojen 

ratkaisemiseen

• Muotovaatimukset huomioon



Sopimustyypit

• Vakiomuotoiset sopimukset 

(vakiosopimukset)

• Vapaamuotoiset sopimukset



Vakiosopimukset

• Yrityksen tai toimialan laatimat 

vakiosisältöiset sopimukset

• Mm. osto- ja myyntisopimukset, 

tuotanto- ja toimitussopimukset, 

urakkasopimukset



Vakiosopimusten 

ominaisuuksia

• Kaikille samat ehdot

• Helpottaa kaupankäyntiä

• Osapuolille turvallinen

• Ei huomioi erityistilanteita

• Toinen osapuoli määritellyt ehdot



Vakiosopimuksen ehdot

• Samoja ehtoja sovelletaan kaikissa 

vastaavissa sopimuksissa

• Sopimuksessa viittaus vakioehtoihin

• Kauppatapa, aiempi käytäntö osa 

vakiosopimusta

• Yllättäviä ja ankaria ehtoja korostettava

• Ehdot pitää olla osapuolten saatavilla

• - edellyttää mahdollisuutta tutustua

• Nimenomainen sitoutuminen 

(allekirjoitus)



Vakiosopimukset

• Vakioehtoja käytettäessä vastapuolta 

suojataan

• - tulkinta laatijan vahingoksi

• - yksilölliset ehdot ohittavat vakioehdot

• - käsinkirjoitettu ehto ohittaa painetun

• - suullinen ehto ohittaa kirjoitetun 

(huom. näyttö)



Oleellista sopimuksissa

• Sopimusvapaus

• Sopimuksen sitovuus


