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Hyvä sopimus varmistaa kaupan
onnistumisen ja liikesuhteiden
toimivuuden
Ennakoiden ja selkeästi sopien toimittaja ja tilaaja voivat välttää sopimuksiin l
iittyvät riskit.
Tämän esitteen tarkoituksena on auttaa toimittajayrityksiä ottamaan huomioon
mahdolliset riskit jo sopimusta tehtäessä. Pääpaino on tavaroiden ja palveluiden
kotimaan kaupassa. Esitteessä ei käsitellä kuluttajakauppaa.
Yrityksen sopimustoiminnat ja -käytännöt kannattaa liittää osaksi laatujärjestelmää.
Asiantuntevalta juristilta saa apua sopimusten ja niihin liittyvien käytäntöjen
päivittämisessä.

Mikä on sopimus
Sopimus syntyy aina, kun myydään tavaroita tai palveluja. Siihen tarvitaan vain
sitova tarjous ja hyväksyvä vastaus – suullisesti tai kirjallisesti.
Sopimus voi olla allekirjoitettu asiakirja, jonka nimenä on sopimus. Usein sopimus
syntyy myös puhelimitse tai sähköpostitse. Esimerkiksi, kun työ tilataan puhelimessa
ja toimittaja hyväksyy tilauksen. Vastauksena sähköpostitse lähetettyyn tarjoukseen
tilaaja tilaa tavaran.
Pääsääntönä on, että tarjous sitoo antajaansa. Jos siinä ei ole voimassaoloaikaa,
se sitoo kohtuullisen ajan. Tarjous kannattaa tehdä huolellisesti, sillä sopimus syntyy
tilaajan hyväksyessä tarjouksen ehdoitta. Hyväksymisen jälkeen sopimus sitoo
molempia osapuolia eikä sen ehtoja voi kumpikaan muuttaa yksipuolisesti.

Usein sanotaan, että lyhyt sopimus on hyvä sopimus. Tämä ei kuitenkaan pidä
paikkaansa.

Esimerkki 1
Myyjä Oy myy koneen osia Ostaja Oy:lle. Myyjän toimitus viivästyy, ja tästä
syystä Ostajan tuotanto keskeytyy. Ostaja vaatii Myyjää korvaamaan aiheutuneen
vahingon. Myyjä Oy:n ja Ostaja Oy:n kesken on sovittu vain myytävästä
tavarasta, hinnasta ja toimitusajasta. Mistä tilanteeseen löytyy ratkaisu?

Esimerkki 2
Asentaja Oy:n asentaja tilataan Tehdas Oy:n tehtaalle asennustyöhön.
Työtä tehdessään asentaja aiheuttaa sähkökatkoksen, jonka vuoksi
Tehdas Oy:n toiminta häiriintyy. Kuka korvaa aiheutuneet esine- ja keskeytysvahingot? Puhelimessa työtä tilattaessa sovittiin ainoastaan tehtävästä työstä,
aikataulusta ja veloituksesta. Tarkoittaako tämä sitä, että Asentaja Oy ei vastaa
asentajansa aiheuttamista vahingoista?
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Miksi sopimus on tärkeä
Suomessa yritysten välistä irtainten esineiden kauppaa säätelee kauppalaki. Kansainvälisessä kaupassa
sovelletaan usein kansainvälistä kauppalakia (CISG).
Näitä lakeja sovelletaan, jos osapuolet eivät ole muuta
sopineet.
Suomessa ei ole palveluiden (kuten asennus- tai
huoltotöiden myyntiä) koskevaa “palveluiden kauppalakia”. Jos tilaaja ja toimittaja eivät ole sopineet jostakin
palveluun liittyvästä asiasta, joudutaan ongelmatilanteissa turvautumaan ns. yleisiin sopimusoikeudellisiin
periaatteisiin.
Vaikeneminen esimerkiksi viivästyksen seuraamuksista
tai vahingonkorvausvelvollisuudesta ei tarkoita sitä,
että vastuuta ei olisi. Jos sopimuksessa ei ole mainintaa viivästyksen tai vahingon varalta, vastaus etsitään
kauppalaista tai ns. yleisistä sopimusoikeudellisista
periaatteista. Tällöin lopputulos voi olla molemmille
osapuolille yllätys – toimittajalle usein ikävä ja kallis.

Onko Myyjä Oy korvausvelvollinen
esimerkissä 1?
Viivästyksestä on kauppalaissa omat säännöksensä.
Niiden mukaan Ostaja Oy voi tavaran
luovutuksen viivästyessä
• pidättyä kauppahinnan maksamisesta
• vaatia sopimuksen täyttämistä tai purkaa kaupan,
jos viivästys on olennainen
• vaatia vahingonkorvausta.
Myyjä Oy saattaa joutua korvaamaan myös viivästyksestä aiheutuneet vahingot. Välillinen vahinko,
esimerkiksi viivästyksen vuoksi saamatta jäänyt voitto,
voi tulla korvattavaksi, jos viivästykseen on syynä huolimattomuus Myyjä Oy:n puolella. Usein korvausvastuu
välillisistäkin vahingoista kauppalain nojalla syntyy, sillä
Myyjä Oy:llä on näyttötaakka huolellisuudesta.
Kansainvälisen kauppalain säännökset vastaavat
suurelta osin kauppalain säännöksiä. Kansain- 
välinen kauppalaki ei kuitenkaan jaa vahinkoja välillisiin
ja välittömiin. Sen mukaan kaikki sopimusrikkomuksesta – esimerkiksi viivästyksestä – aiheutuneet vahingot
voivat tulla korvattavaksi, jos ne olivat Myyjä Oy:n
ennakoitavissa sopimuksentekohetkellä. Toimittajan
kannalta kansainvälinen kauppalaki on jopa ankarampi
kuin kotimaan kauppalaki.
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Onko Asentaja Oy korvausvelvollinen
esimerkissä 2?
Yritysten välisiin palvelutoimituksiin sovellettavissa
ns. yleisissä sopimusoikeudellisissa periaatteissa
lähtökohtana on, että huolimattomuudella sopimuskumppanille aiheutetut vahingot on korvattava.
Tällöin Asentaja Oy saattaa joutua korvaamaan kaikki
Tilaaja Oy:lle aiheutuneet esine- ja keskeytysvahingot.

Sovi ajoissa
Kauppalakien ja ns. yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden soveltaminen voi johtaa tulkinta
vaikeuksiin ja erimielisyyksiin. Niiden mukainen
toimittajan korvausvastuu voi olla rajaton. Tämän vuoksi
kauppalakien ja ns. yleisten s opimusoikeudellisten
periaatteiden varaan on vaarallista jättäytyä – eikä niin
tarvitse tehdäkään.
Tilaajan ja toimittajan kannattaa aina sopia kummankin tehtävistä ja mahdollisista seuraamuksista, jos
sopimusta rikotaan tai sattuu vahinko. Esimerkiksi
viivästyksen ainoaksi seuraamukseksi voidaan sopia
viivästyssakko. Palvelun yhteydessä aiheutuvat vahingot voidaan sopimuksin rajata toimittajan korvausvastuun ulkopuolelle kokonaan tai korvausvastuun rajoista
voidaan sopia.

Millainen on hyvä sopimus
Sopimukset on hyvä tehdä aina kirjallisesti.
Suullinen sopimus sitoo samalla tavalla kuin kirjallinenkin, mutta tositilanteessa sen sisältöä voi olla vaikea
näyttää todeksi. Kannattaa myös kiinnittää huomiota
velvoitteiden ja vastuiden jakautumiseen. Sopimuksesta saatavan hyödyn ja sopimukseen liittyvien riskien
tulee jakautua tasapuolisesti tilaajan ja toimittajan
kesken.
Hyvä sopimus on kirjallinen, ja se
• estää riitaisuudet
• määrittelee toimittajan ja tilaajan tehtävät selkeästi
ja yksiselitteisesti
• jakaa toimittajan ja tilaajan väliset riskit ja kulut
tasapuolisesti
• kertoo seuraamukset siltä varalta, jos sopimusta
rikotaan tai aiheutuu vahinkoa.

Hyvässä sopimuksessa huomioon
otettavaa
1. Sopimuksen osapuolet
•

Onko tilaaja tunnettu ja ovatko tilaajan luottotiedot
kunnossa?

2. Kohde
•
•

Mitä toimitukseen sisältyy ja mitä ei?
Onko toimittajan ja tilaajan velvollisuudet määritelty
selkeästi ja tyhjentävästi?

3. Kauppahinta ja maksuehto
•
•

Onko maksun saanti varmistettu?
Onko omistuksenpidätyksestä sovittu?
(Omistusoikeus siirtyy vasta, kun kauppahinta
on maksettu.)

4. Toimitusaika ja -ehto
•
•

Mikä on tavaran tai palvelun toimituksen
ajankohta?
Onko tavarakaupassa viitattu asiamukaiseen Incoterms 2010 tai Finnterms
2010-toimituslausekkeeseen?

5. Sopimuksen rikkomisen seuraamukset
•
•
•

Onko sovittu viivästyksen seuraamuksista?
Onko määritelty esimerkiksi kohtuullinen
viivästyssakko ainoaksi seuraamukseksi?
Onko sovittu virheen seuraamuksista?
Jos on annettu takuu, onko sen sisältö
määritelty selkeästi ja tyhjentävästi?
Onko sovittu vahinkojen korvausvastuusta?
Onko välilliset vahingot rajattu toimittajan
korvausvastuun ulkopuolelle?

6. Riitojen ratkaisu
•
•

Ratkaistaanko riidat käräjäoikeudessa vai välimiesmenettelyssä? Ymmärretäänkö näiden ero?
Onko harkittu vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä kuten esimerkiksi sovintomenettelyä?
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Sopimuksiin liittyviä r iskejä
hallitaan sopimuksin

Vahinkojen korvausvastuuseen
voi varautua vakuutuksin

Kunnollisten sopimusten tekeminen kannattaa. Ongelmatilanteessa tai vahingonkorvausvaateen uhatessa
on myöhäistä sopia pelisäännöistä. Kun osapuolten
tehtävät ja vastuut on mietitty etukäteen, hyvä liike
suhde säilyy ja vältytään yllättäviltä kuluilta. Parhaassa
tapauksessa sopimus ohjaa toimitusta alusta loppuun.

Tuotevastuuvakuutus kattaa tuotevastuulakiin ja muihin säännöksiin perustuvaa
korvausvastuuta

Hyvä tarjous, tilausvahvistus ja muut sopimusasiakirjat
vaativat asiantuntemusta. Sen vuoksi niistä on hyvä
laatia selkeät mallit ja pitää ne ajan tasalla ja kaikkien
saatavilla jokapäiväistä kaupankäyntiä varten.
Vaikka suullinen sopimus pätee kuten kirjallinenkin,
kannattaa silti vahvistaa kaikki suullisesti sovittu myös
kirjallisesti ja tallentaa sopimusasiakirjat niin, että ne
helposti löytyvät tarvittaessa.

Tuotevastuulla tarkoitetaan vastuuta myydyn tuotteen
aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista. Tuotevastuuseen voi varautua tuotevastuuvakuutuksella.
Tuotevastuulakia sovelletaan silloin, kun tuote
aiheuttaa vahingon henkilölle tai omaisuudelle, joka on
tarkoitettu yksityiseen käyttöön tai kulutukseen ja jota
vahinkoa kärsinyt käyttää tähän tarkoitukseen. Tuotevastuulaista ei voi poiketa sopimuksella, mutta
tuotevastuulakiin perustuvaan korvausvastuuseen voi
varautua tuotevastuuvakuutuksella.

Yleisistä sopimusehdoista on apua
Käytännön kaupankäyntiin on yleisiä sopimusehtoja, joiden laatija voi olla joko yksittäinen yritys tai
tietyn alan toimijärjestö. Koska ehdoissa on eroja,
ne on syytä lukea ensin läpi ja vasta sitten päättää,
soveltuvatko ne yrityksen liiketoimintaan. Esimerkiksi
toimittajien suosimat ehdot eroavat tilaajien suosimista yleisistä sopimusehdoista. Toimittajan kannalta on
tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että ehdot sisältävät
esimerkiksi asianmukaiset vastuunrajoitukset.
Yleiset sopimusehdot eivät tule sopimuksen osaksi
itsestään. Asiakkaalla on oltava mahdollisuus tutustua ehtoihin ennen kuin hän sitoutuu sopimukseen.
Ehtoihin pitää viitata myös tarjous-, tilausvahvistus- ja
muissa sopimusasiakirjoissa.
Kun sekä toimittaja että tilaaja viittaa omiin ehtoihinsa, kumpi saa ne osaksi sopimusta? Pääsääntö
on, että se joka viimeksi viittaa omiin yleisiin sopimus
ehtoihinsa, saa ne sopimuksensa osaksi. Puite- tai
vuosisopimuksessa voi mainita, että kaupankäynnissä
noudatetaan tiettyjä yleisiä sopimusehtoja.
Seuraavilla sivuilla on lueteltu joitakin yleisiä sopimus
ehtoja.
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Tuotevastuulakia ei sovelleta, jos myyty tuote
vahingoittaa elinkeinotoimintaan tarkoitettua
omaisuutta. Jos vahinko aiheutuu toimittajan
sopimuskumppanille, toimittajan korvausvelvollisuus ratkeaa ensisijaisesti sen perusteella,
mitä toimittaja ja tilaaja ovat sopineet vahinkojen
korvausvastuusta.
Jos osapuolet eivät ole sopineet vastuunjaosta,
sovelletaan kauppalakia tai kansainvälistä kauppalakia. Tällöin toimittajan korvattavaksi tulevan
vahingon määrä voi olla suuri, ja se voi sisältää
esimerkiksi myös tilaajalle aiheutuneen keskeytysvahingon. T
 oimittajan kannattaa rajoittaa
kauppalakien mukaista vastuutaan. Sopimuksen
lisäksi tuotevastuuriskiin voi varautua myös tuotevastuuvakuutuksella.

Toiminnan vastuuvakuutus kattaa toiselle
aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja
Yrityksen toiminnasta aiheutuviin henkilö- ja esinevahinkoihin, esimerkiksi asennustyön yhteydessä aiheutettuihin esinevahinkoihin, voi varautua toiminnan
vastuuvakuutuksella.
Jos vahinko aiheutuu toimittajan sopimuskumppanina
olevalle yritykselle, toimittajan korvausvelvollisuus ja
sen laajuus selviää ensisijaisesti tilaajan ja toimittajan
välisestä sopimuksesta. Jos vahinkojen korvaamisesta ei ole sovittu mitään, lähtökohtana on, että kaikki
sopimuskumppanille huolimattomuudella aiheutetut
vahingot on korvattava.
Kannattaa siis varmistua siitä, että yritysten välisissä
palvelutoimituksissa toimittajan korvausvelvollisuus on
sopimuksessa kohtuullisesti rajattu. Vahingonkorvausvastuuseen liittyvää riskiä voi hallita myös toiminnan
vastuuvakuutuksella.
Vahingon aiheutuessa sopimuksen ulkopuoliselle taholle korvausvastuu ratkeaa useimmiten vahingonkorvauslain perusteella. Tätäkin korvausvastuuta voi kattaa
toiminnan vastuuvakuutuksella.

Viivästykseen ei vastuuvakuutuksella voi varautua. Toiminnan vastuuvakuutuksella ei voi kattaa
esimerkiksi tilannetta, jossa palvelun tai koneen
osien toimitus viivästyy ja tästä aiheutuu ostajalle
tuotannon keskeytystä. Toimittajan onkin tärkeää
varautua viivästystilanteisiin järkevin sopimusehdoin.

Yleisiä sopimusehtoja
Toimialajärjestöjen laatimia tavarakaupan
yleisiä sopimusehtoja
•

NL 09 (NL 09E)
Pohjoismaiden sisäisiä sekä niiden välisiä konei
den, mekaanisten, sähköisten ja elektronisten laitteiden toimituksia koskevat yleiset sopimusehdot.

•

NLS 10
NLS 10 -ehdot ovat vaihtoehto tavallisemmin
käytetyille NL 09 -ehdoille. Jos kauppa koskee
standardiluontoisia tuotteita, jotka toimitetaan
tavallisesti varastosta ja joita on saatavissa eri
toimittajilta, on sekä ostajan että myyjän kannalta
yleensä parempi käyttää NLS-ehtoja.

•

TK Yleiset 2010 ja TK Palvelut 2010

•

Orgalime S 2012: General Conditions for the
Supply of Mechanical, Electrical and Electronic
Products

•

Orgalime SC 96/06: General Conditions for the
Supply of Specially Designed and Manufactured
Components

•

NLG 03 Pohjoismaiden sisäisiä sekä niiden välisiä
valutuotteiden toimituksia koskevat yleiset 			
sopimusehdot

Jos tavarantoimitukseen sisältyy myös
asennus, jokin näistä ehdoista voi soveltua
•

NLM 10
Yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäväksi koneiden sekä mekaanisten, elektronisten
ja sähköisten laitteiden asennustoimituksissa.

•

Orgalime SI 14: General Conditions for the
Supply and Installation of Mechanical, Electrical
and Electronic Products
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Muita palvelujen kauppaan tarkoitettuja
sopimusehtoja

Lisätietoja Internetistä
(tilanne1.7.2015)

•

NU 06
Yleiset huoltosopimusehdot

•

NR 06
Korjaushuollon yleiset sopimusehdot

•

Orgalime M 2000
General Conditions for Maintenance

•

Orgalime R 02
General Conditions for the Repair of Machinery
and Equipment

Osoitteesta http://tekninen.fi/jaesenpalvelut/
yleiset_sopimusehdot voi tilata Teknisen Kaupan ja
Palveluidenyhdistyksen sopimusehtoja.

•

Orgalime S 2012 S: Supplementary Conditions
for the Supervision of Installation of Mechanical,
Electrical and Electronic Products, delivered under
Orgalime S 2012

Orgalime eli Liason Group of the European
Engineering Industries Association on laatinut useita
sopimusehtoja, http://www.orgalime.org/page/
legal-publications-guides.

Osoitteesta http://www.teknologiainfo.net/ (Teknologia
Teknova Oy) voi tilata useita yleisiä sopimusehtoja.
Osoitteesta http://www.teknikforetagen.se
(Teknikföretagen) voi sekä tilata että tulostaa yleisiä
sopimusehtoja.

Helsingin kauppakamarin sivuilla on useita hyödyllisiä
artikkeleita osoitteessa http://www.helsinki.chamber.fi/.
Kansainvälisestä kauppalaista (CISG) löytyy tietoa
Pace University School of Law:n sivuilta 
http://www.cisg.law.pace.edu/.

8

Kattavat vakuutuspalvelut F
 ennia-konsernista
Fennia-konserniin kuuluu Fennian lisäksi vapaaehtoisiin henki-, eläke- ja säästövakuutuksiin
erikoistunut Henki-Fennia sekä varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy. 
Saat Fenniasta kaikki tarvitsemasi vapaaehtoiset ja lakisääteiset yrityksen ja kodin
vakuutukset samalta yhteyshenkilöltä. Palvelemme myös työeläke- ja yrittäjäeläkeasioissa.

Verkkopalvelut helpottavat yrityksesi vakuutusasioiden hoitoa
Oma Fennia -palvelu on käytössäsi, kun teet kanssamme palvelusopimuksen
(www.fennia.fi/omafennia). Voit hoitaa verkossa yrityksesi vakuutus- ja vahinkoasioita.
Sähköinen asiointi on paitsi nopeaa, myös helppoa ja turvallista. Se mahdollistaa
asiointisi mihin vuorokauden aikaan tahansa - mistä tahansa. Myös yhteydenpito
Fenniaan sekä omaan yhteyshenkilöösi sujuu verkon kautta vaivattomasti.
Voit hoitaa verkossa myös henkilökohtaisia vakuutusasioitasi.
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Palvelemme sinua henkilökohtaisesti.
Ota yhteyttä!
Yksityisasiakkaat, ma–pe 8–18
- Vakuutukset 010 503 8808
- Korvaukset 010 503 5022
Yritysasiakkaat, ma–pe 8–17
- Vakuutukset 010 503 8818
- Korvaukset 010 503 5011
Lakisääteisten vakuutusten palvelunumerot, ma–pe 8–16*
- Työtapaturmavakuutukset, 010 195 032
- Työtapaturmavahingot, 010 195 033
- Liikennevakuutukset, 010 195 030
- Liikennevahingot, 010 195 031
Hätäpalvelut, 24 h/vrk
- Kotimaa 010 503 020
- Ulkomaat +358 10 503 5503
Auto- ja venevahinkotarkastukset
Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy, 020 690 007
(pvm/mpm) ajanvaraus osoitteesta www.svt.fi
www.fennia.fi
m.fennia.fi

Puhelujen hinnat
Soitto 010 5 -alkuisiin palvelunumeroihimme maksaa lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.
*) Soitto 010 19 -alkuisiin palvelunumeroihimme maksaa kotimaan lankaverkosta paikallisverkkomaksun ja
matkapuhelimesta oman operaattorin perimän matkapuhelinmaksun verran.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki.
Postiosoite: 00017 FENNIA. Puh. 010 5031. Y-tunnus 0196826-7

92 750 10 8.15

Fennian konttorit palvelevat yli 40 paikkakunnalla
Henki-Fennia, asiakaspalvelu 010 503 7940, ma-pe 8–16
Fennia Varainhoito, asiakaspalvelu 010 503 7990, ma-pe 8–16

