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Tutkimuksessa tarkastellaan yritysten liiketoimintaan liittyviä sopimusriskejä sekä 

riskienhallintaa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavalla yritys voi sisällyttää 

vastuunrajoitusehtoja sopimuksiinsa, miten vastuunrajoitusehdot toimivat tehokkaan 

riskienhallinnan välineenä sekä mitkä tekijät voivat joissain tilanteissa aiheuttaa 

vastuunrajoitusehtojen pätemättömyyden. Tutkimus lähtee laajemmasta 

sopimusriskien tarkastelusta ja etenee vastuunrajoitusehtojen eri tyyppeihin ja niiden 

soveltamiseen. 

 

Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusmenetelmänä on lainopillinen 

menetelmä, joka perustuu Suomen oikeuskäytäntöön. Tutkimusaineisto koostuu 

oikeustapauksista, jotka ovat kolme korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkeimman 

oikeuden ratkaisuissa kyse on ollut kahden sopimuskumppanin välisestä 

riitatilanteesta sekä vastuunrajoitusehtojen soveltamisesta kyseisissä tilanteissa. 

 

Tutkimuksen tuloksista selviää, että sopimusriskit ovat merkittäviä yritysten toimintaan 

vaikuttavia riskejä, joihin voidaan oleellisesti vaikuttaa käyttämällä 

vastuunrajoitusehtoja. Vastuunrajoitusehtojen avulla sopimuskumppanit tiedostavat 

etukäteen riskien, vastuiden ja mahdollisten vahingonkorvausten jakautumisen ja 

voivat siten varautua niiden realisoitumiseen. Oikein laadittuna vastuunrajoitusehdot 

toimivat tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti sekä tuloksellisesti yrityksen toimintaan 

ja sen jatkuvuuteen. 
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This study examines contract risks associated with companies’ business activity and 

risk management. The objective of this study is to investigate how the company can 

include limitation of liability clauses in their contracts, how those clauses operate as a 

tool of risk management and in some cases, which factors can cause the 

incompetence of limitation of liability clauses. This study starts with wider aspect of 

contract risks and proceeds to different types of limitation of liability clauses and how 

to use those clauses. 

 

This study is a qualitative study and the research method is a legal method, which is 

based on Finnish legal praxis. The research material consists of three legal cases, 

which are decisions of the Supreme Court. The main point of those cases is a 

controversy between two parties and the use of limitation of liability clauses in those 

situations. 

 

The result of this study indicate that contract risks are significant risks affecting 

companies’ operations and which can be substantially affected by using limitation of 

liability clauses. With those clauses, contractual partners are both aware of risks, 

liabilities and potential damages in advance and can be prepared for their realization. 

Drawn up properly, limitation of liability clauses is working effectively, properly and 

productively on company’s activity and its continuity. 
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1 Johdanto 
 

Yritysten riskienhallinnan ja turvallisen sopimustoiminnan kannalta on tärkeää, että 

yritykset varautuvat sellaisiin toiminnassa tapahtuviin riskeihin, jotka toteutuessaan 

voivat aiheuttaa korvausvelvollisuuden sopimuskumppania kohtaan. Kyseessä voi olla 

hyvinkin pieni virhe tuotannossa tai toimituksessa, jonka vaikutukset kasvavat toisen 

osapuolen kannalta suuriin mittasuhteisiin. Virheen toteutuminen voi aiheuttaa mittavia 

ansionmenetyksiä toiselle osapuolelle ja vastaavasti siitä seuraavan 

korvausvelvollisuuden toiselle osapuolelle. Tällaisiin riskeihin voidaan vaikuttaa 

ennakoivalla ajattelulla ja tarkalla sopimusten laadinnalla. Yksinkertaisin ja yleisin tapa 

rajoittaa korvausvastuusta on käyttää vastuunrajoitusehtoja sopimuksissa (Hemmo, 

2003b, 282). Vastuunrajoitusehdoilla tarkoitetaan sellaisia sopimusehtoja, joiden 

tarkoituksena on rajoittaa tai poistaa sopijaosapuolen vastuuta 

sopimusrikkomustilanteessa (Saarnilehto, 2005, 6).  

 

Jokaiseen sopimussuhteeseen liittyy riski. Sopimusehtojen avulla voidaan määrätä 

siitä, miten riski jakautuu sopimuskumppanien välillä. (Hoppu & Hoppu, 2016, 151) 

Toimivan riskienhallinnan edellytyksenä on yrityksen liiketoiminnan ymmärtäminen, 

riskien tunnistaminen ja niiden käsitteleminen, sillä sopimuksen täyttämiseen liittyviin 

toimiin liittyy aina riskejä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa toiselle osapuolelle (Nygren, 

2002, 215-218). Hemmon (2005a, 244) mukaan tärkeintä on oman vastuun hallinta, 

jolloin pystytään varmistamaan, ettei omien sopimusvelvoitteiden täyttäminen tai 

rikkominen aiheuta kohtuuttomia kustannuksia tai seurauksia. Saarnilehto (2005, 3) 

myös toteaa, että usein aiheutuneen vahingon määrän laskeminen jälkikäteen voi olla 

vaikeaa. Yritysten riskienhallinta ja sopimusten vastuunrajoitusehdot liittyvät tiiviisti 

toisiinsa. Vastuunrajoitusehtoja voidaankin siis pitää tehokkaan riskienhallinnan 

välineenä. 

 

Sopimus on tärkein oikeusperuste varallisuudensiirrolle sekä keskeisin keino muuttaa 

keskinäisiä oikeussuhteita kahden osapuolen välillä (Hemmo, 2006, 23). 

Sopimustenhallinnan tärkeys korostuu nykyään yhä enemmän, sillä jokainen yritys 

harjoittaa kaupankäyntiä ja laatii sopimuksia jollain tasolla. Sopimusten teolla on siten 

hyvin keskeinen rooli yritysten liiketoiminnassa. Yrityksillä on usein samanaikaisesti 
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useita sopimuskumppaneita, ja uusien sopimusten solmiminen on arkipäiväistä 

toimintaa. Jotta yritysten liiketoiminta sujuisi mahdollisimman häiriöttä, sopimusten 

huolelliseen laatimiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. 

Vastuunrajoitusehdoilla on merkittävä rooli sopimusriskien hallinnassa ja yritykset 

voivat niiden avulla vaikuttaa toiminnan sujuvuuteen ja vahingonkorvausvastuuseen. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä tarkemmin vastuunrajoitusehtojen 

sisältöön, niiden käyttöön sekä toimivuuteen. Lisäksi tarkastelussa tuodaan esille se, 

miten kyseiset ehdot toimivat yrityksen riskienhallinnan välineenä. Ehtoja voidaan 

pitää hyvin tärkeänä osana nykypäivän sopimuksia ja niiden avulla yritys voi etukäteen 

varmistua epämieluisten seurausten torjumisesta. Tutkimuksessa avataan teorian 

avulla vastuunrajoitusehtoja ja niiden käytön vaikutuksia yrityksille. Empiirinen osuus 

puolestaan havainnollistaa korkeimman oikeuden (KKO) ratkaisujen avulla 

vastuunrajoitusehtoja käytännössä. Tutkimukseen valitut KKO:n eri ratkaisut kuvaavat 

sellaisia kahden osapuolen välisiä oikeusriitoja, joissa kyse on ollut välillisten ja 

välittömien vahinkojen korvaamisesta, myyjän toiminnan vaikutuksesta 

korvausvelvollisuuteen tai vastuunrajoitusehdon pätevyydestä.  

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 
 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia vastuunrajoitusehtoja yritys voi 

käyttää sopimuksissaan silloin, kun se harjoittaa liiketoimintaa toisen yrityksen kanssa. 

Tutkimuksessa avataan vastuunrajoitusehtojen eri tyyppejä, millaisia asioita niillä 

voidaan rajoittaa tai poissulkea ja millaisia ehtoja ei ole mahdollista käyttää. 

Tutkimuksessa tarkastellaan myös tapauksia, jolloin vastuunrajoitusehdot voivat olla 

pätemättömiä ja jolloin ne jätetään soveltamatta. Sopimuksiin ja liiketoimintaan 

liittyvien riskien tunnistaminen on erittäin tärkeää, joten tutkimuksessa käsitellään 

myös vastuunrajoitusehtojen merkittävyyttä yrityksen riskien hallinnassa. 

Tutkimusongelmasta on muodostettu yksi pääkysymys ja siitä johdettu kaksi 

alakysymystä. Päätutkimuskysymys on:  

”Millä keinoin yritys voi rajoittaa vastuutaan koskien sopimusrikkomuksen 

seurauksia?” 
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Päätutkimuskysymyksen avulla pyritään saamaan kokonaiskäsitys siitä, millä tavoin 

vastuunrajoitusehdot toimivat, ja millaisiin erilaisiin vahinkolajeihin niillä pystytään 

vaikuttamaan. Pääkysymyksestä on lisäksi johdettu kaksi alakysymystä, jotka ovat 

seuraavat: 

”Mitkä tekijät voivat johtaa vastuunrajoitusehtojen pätemättömyyteen?” 

ja 

”Millaiset vaikutukset ehdoilla on toimivaan riskienhallintaan yrityksessä?” 

Ensimmäinen alakysymys liittyy tiiviimmin päätutkimuskysymyksen ja toisen 

alakysymyksen avulla pyritään vastaamaan laajemmin ehtojen merkittävyyteen 

riskienhallinnan näkökannalta. Tutkimuksen empiirinen osio pyrkii teorian kanssa 

antamaan KKO:n ratkaisujen avulla tutkimuksen vastauksen kaikkiin kolmeen 

asetettuun tutkimuskysymykseen. Tällöin tutkimuskysymyksiin saadaan syvyyttä sekä 

teorian että oikeuskäytännön yhdistelmällä. 

 

1.2 Teoreettinen viitekehys ja rajaukset 
 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu yritysjuridiikkaan ja tarkemmin 

sopimusoikeuteen. Tutkimuksen teorian pohjana käytetään oikeustieteellistä 

kirjallisuutta, aihetta koskevia tieteellisiä artikkeleita, lakeja, hallituksen esitystä sekä 

riskien hallintaan liittyvää kirjallisuutta. Sopimusoikeuden lisäksi viitekehys koostuu 

yritystoiminnan riskeistä ja riskienhallinnasta. Sopimusten hallinta ja riskienhallinta 

muodostavat yhdessä tutkimuksen raamit, johon sopimusriskit ja vastuunrajoitusehdot 

sijoittuvat. Tutkimuksessa käytettävät lait ovat kauppalaki (KL 1987/355) sekä laki 

varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (OikTL 1929/228).  Tutkimuksen aihealue on 

yritysten välisessä kaupankäynnissä sekä siihen liittyvässä sopimusoikeudellisessa 

sääntelyssä. Alla oleva kuvio havainnollistaa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 

(kuvio 1).  
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Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 
Vastuunrajoitusehtojen käyttöön kuuluu myös elinkeinoelämän sopimuksissa käytetyt 

indemnity ja hold harmless- tyyppiset ehdot. Tällaisten ehtojen avulla osapuolet 

nimenomaan jakavat keskinäistä vastuutaan koskien korvausvelvollisuutta kolmatta 

osapuolta kohtaan. (Hemmo, 2005a, 261) Tutkimuksen laajuus huomioon ottaen, 

rajaus on tehty koskemaan kahden yrityksen välistä suhdetta, jättäen kolmannen 

osapuolen ja sen oikeuskeinot tutkimuksen ulkopuolelle. Kyseessä on siis kahden 

sopimuskumppanin, velkojan ja velallisen, väliset vastuunrajoitusehdot. Kiviniemen 

(2015, 77) mukaan tutkimuksen rajaamisessa on kyse tutkimusperspektiivin 

hahmottamisesta ja fokuksen kohdistamisesta ydinaiheeseen. Tässä tutkimuksessa 

vastuunrajoitusehtoja tarkastellaan sopimuksen laativan osapuolen perspektiivistä, 

mutta kuitenkin molempien osapuolten näkökannat huomioon ottaen. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että koska vastuunrajoitusehdoilla on hyötyjä kummankin osapuolen 

kannalta, liian yksipuolinen tarkastelu ei toisi kaikkia etuja riittävästi esille. Päähuomio 

kohdistuu kuitenkin kahden osapuolen väliseen sopimussuhteeseen.  

 

Empiriaosuudessa tarkastellaan korkeimman oikeuden ratkaisuja, joissa on käsitelty 

riitatilanteita sellaisista sopimusrikkomustilanteista, kun sopimuksissa on ollut 

vastuunrajoitusehto. Tutkimukseen on valittu myös yksi sellainen korkeimman 

oikeuden ratkaisu, jossa päätös on tehty perustuen kauppalain säännöksiin. 



 5 

Kauppalaki on oleellisessa roolissa tässä tutkimuksessa ja irtaimen omaisuuden 

kaupassa, vaikka laki onkin tahdonvaltainen ja syrjäytettävissä oleva. 

 

1.3 Aikaisempi tutkimus  
 

Suomen sopimusoikeudesta ja sopimuskäytännöstä löytyy runsaasti kirjallisuutta ja 

tieteellisiä artikkeleita. Vastuunrajoitusehdot ovat yleisiä yritysten sopimuksissa 

käytettäviä ehtoja, joten niistä on tehty melko paljon aiempaa tutkimusta. Tässä työssä 

on pyritty hyödyntämään laajasti erilaista aihepiiriä koskevaa kirjallisuutta, jota on 

hyvin ollut saatavilla. Sen lisäksi on käytetty aihetta koskevaa lainsäädäntöä.  

Kauppalaki (KL 1987/355) on tässä työssä oleellinen perusta yritysten välisessä 

kaupankäynnissä vaikuttaville tekijöille. Lisäksi laki varallisuusoikeudellisista 

oikeustoimista (OikTL 1929/228) eli oikeustoimilaki, sääntelee sopimusten 

kohtuullisuudesta ja sovittelusta, mitkä ovat keskeisessä roolissa 

vastuunrajoitusehtoja käytettäessä. Keskustelu sopimusten kohtuullistamisesta heräsi 

jo 1970- luvulla ja myöhemmin sopimusten sovittelusäännös lisättiinkin 

oikeustoimilakiin (Nystén-Haarala, 2002, 144). 

 

Eräinä tärkeimpinä kirjallisuuslähteinä voidaan tämän tutkimuksen kannalta pitää Mika 

Hemmon teoksia: ”Sopimusoikeus 2” (2003), ”Sopimusoikeus 3” (2005) ja 

”Vahingonkorvausoikeus” (2005). Hemmon kirjoittamat teokset antavat kattavan 

näkemyksen Suomen sopimusoikeuteen, sopimusten sisältöön sekä 

vahingonkorvausvelvoitteisiin, mitkä ovat relevantteja tämän työn kannalta. Ari 

Saarnilehdon artikkeli ”Vastuun rajoitukset riskien hallinnassa ja vakioehdot” (2005), 

on tärkeä kirjoitus vastuunrajoitusehdoista, niiden laatimisesta ja tulkinnasta.  

 

Riskienhallinta on oleellinen osa yrityksen toimintaa, ja riskien sekä tarkemmin 

sopimusriskien tunnistamisesta ja hallitsemisesta löytyykin monenlaisia näkökulmia eri 

lähteistä. Yritysten riskienhallinnan juuret johtavat jo 1930-luvulle Yhdysvaltoihin, ja 

ajan saatossa riskienhallinta on muovautunut käsittämään kaikki yrityksen toimintaa 

koskevat riskit (Nygren, 2002, 216). Tässä työssä riskienhallinnan ja ennakoivan 

sopimustoiminnan osalta tärkeimpiä lähteitä ovat Päivi Nygrenin ”Sitoumusten 

kartoittaminen – välttämätön osa riskienhallintaa” (2002) sekä Helena Haapion 

”Ennakoiva sopiminen ja sopimusriskien hallinta toimitusprojekteissa” (2014). 
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Kummatkin teokset johdattavat syvälliseen perehtymiseen koko yrityksen 

riskienhallintaprosessista. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja –aineisto 
 

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Alasuutarin (2011, 84-88) mukaan 

kvalitatiiviselle aineistolle on ominaista sen ilmaisullinen rikkaus ja monitasoisuus, 

jolloin analysointi- ja tulkintamahdollisuuksia on useita erilaisia. Laadullisen 

tutkimuksen pyrkimyksenä on ymmärtää ilmiötä ja saada siitä kokonaisvaltainen 

näkemys (Kananen, 2014,18-26). Tutkimusta voidaan kuvailla teoria- ja 

aineistolähtöiseksi, jossa tutkimusmenetelmänä on perehtyä aiempiin dokumentteihin 

ja saada niiden avulla vastaus tutkittavaan ilmiöön.  

 

Tutkimusmenetelmänä on lainopillinen menetelmä ja se perustuu Suomen 

oikeuskäytäntöön. Tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä voimassa olevaan 

oikeuteen ja sen säännöksiin. Norrin (2006, 253) mukaan lainopin tehtävänä on 

selvittää ja selittää sitä, miten lakia tulee eri tapauksissa soveltaa. Norri jatkaa, että 

lainopin normatiivisuus näyttäytyy siten, että lainopissa jokaiselle tapahtumalle on 

etukäteen määritelty nimike ja sitä vastaava seuraamus. Tässä tutkimuksessa 

empiirinen osuus pohjautuu oikeustapauksiin eli korkeimman oikeuden ratkaisuihin. 

Oikeusneuvos Tulokas (2013) toteaa, että korkeimman oikeuden ennakkotapauksilla 

on lainsäädäntöä täydentävä merkitys ja niillä luodaan oikeutta tilanteissa, joissa 

lainsäädäntöä ei ole. Ennakkopäätöksillä annetaan myös oikeusohjeita tulevien 

samankaltaisten riitojen varalle (Korkein oikeus, 2014). Myös Hemmo (2003a, 42) 

tarkentaa, että KKO:n ratkaisut ovat tärkeitä niin yksittäisten ratkaisujen vahvistajina 

kuin myös yleisen sopimusoikeudellisten periaatteiden luojina.  

 

Yrityksissä tehdään jatkuvasti erilaisia sopimuksia. Tutkimukseen valitut KKO:n 

ratkaisut ovat havainnollistavia esimerkkejä siitä, miten sopimusrikkomuksiin liittyvät 

oikeusriidat ovat yritysten kannalta päättyneet ja millä perustein. KKO:n ratkaisuja on 

tutkimuksessa kolme kappaletta, joista yksi koskee sopimusrikkomuksen välittömiä ja 

välillisiä vahinkoja, yksi koskee myyjän huolimatonta menettelyä ja yksi muuta 

pätemättömyyteen johtavaa tekijää. Nämä kolme KKO:n ratkaisua on valittu sillä 

perusteella, että jokaisessa ratkaisussa kyse on kahden sopimuskumppanin välisestä 
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riitatilanteesta, jossa vastuunrajoitusehdot tai kauppalain määräykset ovat olleet 

päätöksen kannalta ratkaisevassa asemassa. 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimus on jaettu viiteen päälukuun. Ensimmäisen luvun muodostaa johdanto, jossa 

esitellään tutkimuksen aihepiiri, tavoitteet ja tutkimuskysymykset. Tutkimuksen 

kannalta keskeinen kirjallisuus, aineisto sekä aiheen rajaukset ovat myös eritelty 

johdannossa. Luvut kaksi ja kolme muodostavat tutkielman teoriaosuuden. Neljäs luku 

perustuu empiirisiin havaintoihin, joita seuraa viidennen luvun johtopäätökset ja 

yhteenveto. 

 

Tutkimuksen varsinainen käsittely alkaa toisesta pääluvusta. Siinä esitellään yleisesti 

sopimusriskien hallintaa riskien tunnistamisesta niiden käsittelemisen vaikutuksiin 

yritykselle. Toinen luku muodostaa raamit kolmannelle luvulle, jossa käsitellään 

varsinaisia sopimusriskien hallintaan liittyviä vastuunrajoitusehtoja ja niiden käyttöä.  

Neljännen luvun empiiriseen osioon on valittu kolme KKO:n ratkaisua, joissa kunkin 

ratkaisun kohteena on ollut riitatilanne kahden yrityksen välillä tapahtuneesta 

sopimusrikkomuksesta. Lopuksi viidennessä luvussa esitetään tutkimuksesta 

syntyneet johtopäätökset ja tiivistetään yhteen tutkimuksen pääkohdat. 
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2 Sopimusriskien hallinta 
 

Riski voidaan määritellä epävarmuudeksi ja sattumanvaraisuudeksi, mikä pitää 

sisällään haitallisen seurauksen mahdollisuuden (Juvonen, 2014, 8). Sopimusriskien 

hallinta on tärkeä osa yrityksen toimintaa ja johtamista. Sen avulla voidaan minimoida 

ongelmat, välttää mahdolliset oikeusriidat ja vaikuttaa yrityksen tuloksentekokykyyn. 

Koska sopimussuhteisiin liittyy aina jonkin verran riskejä, eikä kaikkia niitä ole 

mahdollista poistaa, hyvin tehdyt sopimukset auttavat yritystä pitämään riskit 

hyväksyttävällä tasolla ja hallittavissa olevina (Haapio, 2007, 23). Riskienhallinnan 

tulee myös olla jatkuvaa toimintaa, sillä riskit muuttuvat ajan myötä ja riskienhallinnan 

tavoitteena on turvata yrityksen toiminnan jatkuvuus (Nygren, 2002, 216-218). 

Tärkeintä on kiinnittää huomio aikaan ennen sopimuksen tekemistä, jolloin riskeihin 

pystytään vaikuttamaan neuvottelemalla sopimusten sisällöstä. Joskus neuvottelut 

voivat myös johtaa sopimuksen tekemättä jättämiseen, mikäli yritys ei pysty riittävästi 

turvaamaan etujaan sopimukseen asetettavilla ehdoilla (Hoppu & Hoppu, 2016, 152).  

 

Riskiä voidaan jakaa sopimuskumppaneiden kesken etukäteen sovitulla tavalla, tai se 

voidaan sopimusteitse siirtää myös kokonaan vain toisen osapuolen kannettavaksi 

(Juvonen, 2014, 26-27). Varsinkin yritysten välisissä liikesuhteissa sopimusta voidaan 

pitää tärkeänä riskienhallinnan työkaluna (Haapio, 2014, 83). Huolellisesti laaditut 

sopimukset ja sopimusehdot pitävät huolen siitä, että vastuu on rajattu sopimuksen 

tarkoitukseen nähden sopivaksi, eikä vastuun määrä ylitä yrityksen riskinkantokykyä 

(Ojala, 2014, 109). Riskiä voidaan pitää luonnollisena osana yrityksen liiketoimintaa, 

mutta riskin suuruutta on aina verrattava odotettavissa olevaan hyötyyn, jotta niiden 

suhde pysyy tasapainossa ja hyväksyttävänä (Haapio, 2014, 75). 

 

Uusien sopimusten laatiminen ja ylläpitäminen ovat yrityksille elintärkeitä. Sen vuoksi 

yritysten on suhtauduttava erityisen huolellisesti sopimussuunnitteluprosessiin ja 

sopimusten tulosvaikutteiden arviointiin. Yritysjohdon on panostettava tarpeeksi 

sopimusten laatimisen edellyttämään ajatustyöhön ja investoitava riittävän hyviin 

sopimusprosesseihin. (Tieva, 2009, 113) Monissa yrityksissä sopimuksenteko on 

hajallaan siten, että eri osastot vastaavat sopimuksen laatimisesta sen eri vaiheissa. 

Sopimuksen laatiminen voi lähteä myyntitiimistä ja siirtyä juristien kautta tuotanto-
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osastolle, jolloin useampi taho vaikuttaa sopimuksen sisältöön. Tällöin on tärkeää 

huolehtia siitä, että sopimusehdot ja vastuut ovat selkiytetty ja sovitettu yhteen, jotta 

ehtoihin ei jää riskialttiita aukkoja (Haapio, 2014, 74). 

 

2.1 Riskien tunnistaminen 
 

Sopimusriskien hallinta lähtee siitä, että yrityksellä on määritellyt tavoitteet, joiden 

toteutumista riskit uhkaavat (Haapio, 2014, 82). Keskeisimpiä sopimuksiin liittyviä 

riskejä ovat sopimuksen täyttämättä jättäminen, suorituksen viivästyminen, 

puutteellinen tai virheellinen suoritus sekä kustannusten odottamaton kohoaminen. 

Tällaisten riskien toteutuminen voi aiheuttaa sopimuskumppanille muun muassa 

tuotannon häiriintymistä ja edelleen toimituksen estymistä (Nygren, 2002, 218-219). 

Kuviossa 2 havainnollistetaan riskien hallitsemisprosessin eri vaiheet. Nygrenin (2002, 

224-227) mukaan riskien hallintaan liittyy ensinäkin riskien tunnistaminen, sillä vain 

tunnetut riskit voidaan hallita. Hän jatkaa, että riskien arvioinnissa tulee selvittää, 

kuinka suuret taloudelliset menetykset riski voi toteutuessaan yritykselle aiheuttaa ja 

millä todennäköisyydellä. Sen jälkeen Nygren painottaa riskien käsittelemistä, joka 

tapahtuu riskin poistamisen, pienentämisen ja siirtämisen keinoin. 

Vastuunrajoitusehdot sijoittuvat nimenomaan riskin pienentämisen keinoihin. Lopuksi 

Nygren (2002, 229) toteaa, ettei riskienhallinta kuitenkaan pääty niiden 

käsittelemiseen, vaan prosessin täytyy olla jatkuvaa, sillä yrityksen toiminta ja 

liiketoimintaympäristö muuttuvat jatkuvasti. 

Kuvio 2. Riskien hallitsemisprosessi (Nygren, 2002, 224-228) 

Riskien
tunnistaminen

• Riskikartoitus; 
mitä voi tapahtua,
miksi ja miten

Riskien
arvioiminen

• Kuinka suuret 
taloudelliset 
menetykset riski 
voi aiheuttaa

Riskien
käsitteleminen

• Riskin 
poistaminen, 
pienentäminen ja 
siirtäminen

Vastuunrajoitus-
ehdot
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Riskien tunnistaminen, ennakointi ja niiltä suojautuminen ovat edellytyksiä yrityksen 

sujuvan liiketoiminnan kannalta (Nygren, 2002, 215-216). Riskit tulisi pystyä 

tunnistamaan tarpeeksi varhain, jotta ne voidaan ottaa huomioon 

sopimusneuvotteluissa ja hinnassa. Tällöin riskit ja vastuut ovat selkeästi myös ostajan 

analysoitavissa (Treacy, 2006, 24). Sopimusten ja niissä olevien 

vastuunrajoitusehtojen huolellinen laatiminen on tärkeä riskienhallinnan muoto, sillä 

sopimuksilla voidaan vaikuttaa merkittävästi omaan asemaan sopimussuhteessa 

(Härkönen, 2016). Sopimusriskien hallitseminen on myös elintärkeää yrityksen 

toiminnalle, ja siksi toisin sanoen yrityksen menestys onkin riippuvaista tehokkaasta 

sopimusriskien hallinnasta (Suveiu, 2015, 32).  

 

2.2 Vaikutukset yritykselle 
 

Pelkkä vahingonkorvausvelvollisuus voi joissain tapauksissa olla yritykselle 

taloudellisesti niin raskas, että se muuttaa yrityksen kannattavan liiketoiminnan 

kannattamattomaksi. Riskin toteutuminen voi vahingonkorvauksen lisäksi aiheuttaa 

yritykselle myös muita kustannuksia, kuten vahingon selvittelykuluja, 

oikeudenkäyntikuluja ja tuloksen heikentymistä. (Ojala, 2014, 106; Nygren, 2002, 218-

219) Taloudellisten tappioiden lisäksi riskien toteutuminen voi aiheuttaa yritykselle 

imagotappioita, joiden vaikutukset voivat ulottua vielä vuosien päähän ja vaikuttaa 

siten yrityksen toimintaan (Lintumaa, 2004, 395).  

 

Yrityksen vastuuhun liittyvistä riskeistä on muodostunut yhä merkittävämpi osa 

yritysten riskikokonaisuutta, ja siksi vastuuriskien hallinnan tuleekin olla systemaattista 

ja osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa (Lintumaa, 2004, 393). Vaikka riskit 

uhkaavatkin yrityksen toimintaa, on Hemmon (2003a, 31) mukaan kuitenkin 

huomioitava, että liikesopimuksiin sisältyvä riskielementti on tavallisestikin hyvin suuri, 

ja se voi johtaa joko suuriin voittoihin tai suuriin tappioihin. Hemmo jatkaa, että riskin 

mahdollisuutta voidaan siksi pitää hyväksyttävänä tämänkaltaisissa sopimuksissa, 

eikä negatiivisen tapahtuman toteutuminen ole silloin riittävä syy esimerkiksi 

sopimuksen sovittelulle. Siten onkin tärkeää, että yritys pyrkii pitämään 

riskinottohalukkuuden ja riskinsietokyvyn tasapainossa (Lintumaa, 2004, 397). 
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Sopimukset toimivat parhaimmillaan tehokkaana riskienhallinnan välineenä, sillä 

niiden avulla voidaan pätevästi rajoittaa vastuita ja jakaa kustannuksia kahden 

osapuolen välillä. On kuitenkin huomattava, että puutteellisesti tai ylimalkaisesti 

laaditut sopimusehdot voivat myös kääntyä sopimuksen laatijaa vastaan, ja siten lisätä 

yrityksen riskejä merkittävästi. Kyse on silloin siitä, että epäselvyydet ja 

tulkinnanvaraisuudet voivat nostaa sopimukseen täyttämiseen liittyviä kustannuksia, 

esimerkiksi liian suurina vahingonkorvauksina. (Lintumaa, 2004, 408) 

 

3 Vastuunrajoitusehdot 
 

Sopimusoikeuden lähtökohtana on se, että sopimukset ovat sitovia ja 

sopimusrikkomustilanteessa toinen osapuoli voi kohdistaa oikeussuojakeinoja 

sopimuksen rikkoneeseen osapuoleen. Normaalitilanteessa noudatetaan niin sanottua 

täyden korvauksen periaatetta, jonka mukaan vahingonkorvauksen avulla 

sopijaosapuoli saatetaan siihen asemaan, jossa hän olisi ollut, jos sopimus oltaisiin 

täytetty oikein. (Routamo, 1998, 154-155) Jos osapuolet eivät ole sopineet toisin, 

myyjä on velvollinen korvaamaan sekä välittömät että välilliset vahingot. 

Korvausperuste on kuitenkin erilainen vahinkolajien välillä (Lintumaa, 2014, 136). 

Vahingonkärsijän tulee näyttää aiheutunut vahinko toteen, jolloin vahingonaiheuttaja 

voi välttää korvausvelvollisuuden ainoastaan osoittamalla, että hän on toiminut 

huolellisesti. Sopimusosapuolien on kuitenkin mahdollista sopimusehdoilla rajoittaa 

sopimusvastuuta ja siten vahingonkorvausvelvollisuutta jo etukäteen (Virtanen, 2004, 

20). Sopimusvastuun rajoittaminen on mahdollista sellaisista sopimussuhteista, jotka 

eivät ole pakottavan lainsäädännön alaisia. Niitä ovat esimerkiksi 

elinkeinonharjoittajien väliset sopimussuhteet (Routamo, 1998, 154-155).  

 

Suomen lainsäädäntö jakautuu pakottaviin ja tahdonvaltaisiin normeihin. Pakottavista 

normeista ei ole mahdollista poiketa, sen sijaan tahdonvaltaiset normit mahdollistavat 

myös toisin sopimisen. (Hoppu & Hoppu, 2016, 22) Kauppalaki on tahdonvaltainen 

laki, joka koskee irtaimen omaisuuden kauppaa. Kauppalain lähtökohtana on 

sopimusvapauden periaate, joka tarkoittaa, että osapuolet voivat keskenään sopia 

kunkin yksittäisen sopimuksen ehdoista ja suhteellisen vapaasti määrätä vastuista ja 

vahingonkorvausvelvollisuudesta. Kauppalaki on laadittu yleiseksi perusnormistoksi, 
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joka tulee sovellettavaksi silloin, kun sopimuksessa ei ole muuta määrätty 

(Wilhelmsson, Sevón & Koskelo, 2006, 16-19, 187; Saarnilehto, 2005, 5). Kuten 

kauppalain 3 §:ssa on määrätty, lakia ei sovelleta, mikäli sopimuksesta johtuu muuta. 

Myös Tieva (2009, 116) toteaa, että sopimusvapaus mahdollistaa yritykselle 

varautumisen ennakoimattomiin tilanteisiin. Täten yritysten välisessä 

kaupankäynnissä on mahdollista lain tahdonvaltaisuuden ja sopimusvapauden 

perusteella sisällyttää vastuunrajoitusehtoja sopimuksiin.  

 

Kauppalain mukaan myyjän vastuu on laaja. Myyjä vastaa aina välittömistä 

vahingoista riippumatta siitä, onko myyjä itse menetellyt huolimattomasti. Koska 

vastuulla ei ole ennalta määrättyä euromääräistä ylärajaa, korvauskustannukset voivat 

olla moninkertaiset verrattuna alkuperäisen toimituksen arvoon. Usein siitä syystä 

myyjän intresseissä onkin täsmentää ja rajoittaa kauppalain mukaista virhevastuutaan. 

Tehokkaana keinona on laatia sopimusehdot ja sisällyttää niihin vastuunrajoitusehdot. 

(Ruohola, 2012) Vastuunrajoitusehdoilla poiketaan silloin siitä 

vahingonkorvausvelvollisuudesta, joka myyjällä muuten lain perusteella olisi (Lindfelt, 

2011, 203). 

 

Vastuunrajoitusehto voi olla osa yrityksen käyttämiä vakioehtoja, tai se voidaan ottaa 

sopimukseen tiettyä kauppaa ja sopimuskumppania varten (Saarnilehto, 2005, 5). 

Vakioehdoilla tarkoitetaan sellaisia yrityksen laatimia ehtoja, joita sen on tarkoitus 

käyttää useissa tulevissa sopimuksissa. Tällaisten ehtojen laatiminen alentaa 

sopimuskohtaisia kustannuksia, ja on edullista käyttää silloin, kun yrityksellä on suuri 

asiakaskunta. Mikäli yritys sisällyttää vastuunrajoitusehdot vakioehtoihin, sen on 

huolehdittava, että vakioehtojen soveltamiseen on viitattu asianmukaisesti ja myös 

vakioehdot on annettu asiakkaalle yksilöllisen sopimuksen lisäksi. Muussa 

tapauksessa vakioehdot ja siten myös vastuunrajoitusehdot voivat jäädä sopimuksen 

ulkopuolelle (Hemmo, 2005a, 91-95). Usein ongelma on tässä tilanteessa se, että 

vakioehtoihin ja siten myös vastuunrajoitusehtoon viitataan sopimuksessa, mutta niitä 

ei liitetä sopimuksen yhteyteen. Tällöin toinen osapuoli ei tunne vastuunrajoitusehtojen 

sisältöä. Pelkkä viittaaminen ehtoihin ei siten riitä, jos vastapuolelle ei ole kerrottu 

ehtojen sisältöä ja annettu mahdollisuutta tutustua niihin riittävästi (Saarnilehto, 2005, 

20). Jotkin sopimusehdot ovat myös sellaisia, mitkä pysyvät voimassa ehdon luonteen 

tai määräyksen takia myös sopimussuhteen päättymisen jälkeen. 
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Vastuunrajoitusehdot ovat tyyppiesimerkki tällaisista ehdoista. Silloin 

sopimusrikkomuksen seuraukset ja vastuut eivät ole sidoksissa sopimuksen 

voimassaoloaikaan (Lindfelt, 2011, 202-203). 

 

Vastuunrajoitusehdoilla eli vastuulausekkeilla voidaan varautua sekä toisen 

osapuolen, että oman organisaation sopimusrikkomukseen. Vastuunrajoitusehdoilla 

voidaan rajoittaa tai täsmentää kummankin osapuolen vastuuta ja vastuun 

seuraamuksia, sekä lisäksi asettaa määräaikoja ja menettelyohjeita rikkomuksen 

varalle. (Haapio, 2007, 23) Tämänkaltaisille ehdoille on Hemmon (2006, 483) mukaan 

kuitenkin tyypillistä, että niiden vaikutus on jossain määrin yksipuolista, sillä ehtojen 

käyttö on usein vain toisen osapuolen intresseissä, ja ne otetaan usein sopimukseen 

ainoastaan kyseisen osapuolen edun vuoksi.  

 

3.1 Vastuunrajoitusehtojen eri luokat 
 

Vastuunrajoitukset voidaan karkeasti jaotella eri ryhmiin. Yhteistä näille ryhmille on se, 

että ehto muuttaa toisen osapuolen oikeutta korvaukseen siitä, mihin hän muutoin olisi 

ollut oikeutettu. (Laakso, 2008) Vastuunrajoitukset korvattavien vahinkojen sisällöstä 

perustuvat siihen, että tiettyjä vahinkolajeja ei korvata ollenkaan, tai korvausvastuulle 

on asetettu ajallinen tai määrällinen raja (Hemmo, 2005a, 245). Yleisimmin käytetyt 

vastuunrajoitustyypit ovat välillisten vahinkojen sulkeminen korvausvastuun 

ulkopuolelle sekä vastuun euromääräisen ylärajan määrääminen, eli vastuukaton 

asettaminen (Carlsson, Fogelholm, Herler, Krook, Lindqvist, Merikalla-Teir, Syrjänen, 

Tuominen & von Weissenberg, 2014, 30). Laajassa mittakaavassa 

vastuunrajoitusehtoina voidaan myös pitää esimerkiksi myyjän vastuuta tavaran 

laadusta kaventavia ehtoja, mutta useimmiten vastuunrajoitusehdot kohdistuvat 

ainoastaan tiettyihin vahinkolajeihin tai vastuun enimmäismäärään (Ekuri, 2012). 

Seuraavassa kuviossa 3 on esitelty tässä työssä esiteltävät vastuunrajoitusehtojen 

vahinko- ja rajoitustyypit. 
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Välittömien ja välillisten vahinkojen erottelu on tärkeää sellaisissa sopimustyypeissä, 

joissa välilliset vahingot on suljettu korvausvastuun ulkopuolelle. Erottelun ongelmana 

on kuitenkin se, ettei sopimuskäytännössä eikä oikeustieteessäkään ole esitetty 

tyhjentävää listaa vahinkolajien määritelmistä. Jaottelun pääpiirteet voidaan kuitenkin 

sanoa olevan jotakuinkin vakiintuneita, vaikka yksittäisiä eroja voi silti esiintyä.  

(Hemmo, 2005b, 312) Kauppalain 67 §:ssa on määritetty yksi listaus siitä, millaisia 

vahinkoja voidaan pitää välillisinä ja millaisia välittöminä. Tämä jaottelu on nähtävissä 

jäljempänä.  

 

3.1.1 Välittömät vahingot 

 

Välittömien ja välillisten vahinkojen erottelussa pääajatuksena on se, että 

sopimusrikkomuksesta aiheutuu toiselle osapuolelle sekä tietty välitön vahinko kuten 

tavaran saamatta jääminen, sekä lisäksi kyseisen osapuolen omien yksilöllisten 

olosuhteiden vuoksi aiheutunutta välillistä vahinkoa. Sekä välitön että välillinen 

vahinko kohdistuvat siten samaan vahingonkärsijään. (Carlsson et al., 2014, 16; 

Hemmo, 2003b, 273)  

 

Välittömiksi vahingoiksi voidaan katsoa sopimusrikkomuksen selvittelystä, vahingon 

paikantamisesta, reklamaatiosta sekä virheellisen suorituksen korjaamisesta 

aiheutuneet kustannukset ja saamatta jääneen suorituksen osa eli hinnanero 

(Carlsson et al., 2014, 20; Hemmo, 2005b, 312). Pääsääntönä voidaan sanoa, että 

Vastuunrajoitusehtojen 
luokitukset

Välittömät vahingot Välilliset vahingot Määrällinen tai 
ajallinen rajoitus Peitellyt ehdot

Kuvio 3. Vastuunrajoitusehtojen eri luokat 
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myyjän vastuu ostajalle välittömistä vahingoista on ankarampi kuin välillisistä 

vahingoista (Wilhelmsson et a., 2006, 136). 

 

3.1.2 Välilliset vahingot 
 

Yleisimpiä tapoja on sulkea vastuunrajoitusehdoilla välilliset vahingot korvausvastuun 

ulkopuolelle. Välillisten vahinkojen poissulkeminen asettaa melko selkeät ja tehokkaat 

rajat suoritusvelvollisen vastuulle. Usein niiden poissulkemiseen ei myöskään liity 

jäljempänä käsiteltäviä kohtuuttomuusongelmia. (Hemmo, 2005a, 246) Välillisten 

vahinkojen poissulkeminen jättää vastuun ulkopuolelle useimmin kaikista vaikeimmin 

ennakoitavissa olevat vahingot, joihin varautuminen muulla tavoin voisi olla hankalaa 

(Saarnilehto, 2011, 1394). Välillisten vahinkojen korvausvelvollisuuden tulisi myös olla 

vähäisempää kuin välittömien vahinkojen. Tätä puoltaa se, että sopimuskumppanin 

välilliset vahingot sisältävä vastuu tarkoittaisi hyvin merkittäviä vastuuriskejä, joita 

elinkeinoelämän toimijat eivät ole halukkaita kantamaan (Hemmo, 2005b, 312). 

Välillinen vahinko on myös osittain seurausta vahinkoa kärsineen osapuolen omista 

senhetkisistä olosuhteista (Carlsson et al., 2014, 16). Lisäksi Hemmo (2005b, 312) 

toteaa, että vahingonkärsijällä itsellä on usein hyvinkin toimivia mahdollisuuksia 

vaikuttaa vahinkoriskin suuruuteen ja varautua erilaisin toimintajärjestelyin ja 

varotoimenpitein niiden realisoitumiseen. 

 

Tyypillisimpiä välillisiä vahinkoja ovat viivästyneen tai puutteellisen suorituksen 

seurauksena aiheutunut tulon menetys sekä velkojan muiden sopimussuhteiden 

estyminen. (Hemmo, 2005b, 312) Kauppalain 67 § :ssa on esitetty esimerkkiluettelo 

välillisinä pidettävistä vahingoista (taulukko 1). Kauppalaissa ero välittömien ja 

välillisten vahinkojen välillä on tehty siten, että välilliset vahingot ovat määritelty alla, ja 

kaikkia muita vahinkoja on pidettävä välittöminä. Epäselvissä tilanteissa kauppalaki 

noudattaa ankaraa korvausvastuuta, jolloin epäselvä vahinko katsotaan välittömäksi 

(Carlsson et al., 2014, 19). 
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Taulukko 1. Kauppalain 67 §:n mukainen välillisten vahinkojen luettelo (Kauppalaki) 

Välillisenä vahinkona pidetään:      

1) Vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai 

keskeytymisestä 

2) Muuta vahinkoa, joka johtuu siitä, ettei tavaraa voida käyttää tarkoitetulla tavalla 

3) Voittoa, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on 

rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein 

4) Vahinkoa, joka johtuu muun omaisuuden kuin myydyn tavaran 

vahingoittumisesta 

5) Muuta saman kaltaista, vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa 

 

Saarnilehto (2005, 7) on antanut esimerkkejä tietynlaisten vahinkojen poissulkevista 

vastuunrajoitusehdoista, jotka voivat esiintyä sopimuksissa seuraavanlaisina ehtoina:  

”Sopijaosapuoli ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista.” 

tai 

”Sopijaosapuoli vastaa ainoastaan välittömistä tai suorista vahingoista.” 

Kuten aiemmin todettiin, välillisten ja välittömien, taikka epäsuorien ja suorien 

vahinkojen erottelu ei ole yksiselitteistä, ja niillä voi olla useita merkityksiä (Saarnilehto, 

2005, 7). Siksi vastuunrajoitusehtoihin voidaan myös ottaa omia määritelmiä 

välillisestä vahingosta tai ehdoissa voidaan yksilöidä juuri tietty korvausvastuun 

ulkopuolelle rajattava vahinkolaji (Hemmo, 2005b, 313). Epäselvyyksien välttämiseksi 

sopimukseen kannattaakin ottaa esimerkillä selvennetty määritelmä vahingosta, jonka 

korvaaminen on poissuljettu (Saarnilehto, 2005, 7). Kauppalaki on esittänyt listan 

välillisistä vahingoista, mutta mikäli sopimuksen ehtoihin on erikseen eritelty 

poissuljettavien välillisten vahinkojen sisältöä, niin sopimusehtojen määrittelyt 

menevät kauppalain edelle. Täten välillisen vahingon määritelmä voi siis myös poiketa 

kauppalaissa olevista määritelmistä (Hemmo, 2005b, 313; Lintumaa, 2014, 141). 

Tämä on seurausta kauppalain dispositiivisuudesta ja toisin sopimisen 
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mahdollisuudesta. Muussa tapauksessa välillisen vahingon määrittämisessä voidaan 

hakea tukea kauppalaista. 

 

3.1.3 Määrällinen tai ajallinen rajoitus 
 

Korvausvastuun enimmäismäärää koskevat vastuunrajoitusehdot koskevat usein sekä 

välittömiä että välillisiä vahinkoja. Välittömien vahinkojen osalta ehdot ovat voimassa 

siltä osin, kuin asetettu euromääräinen korvausraja katsotaan kohtuulliseksi, eikä 

siihen liity kohtuuttomuusongelmaa. (Hemmo, 2004, 35) Saarnilehdon (2005, 7) 

mukaan korvausvelvollisuuden määrän rajoittaminen on yleinen tapa sopimuksissa ja 

sitä on käytetty myös lainsäädännössä, kuten liikennevakuutuslaissa (279/1959) sekä 

useissa kuljetussopimuslaeissa. Saarnilehto esittää esimerkkejä määrällisesti 

rajoitetuista sopimusten vastuunrajoitusehdoista, jotka voivat olla esimerkiksi muotoa:  

”Sopijaosapuolen korvausvastuun yläraja on 400 000 euroa.”   

tai 

”Sopijaosapuoli voi vaatia korvausta vahingosta enintään 10 prosenttia 

kauppahinnasta.” 

Vaikka korvausmäärä on rajoitettu, vastuunrajoitusehto ei silti vaikuta korvausvastuun 

edellytyksiin. Tällöin vastuunrajoitus toimii ainoastaan velallisen eduksi määrittämällä 

vastuun ylärajan, mutta poikkeaa esimerkiksi sopimussakosta, joka taas rajoittaa 

hyvityksen saamista normaaleihin vahingonkorvausperusteisiin nähden. (Hemmo, 

2003b, 283) 

 

Saarnilehdon (2005, 7) mukaan sopijaosapuolen vastuuta voidaan rajoittaa myös 

ajallisesti siten, että vastuu on voimassa vain tietyn ajanjakson ajan, jonka jälkeen 

sopijaosapuolen vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus raukeavat. Tällainen ehto voi 

hänen mukaan olla esimerkiksi seuraavanlainen: 

”Sopijaosapuoli vastaa virheestä aiheutuneista vahingoista vain silloin, jos 

vahinko on syntynyt 1 vuoden kuluessa tavaran vastaanottamisesta.” 

tai 
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”Sopijaosapuoli vastaa vahingoista vain silloin, jos sopimusrikkomusta ei ole 

määräajassa korjattu.”  

 

3.1.4 Peitellyt vastuunrajoitusehdot 
 

Peitellyillä vastuunrajoitusehdoilla tarkoitetaan sellaisia sopimusehtoja, jotka 

pienentävät sopijaosapuolen korvausvastuuta, vaikka sopimusehto näyttää koskevan 

sopimuksessa jotain täysin muuta asiaa. Tällöin kyse on siitä, että ehdon peitellyn 

muodon vuoksi toinen osapuoli ei välttämättä ymmärrä ehdon olevan 

vastuunrajoitusehto. Peitelty vastuunrajoitusehto eroaa välillisiä vahinkoja koskevasta 

ehdosta siten, että vahingonkärsijällä ei peitellyn ehdon vuoksi ole mahdollisuutta 

saada täyttä korvausta kärsitystä vahingosta. (Saarnilehto, 2005, 9) 

 

Sopimussakko on eräs niistä keinoista, jota käytetään peitellysti rajoittamaan 

vahingonkorvausvelvollisuutta. Sopimussakolla voi olla vastuuta vähentävä rooli 

silloin, kun todellisen vahingonkorvauksen määrä ylittää sopimussakon määrän. 

Tällöin sopimussakon suuruus on enimmäiskorvaus, jonka vahingonkärsijä voi saada. 

Sopimussakko on yleisesti käytössä viivästyksen seuraamuksena. (Saarnilehto, 2005, 

9) Sopimussakon avulla sopijaosapuoli voi siten peitellysti rajoittaa oikean vastuun 

määrää lupautumalla maksamaan tietyn sakkosumman. Mahdollisesta 

sopimusrikkomuksesta kärsineellä osapuolella ei välttämättä ole realistista käsitystä 

siitä, minkä suuruiseksi oikea vahingonkorvausvelvollisuus olisi koitunut. 

 

3.2 Vastuunrajoitusehtojen pätemättömyys 
 

Vastuunrajoitusehtoja käytettäessä on huomioitava, että ehdot voivat joissain 

tapauksissa olla sitomattomia. Alun perin pätevä ehto voi menettää sitovuutensa 

silloin, kun ehtoa voidaan pitää OikTL:n 36 §:n mukaan kohtuuttomana, tai ehtoon 

vetoava osapuoli on aiheuttanut sen kvalifioidulla tuottamuksella, eli törkeän 

huolimattomasti tai tahallisesti. (Hemmo, 2004, 25) OikTL:n 36 §:n yleisellä 

sovittelusäännöksellä on tarkoitus selventää oikeuden kantaa kohtuuttomista 

sopimusehdoista sekä ehkäisemään niiden käyttöä (Saarnilehto, 2009, 167). 

Vastuunrajoitusehto voi joissakin tapauksissa tulla sivuutetuksi myös sillä perusteella, 

että ehto on ristiriidassa sopimuksen muun sisällön kanssa. Kyseessä on tällöin 
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sellainen sisäinen ristiriita, jossa velallinen pyrkii samanaikaisesti rajoittamaan 

suoritusvelvollisuutensa sisällölle asetettavia vaatimuksia sekä täyttämään 

suoritusvelvollisuuttaan (Hemmo, 2003b, 286).  

 

3.2.1 Törkeä huolimattomuus tai tahallisuus 

 

Vastuunrajoitusehdot eivät sido osapuolia, mikäli sopimusrikkomus on tahallinen tai 

törkeän huolimaton. Kvalifioidusta tuottamuksesta johtuvaa korvausvastuuta vastaan 

ei siis voida pätevästi suojautua sopimusteknisin keinoin. (Hemmo, 2004, 27) Mikäli 

velkoja katsoo velallisen aiheuttaneen vahingon törkeällä tuottamuksella, velkoja voi 

vaatia vahingonkorvausta vastuunrajoitusehdosta huolimatta (Virtanen, 2005, 484). 

Teko viittaa törkeän huolimattomuuden suuntaan silloin, kun velallisen toiminnassa voi 

havaita selkeää piittaamattomuutta tai velallinen on laiminlyönyt vahinkojen 

välttämiseksi tarvittavia toimia. Lisäksi törkeä huolimattomuus voi olla kyseessä silloin, 

kun vahingon kärsinyt osapuoli on sopimussuhteessa vaatinut velalliselta erityisiä ja 

yksilöityjä turvaamistoimenpiteitä, jotka velallinen on laiminlyönyt (Hemmo, 2006, 485). 

 

Hemmon (2004, 27) mukaan oikeuskäytännössä törkeän huolimattomuuden kynnys 

on asetettu kuitenkin varsin korkealle, ja siten normaalissa yritystoiminnassa 

tapahtuvat menettelyvirheet harvoin yltävät törkeän huolimattomuuden tasolle. 

Hemmo (2006, 485) jatkaa, että törkeä huolimattomuus on käytännössä lähempänä 

tahallisuutta kuin huolimattomuutta ja siihen riittää, että tahallisuudesta on epäily, tai 

menettely muuten lähentelee tahallisuuden rajaa. Myös Virtanen (2005, 497-498) 

toteaa, että törkeän huolimattomuuden kriteerit voivat täyttyä silloin, kun toiminta 

vaikuttaa tarkoitukselliselta, vaikka tahallisuutta itsessään ei voitaisikaan näyttää 

toteen. Virtasen mukaan törkeän tuottamuksen soveltaminen oikeuskäytännössä on 

kuitenkin hyvin vähäistä, ja usein sen arviointi tapahtuu yksittäistapauksellisessa 

harkinnassa. 

 

Toisaalta kyse on myös velkojan eli vahingonkärsijän omasta toiminnasta. Mikäli 

vahingonkärsijä on itse suhtautunut edes jossain määrin piittaamattomasti riskien 

hallintaan ja niiden vähentämiseen, tai on ollut haluton kustantamaan turvallisuutta 

edistäviä toimintoja, törkeän huolimattomuuden arviointi voi kallistua pois velallisesta. 



 20 

(Hemmo, 2006, 486) Täten vastuu moitteettoman suorituksen tekemisessä on myös 

jossain määrin velkojalla. 

 

Kauppalain 40 §:ssa säädetään myös siten, että ostajalla on kuitenkin aina oikeus 

vahingonkorvaukseen myös silloin, jos virhe tai vahinko on seurausta myyjän 

huolimattomuudesta taikka jos myyjä on antanut erityisen sitoumuksen tavaran 

ominaisuuksista, joista tavara on kuitenkin kaupantekohetkellä poikennut. Sama 

ostajan oikeus vahingonkorvaukseen myyjän huolimattomuuden perusteella on 

tavaran viiivästymisestilanteessa kauppalain 27 §:n mukaan. Tällöin pelkkä myyjän 

huolimattomuus tai erityisen sitoumuksen antaminen oikeuttaa toisen osapuolen 

vahingonkorvauksen saamiseen. 

 

3.2.2 Kohtuuttomuus 

 

Vastuunrajoitusehtojen hyväksyttävyyteen vaikuttaa myös kohtuuttomuuden elementti 

(Virtanen, 2005, 499). Sopimusehtojen kohtuuttomuusarvioinnissa tulee 

sovellettavaksi OikTL:n 36 §:n yleinen kohtuullistamissäännös, jonka mukaan: 

”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. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu ehto on sellainen, että sopimuksen jääminen 

voimaan muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi 

kohtuullista, sopimusta voidaan sovitella muiltakin osin tai se voidaan määrätä 

raukeamaan” 

Hemmon (2005a, 252) mukaan, vastuunrajoitusehto saattaa tulla sivuutetuksi, mikäli 

ehtoa pidetään kokonaisuudessaan kohtuuttomana. Hän jatkaa, että ehdon 

soveltamatta jättäminen ei kuitenkaan kohtuuttomuuden perusteella ole kovinkaan 

yleistä, jos ehtoa voidaan pitää tavanomaisena vastaavissa sopimuksissa eikä se 

olennaisesti heikennä sopimuskumppanin asemaa. Myös osapuolten mahdollisuudet 

suojautua vahingolta vaikuttavat kohtuuttomuuden kokonaisarviointiin. Tilanne voi 
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kuitenkin Hemmon (2003a, 32) mukaan muodostua silloin, jos pienyrittäjä on 

sopimussuhteessa selkeästi vahvemmassa asemassa olevan yrityksen kanssa. 

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle oikeustoimen kohtuullistamista koskevaksi 

lainsäädännöksi (HE 247/1981) on esitetty, että joissakin elinkeinonharjoittajien 

välisissä suhteissa osapuolten riippuvuus toisistaan ja epätasavertainen asema ovat 

niin selkeitä, että ne puoltavat sopimuksen kohtuullistamista. Hallituksen esityksessä 

todetaan, että kaupan ja teollisuuden alalla pienet yritykset voivat olla sidoksissa 

suuriin yrityksiin ja siten asettaa ne sopimussuhteessa epätasavertaisiin asemiin. 

Vastuuvapauslausekkeita pidetään tyyppiesimerkkeinä ehdoista, joiden osalta 

kohtuullistaminen voi tulla kyseeseen. Hemmon (2003a, 31) mukaan kahden yrittäjän 

välisessä sopimussuhteessa tasavertainen asema kuitenkin hyvin usein toteutuu, sillä 

kaikilta toimijoilta voidaan edellyttää asiantuntemusta omalta alaltaan. Hemmo (2003b, 

286) myös toteaa, että liikesuhteissa vastuunrajoituksia ei tule kovin helposti tulkita 

kohtuuttomiksi, ottaen huomioon sopimussuhteen positiiviset vaikutukset. Sopimusten 

solmiminen ja kaupankäynti nähdään kummankin sopimuskumppanin etuna. 

 

Mikäli sopimusta vaaditaan soviteltavaksi, todistustaakka on ehdon sovittelua 

vaativalla osapuolella. Hän on siten velvollinen osoittamaan ehdon kohtuuttomuuden 

tai sen, että ehdon soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. (Virtanen, 2005, 499-500) 

Sopimuksen sovittelutilanteessa voidaan erotella kaksi tilannetta, alkuperäinen ja 

jälkiperäinen kohtuuttomuus. Alkuperäisen kohtuuttomuuden tilanteessa sopimusta 

voidaan pitää kohtuuttomana jo sopimuksen tekohetkellä, jolloin sopimuksen 

mukainen suoritusten epätasapaino osapuolten välillä on jo syntynyt. Kyse voi olla 

toisen osapuolen selkeästi vahvemmasta neuvotteluasemasta, jota hän on 

hyödyntänyt toiseen osapuoleen nähden. Jälkiperäinen kohtuuttomuus sen sijaan on 

seurausta sopimuksen tekohetken jälkeisistä tapahtumista ja riippumatonta 

sopimusosapuolten omasta toiminnasta. Tyypillisin jälkiperäinen tilanne on silloin, kun 

ulkopuoliset tapahtumat muuttavat sopimuksen toteutumisedellytyksiä ja 

sopimustasapainoa (Hemmo, 2003b, 54). Vastuunrajoitusehtojen kohtuuttomuus 

painottuu pääasiassa alkuperäiseen kohtuuttomuuteen, sillä ehdot sisällytetään 

sopimukseen jo sen tekohetkellä. 
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3.3 Ehtojen hyödyt  
 

Vastuunrajoitusehtoihin liittyy useita hyötyjä, jotka on otettava huomioon ehtojen 

hyväksyttävyyden arvioinnissa. Velallisen voi usein olla vaikea arvioida ennakkoon 

kaikkia velkojan liiketoimintaan liittyviä riskejä, jolloin vastuunrajoitusehdot turvaavat 

velallisen toimintaa. Velkojalla voi myös itsellä olla tarpeeksi tehokkaita keinoja 

vahinkoriskeiltä suojautumiseen, kuten riittävän varaston ylläpitäminen tai 

toimitusaikojen pidentäminen. Vastuunrajoitusehtojen käyttö voi monissa tapauksissa 

siten edesauttaa ja ylläpitää tasapuolisuutta kahden sopimuskumppanin välillä, sekä 

samaan aikaan edistää taloudellista tehokkuutta ylimääräisten kustannusten 

minimoimisella. (Hemmo, 2006, 483)  

 

Vastuunrajoitusehdot myös ilmentävät rationaalista ja toimivaa sopimusten hallintaa. 

Ne luovat puitteet turvallisille lähtökohdille sopimuksen solmimiseen, kun vastuu on 

mitoitettu taloudellisesti järkeväksi ja kumpikin osapuoli tiedostaa sekä omat 

vastuunsa että niiden rajoitukset. (Virtanen, 2005, 494) Omat hyvin laaditut 

sopimusehdot voidaan nähdä riskienhallinnan lisäksi myös kilpailuetuna, sillä hyvä 

sopimustenhallinta kertoo yrityksen ammattimaisesta toiminnasta (Malmivaara, 2016). 

Vastuunrajoitusehdot ovat lisäksi oiva keino vaikuttaa vahinkojen ennakoitavuuden 

ongelmaan yrityksissä, sillä vastuun rajaamisella voidaan tiedostaa hyvin tarkasti 

mahdollisesti korvattavaksi tulevat vahingot. Näin yritykset voivat myös tehdä 

kokonaisarviointia riskien ja tulo-odotusten välillä (Virtanen, 2005, 499). 

 

Ekuri (2012) toteaa, että ostajan tulisi ottaa häntä sitovat vastuunrajoitusehdot 

huomioon myös ketjussa seuraavan osapuolen, eli oman asiakkaansa kanssa. Ekurin 

mukaan tässä tapauksessa vastuunrajoitusehdoilla itselle siirtynyt riski on mahdollista 

siirtää muilla sopimuksilla eteenpäin toiselle taholle. Myös Härkösen (2016) mukaan 

oman aseman huomioimisella voidaan vastuunjakoon vaikuttaa myös 

sopimusketjussa eteenpäin. Vastuunrajoitusehtoja voidaan siis hyödyntää myös 

vastuuketjussa seuraavan osapuolen kanssa heidän välisissä sopimuksissa. 
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4 Oikeuskäytäntöä 
 

Tässä kappaleessa tarkastellaan vastuunrajoitusehtojen toimintaa oikeuskäytännön 

näkökannalta. Tutkimuksen tarkoituksena on yhdistää teoriaosuus oikeuskäytäntöön 

ja siten saada aiheesta kokonaisvaltainen näkemys. Aluksi tutkimusaineistoa kuvataan 

tarkemmin, jonka jälkeen pyritään teoriaa apuna käyttäen perustelemaan 

tutkimusaineistosta saadut tulokset ja päätelmät. 

 

4.1 Tutkimusprosessin ja –aineiston kuvailu 
 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on lainopillinen näkökulma, jossa tutkimusaineistona 

käytetään korkeimman oikeuden ratkaisuja. Tievan (2009, 115) mukaan korkeimman 

oikeuden ratkaisuilla on erittäin vahva oikeusajattelua ohjaava merkitys. KKO:n 

ennakkopäätöksiä tulee noudattaa alemmissa oikeusasteissa, mikä ilmentää 

ohjailuvaikutuksen sitovuutta ja tärkeyttä. Ennakkopäätösten tarkoituksena on 

helpottaa sekä alempien oikeusasteiden että asianosaisten päätöksentekoon liittyviä 

tekijöitä ja antaa lähtökohtia tuleville arvioille ja ratkaisuille (Olsson, 2013; Tulokas, 

2013). KKO:n ennakkopäätökset sisältävät aina taustaa oikeustapauksesta ja sen 

lisäksi käsittelyt alemmissa tuomioistuimissa sekä niiden antamat tuomiot. Ennen 

korkeimman oikeuden käsittelyä, tapaukset käsitellään sekä käräjäoikeudessa että 

hovioikeudessa.  

 

Tutkimukseen on valittu kolme kappaletta korkeimman oikeuden ratkaisuja, jotka 

sijoittuvat vuosien 1984-2014 välille. Sopimusrikkomustilannetta käsitteleviä KKO:n 

ennakkopäätöksiä löytyy useita, mistä on valittu tutkimuksen aiheen kannalta 

oleellisimmin vastuunrajoitusehtojen käyttöön liittyvät päätökset. Kaikki nämä valitut 

ennakkopäätökset koskevat kahden sopimuskumppanin välistä riitatilannetta, joissa 

ratkaistavaksi tekijäksi on muodostunut välittömien ja välillisten vahinkojen 

korvaaminen, myyjän huolimaton menettely tai vastuunrajoitusehdon pätevyys. 

Tutkimuksessa käytettävät korkeimman oikeuden ratkaisut ovat peräisin Edilex-

lakitietopalvelusta, joka sisältää Suomen laajimman ja ajantasaisimman 

säädöstietokannan ja ratkaistut oikeustapaukset (Edilex, 2016).  
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Tutkimusta voi kuvailla teoriasidonnaiseksi tutkimukseksi, mikä tarkoittaa, että 

tutkimukseen liittyy sekä teorialähtöisyys että aineistolähtöisyys. Tutkimuksessa 

käytettävät teoria ja aineisto kytkeytyvät yhteen siten, että tutkimusaineistosta tehtyihin 

päätelmiin ja tulkintoihin haetaan vahvistusta ja selityksiä teoriasta. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka, 2006) Tässä tutkimuksessa teoria ja aineisto liittyvät tiiviisti 

toisiinsa siten, että tutkimusaineiston empiiriset havainnot pyrkivät osoittamaan 

käytännöntoteutuksen siitä, mitä tutkimuksen teoriaosuudessa ollaan 

vastuunrajoitusehtojen käytöstä ja toimivuudesta todettu.  

 

Tutkimusprosessissa aineisto voidaan jakaa teemoittelun avulla eri ryhmiin. 

Teemoittelu voidaan tehdä teorialähtöisesti siten, että tutkimusaineistosta jaotellaan 

eri aiheet ryhmiin teoriaosuudessa esitetyn mukaisesti. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka, 2006) Tässä tutkimuksessa vastuunrajoitusehdot on luokiteltu jo aiemmin 

teoriaosuudessa, ja niistä on käsitelty sekä pätevät että pätemättömät ehdot. 

Empiirinen osuus jatkaa samaa luokittelua siten, että tutkimusaineisto koostuu 

ratkaisuista, joissa käsitellään teorian mukaisesti välillisiä ja välittömiä vahinkoja sekä 

ehtojen pätemättömyyteen johtavia tekijöitä. Alla olevassa taulukossa (taulukko 2) on 

esitelty empiiriseen osioon valitut korkeimman oikeuden ratkaisut, joista yksi ratkaisu 

koskee välittömiä ja välillisiä vahinkoja, yksi koskee myyjän huolimatonta menettelyä 

ja yksi muuta pätemättömyyteen johtavaa tekijää. Ratkaisujen esittämisjärjestys on 

vanhimmasta päätöksestä uusimpaan. 

 
Taulukko 2. Tutkimuksessa käytetyt korkeimman oikeuden ratkaisut 

Ennakkopäätös Aihe 

KKO:1984-II-57 
Vastuunrajoitusehtojen soveltamisen perusteeksi riittävä 

viittaaminen vakioehdoissa 

KKO:2001:77 
Välittömien ja välillisten vahinkojen korvaaminen myyjän 

huolimattomuuden perusteella 

KKO:2014:61 
Välittömien ja välillisten vahinkojen korvaaminen 

vakioehtojen mukaan 

 



 25 

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksissä kuvataan asianosaisia usein kirjaimilla A 

ja B. Seuraavaksi tässä tutkimuksessa esitellään tarkemmin valitut kolme 

ennakkopäätöstä. 

 

4.2 KKO:n ratkaisut 

4.2.1 Vakioehtoihin viittaaminen 
 

Ensimmäisessä korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:1984-II-57) kyse oli 

sanomalehti-ilmoituksen julkaisemisen yhteydessä tapahtuneesta virheestä 

osapuolten A Oy:n ja B Oy:n välillä.  

 

Sanomalehti-ilmoituksen julkaisemisessa oli lehden kustantajan A:n tuottamuksen 

seurauksena tapahtunut virhe, josta oli koitunut A:n tiliasiakassuhteessa olleelle, 

ilmoituksen lehteen antaneelle B:lle vahinkoa. Osapuoli A oli julkaissut virheellisen 

lehti-ilmoituksen B:n järjestämästä tapahtumasta, jonka seurauksena B:lle oli koitunut 

taloudellista vahinkoa. Osapuoli A kiisti B:n vahingonkorvauskanteen siltä osin, kuin 

siinä vaadittiin korvausta enemmän, kuin mitä eräiden sanomalehtialan ja mainosalan 

yhdistysten jäsenilleen antaman suosituksen mukainen vastuunrajoituslauseke, johon 

B:n A:lta saamassaan ilmoitushinnastossa oli viitattu, olisi edellyttänyt. 

Vastuulausekkeen mukaan lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa 

sattuneesta virheestä on ilmoituksen hinnan suuruinen. Jutussa ei ollut näytetty, että 

B olisi ennen ilmoituksen antamista lehteen tuntenut vastuunrajoituslausekkeen 

sisällön, eikä vastuunrajoituslauseke ollut pelkästään sillä perusteella, että 

hinnastossa oli siihen viitattu sen koko sisältöä ilmoittamatta, tullut A:n ja B:n välisen 

sopimussuhteen osaksi.  Näillä perusteilla korkein oikeus ratkaisi jutun A:n vahingoksi 

lausumalla, ettei vastuunrajoitusehto tässä tilanteessa tullut sovellettavaksi. Täten A 

oli velvollinen korvaamaan B:lle vastuunrajoitusehdon määrää suuremman 

vahingonkorvauksen. (KKO:1984-II-57) 

 

Ratkaisevana tekijänä A:n kannalta jutussa oli vakioehtoihin riittämätön viittaaminen. 

Kuten Hemmo (2005a, 91-95) aiemmin mainitsi, usein vastuunrajoitusehtojen käyttöön 

yrityksen vakioehtoina liittyy niiden soveltamatta jäämisen ongelma, jos ehtoihin ei 

viitata tarpeeksi selkeästi ja niitä liitetä osaksi varsinaista sopimusta. Sekä Hemmo 
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että Saarnilehto (2005, 20) ovat todenneet, että myös vakioehdot tulee antaa 

asiakkaalle yksilöllisen sopimuksen lisäksi, ja sopimuksen laatijan huolehdittavaksi 

jää, että toisella osapuolella on ymmärrys vakioehtojen ja siten myös niissä olevien 

vastuunrajoitusehtojen sisällöstä. Muussa tapauksessa ehdot herkästi jäävät 

osapuolten välillä noudatettavan sopimuksen soveltamisen ulkopuolelle.  

 

Ratkaisun perusteluissa lisäksi esitettiin, että vastuun rajoittaminen on koskenut 

ainoastaan A:n etua, eikä ole perusteltavaa olettaa, että on B:n velvollisuus ottaa 

erikseen selvää A:n säännönmukaista sopimusvastuuta vähentämään tarkoitetuista 

vastuunrajoitusehdoista, jotka ovat edellä mainittujen yhdistysten antamia suosituksia. 

(KKO:1984-II-57) Tämä edelleen korostaa myös Hemmon ja Saarnilehdon kantaa 

vakioehtojen soveltamisesta sopimussuhteessa. Vastuu riittävästä selonteosta 

vakioehtojen ja vastuunrajoitusehtojen suhteen on sopimuksen laativalla osapuolella. 

Ei ole kohtuullista edellyttää, että toinen osapuoli joutuisi varta vasten etsimään 

sopimuksen tehneen osapuolen käyttämiä vakioehtoja, mikäli ne eivät ole olleet 

yksilöllisen sopimuksen liitteenä. Näillä perusteilla voidaan tehdä johtopäätös, ettei 

sopimuksen toisella osapuolella, tässä tapauksessa B:llä, voi olla velvollisuutta 

erityiseen selonottoon A:n käyttämistä vakioehdoista, mikäli niitä ei sopimuksenteon 

yhteydessä ole B:lle annettu. Lisäksi toinen osapuoli, tässä tapauksessa A, ei voi 

sopimussuhteessaan käyttää sellaisia vastuunrajoitusehtoja, jotka on laadittu vain 

kyseisen osapuolen eduksi, ja joita ei riittävän selkeästi ole annettu tiedoksi 

sopimussuhteen toiselle osapuolelle. Kyseisen tyyppiset vakioehdot ja 

vastuulausekkeet voivat oleellisesti vaikuttaa toisen osapuolen, tässä tapauksessa 

B:n, päätöksentekoon sopimuksen solmimisesta. 

 

4.2.2 Myyjän huolimattomuus korvausperusteena 

 

Toinen korkeimman oikeuden ratkaisu (KKO:2001:77) koski A Oy:n ja B Oy:n välistä 

kiistaa kaupan kohteena olleen laminaatin soveltuvuudesta tuotteiden pakkaamiseen 

ja siihen liittyvien välillisten vahinkojen korvaamiseen. Tässä sopimussuhteessa 

osapuolet eivät olleet käyttäneet vastuunrajoitusehtoja, vaan ratkaisu on syntynyt 

kauppalain säännöksiin perustuen. Kuten Wilhelmsson et al. (2006, 16-19, 187) ja 

Saarnilehto (2005, 5) ovat aiemmin maininneet, kauppalaki sääntelee irtaimen 
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omaisuuden kauppaa, ja tulee sovellettavaksi osapuolten välillä silloin, mikäli muista 

sopimusehdoista, kuten vastuunrajoitusehdoista, ei ole muuta sovittu.  

 

Tapauksessa ostaja eli osapuoli B oli tilannut myyjältä eli A:lta laminaattia 

käytettäväksi perunasnacks-tuotteiden pakkaamiseen. A oli tietoinen siitä, että 

laminaatista valmistettavia pusseja käytettäisiin snack-tuotteiden pakkaamiseen, ja oli 

siten antanut myös kauppalain 40 §:ssa tarkoitetun erityisen sitoumuksensa siitä, että 

laminaatti soveltuu kyseisten perunasta valmistettujen snack- tuotteiden 

pakkausmateriaaliksi. A:n toimittama laminaatti ei kuitenkaan ollut soveltunut 

kyseiseen tarkoitukseen, vaan se oli vahingoittanut pusseihin pakattuja elintarvikkeita 

ja saattanut ne käyttökelvottomaan kuntoon. Tämän seurauksena B vaati 

vahingonkorvausta A:lta sekä välittömien että välillisten vahinkojen osalta. Kauppalain 

40 §:n 3 momentin mukaan ostajalla on oikeus saada korvaus tavaran virheen 

aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista siinä tapauksessa, että tavara jo 

kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä oli erityisesti sitoutunut. Saman 

momentin mukaan ostajalla on aina oikeus korvaukseen, mikäli virhe tai vahinko johtuu 

myyjän huolimattomuudesta. Koska kauppa oli kuitenkin koskenut vasta 

kaupantekoajankohdan jälkeen valmistettavaa tavaraa, kauppalain säännös myyjän 

erityisestä sitoumuksesta ei tullut sovellettavaksi. Sen sijaan, koska A oli antanut B:lle 

olennaisiksi tietämistään pakkausmateriaalin ominaisuuksista tiedon, jonka 

paikkaansapitävyyttä A ei kuitenkaan ollut varmistanut, ja joka osoittautui 

virheelliseksi, oli A menetellyt kauppalain 40§:n 3 momentin mukaan huolimattomasti. 

Korkein oikeus ratkaisi asian siten A:n vahingoksi, määräämällä A:n korvaamaan B:lle 

tavaran virheen aiheuttamien välittömien vahinkojen lisäksi myös välilliset vahingot. 

(KKO:2001:77) 

 

Ratkaisun päätekijäksi muodostui myyjän huolimattomuus, joka oli seurausta kaupan 

kohteesta annetuista virheellisistä ja varmentamattomista tiedoista. Koska myyjä oli 

antanut tuotteen ominaisuuksista paikkansa pitämättömän lupauksen, voitiin myyjä 

katsoa korvausvelvolliseksi hänen tuottamuksensa perusteella (KKO:2001:77).  

Vaikka sopimusehdoissa olisi käytetty vastuunrajoituslauseketta, ei KKO:n ratkaisu 

A:n korvausvelvollisuudesta olisi välttämättä muuttunut. Perusteena tälle on se, että 

kuten aiemmin on todettu, kauppalain 40 §:n mukaan ostajalla on aina oikeus 

korvaukseen, jos virhe tai vahinko on seurausta myyjän huolimattomuudesta. Tällöin 
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esimerkiksi välillisten vahinkojen poissulkeva vastuunrajoitusehto olisi myyjän 

huolimattoman toiminnan seurauksena voinut johtaa ehdon pätemättömyyteen. 

Hemmon (2004, 25) mukaan myös vastuunrajoitusehdot voivat menettää 

merkityksensä, mikäli myyjä syyllistyy huolimattomuuteen, törkeään 

huolimattomuuteen tai tahallisuuteen. Tällöin myyjän toiminta voi olla 

vastuunrajoitusehdon pätemättömyyden peruste. Sekä Hemmon että kauppalain 40 

§:n mukaan voidaan tehdä johtopäätös, ettei vastuunrajoitusehtojen käyttö olisi tässä 

tilanteessa välttämättä oleellisesti muuttanut KKO:n antamaa ratkaisua.  

 

4.2.3 Vakiosopimusehtojen soveltaminen 
 

Kolmas korkeimman oikeuden ratkaisu (KKO:2014:61) koski rakennusliike A Oy:n ja 

rakennustarvikeliike B Oy:n välistä kiistaa toimituksen viivästystilanteessa, jossa 

ostaja A oli tilannut myyjältä B ovia urakkakohteeseen. Ratkaisun kohteena oli 

välittömien ja välillisten vahinkojen jaottelu ja niiden korvaaminen. 

 

Osapuoli A oli tilannut B:ltä ovia urakkakohteeseen. B oli kuitenkin viivästynyt ovien 

toimittamisessa, jonka seurauksena A viivästyi oman urakkansa suorittamisessa. 

Tästä johtuen A oli joutunut maksamaan urakkasopimuksen mukaisen viivästyssakon 

urakan tilanneelle osapuolelle. A siten vaati, että B on velvollinen korvaamaan A:n 

urakan tilaajalle maksaman viivästyssakon määrän viivästymisen aiheuttamana 

vahinkona. Ovikaupassa noudatettiin Suomen Rautakauppayhdistyksen yleisiä 

myyntiehtoja (Rasi-ehdot), joiden mukaan myyjä ei vastannut viivästymisen 

aiheuttamasta välillisestä vahingosta. Korkeimman oikeuden ratkaistavaksi jäi, 

katsotaanko A:n urakan tilaajalle maksama viivästyssakko välittömäksi vahingoksi vai 

vakioehtojen tarkoittamaksi välilliseksi vahingoksi, jota myyjä ei ole velvollinen 

ostajalle korvaamaan. Koska yleisissä Rasi-ehdoissa ei ole täsmennetty välillisten 

vahinkojen määritelmää, korkein oikeus joutui hakemaan tulkinta-apua ratkaisuun 

kauppalain välillisten vahinkojen jaottelusta. Korkein oikeus päätyi siihen, että 

viivästyssakkoa pidetään kyseisessä tapauksessa välillisenä vahinkona, jonka vuoksi 

B ei ollut velvollinen vastuunrajoitusehdon mukaisesti korvaamaan viivästyssakon 

määrää A:lle. (KKO:2014:61) 
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Käsiteltävänä olleessa tapauksessa kiista siis koski viivästyssakon luokittelemista 

välittömäksi tai välilliseksi vahingoksi. Verrattuna aiemmin käsiteltyyn KKO:n 

ratkaisuun (KKO:1984-II-57), vakiosopimusehdot ja niissä ollut vastuunrajoitusehto 

ovat tässä tapauksessa olleet päteviä ja ne ovat tulleet osaksi A:n ja B:n välistä 

sopimussuhdetta. Tutkimuksessa on aiemmin todettu, että sopimussuhteen osapuolet 

voivat ottaa tarkempia määritelmiä välillisten vahinkojen sisällöstä sopimusehtoihin, 

mutta mikäli näin ei ole tehty, niin apua määrittelyyn voidaan hakea kauppalain 

välillisten vahinkojen luettelosta (Hemmo, 2005b, 313).  

 

Korkein oikeus myös esitti ratkaisun perusteluissa, että viivästyssakkoa tulee 

kauppalain esitöiden mukaan arvioida siten, että jos ostaja joutuu myyjän 

sopimusrikkomuksen vuoksi viivästykseen ja joutuu sillä perusteella suorittamaan 

sopimussakkoa omalle sopimuskumppanilleen, on tällaista vahinkoa pidettävä 

ensimmäisen myyjän kannalta yleensä välillisenä vahinkona (KKO:2014:61). Kuten 

Saarnilehto (2011, 1394) on asiasta maininnut, on välillisten vahinkojen 

poissulkemisen syy nimenomaan se, ettei myyjä välttämättä pysty ennakoimaan 

kaikkia vahinkoja, joita virheestä voi ostajan omille sopimuskumppaneille syntyä. Myös 

Carlsson et al. (2014, 16) on todennut, että välillisen vahingon syntymiseen vaikuttaa 

myös vahinkoa kärsineen osapuolet omat olosuhteet, joihin kyseinen osapuoli pystyisi 

myös itse vaikuttamaan. Täten esimerkiksi toimitusaikaa pidentämällä ostaja A olisi 

voinut pienentää viivästymisen ja sopimussakon maksamisen riskiä omalle 

sopimuskumppanilleen. 

 

Vakiosopimusehdoissa olleet vastuunrajoitusehdot ovat tässä tapauksessa olleet 

ratkaisevassa asemassa A:n ja B:n välisessä kiistassa. Mikäli A ei olisi soveltanut 

vastuuta rajoittavia lausekkeita sopimuksessaan, olisi korvausvastuu voinut olla 

huomattavasti laajempi, mitä se ehtojen vuoksi nyt oli. Kyseinen korkeimman oikeuden 

ratkaisu on merkittävä ennakkopäätös, joka korostaa vastuunrajoitusehtojen tärkeyttä 

kahden osapuolen välisessä sopimuksessa sekä ehtojen oleellisuutta ratkaisun 

perusteena olevana seikkana. 
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Riskienhallinta muodostaa tärkeän ja merkittävän osan koko yrityksen toiminnasta. 

Mikään yrityksessä harjoitettava toiminto tai ylläpidettävä sopimussuhde ei ole täysin 

riskivapaa. Yritysten onkin kyettävä löytämään oikeat tavat pienentää ja hallita 

olemassa olevia ja toimintaa uhkaavia riskejä. Liiketoimintaan liittyy useita 

kahdenvälisiä sopimussuhteita eri yritysten kanssa. Myös sopimussuhteisiin, 

sopimusten sisältöön ja niiden täyttämiseen liittyy useita riskejä, joiden realisoituminen 

voi hetkessä muuttaa yrityksen toiminnan suunnan kannattavasta 

kannattamattomaksi. 

 

Riskienhallinta vaatii sopimusteknistä osaamista yrityksen sisällä. Erilaisten riskejä 

pienentävien työkalujen käyttö vaikuttaa merkittävästi yrityksen toiminnan 

sujuvuuteen, jatkuvuuteen ja tuloksentekokykyyn. Sopimusten vastuunrajoitusehtoja 

voidaan pitää tehokkaana keinona turvata yrityksen toimintaa sopimussuhteissa ja 

sopimusrikkomustilanteissa. Kyseisillä ehdoilla voidaan sulkea pois erilaisia 

vahinkolajeja tai rajoittaa euromääräisesti tai ajallisesti yrityksen vastuun määrää ja 

korvausvelvollisuutta. Näillä keinoin yritys voi siten valita juuri kyseiseen 

sopimussuhteeseen tehokkaimman vastuunrajoitusehdon, jolla se voi rajoittaa oman 

vastuun määrää ja siten tiedostaa suurimman olemassa olevan 

vahingonkorvausmäärän. Kohtuullisuuden rajoissa, yritys voi mitoittaa korvausmäärän 

sopimussuhteen tarkoitukseen nähden sopivaksi tai poistaa sellaisen vahinkolajin, 

kuten välillisen vahingon, jonka syntymiseen yritys ei voi välttämättä vaikuttaa. 

Vastuunrajoitusehdot turvaavat yrityksen toimintaa myös siinä tilanteessa, kun 

kyseinen yritys ei tunne tarkemmin toisen osapuolen toimintaa ja sitä uhkaavia riskejä, 

jotka voisivat heijastua myös sopimuksen laativaan yritykseen. Vastuunrajoitusehdot 

toimivat hyvin tehokkaasti ja laajasti kaikkiin sopimuksessa eriteltyihin kohteisiin ja 

koko sopimuksen täyttämisen ajan. 

 

Tässä tutkimuksessa haluttiin yritystoiminnan riskien kannalta saada näkemys siitä, 

kuinka tärkeää yrityksen on kiinnittää huomiota riskien hallintaan ja sitä kautta 

vastuunrajoitusehtojen käyttöön riskiä pienentävänä ja sitä hallitsevana työkaluna. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia vastuunrajoitusehtoja yritys voi 

käyttää, minkälaisiin asioihin niillä voidaan vaikuttaa ja mitä asioita voidaan poissulkea. 
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Sen lisäksi haluttiin myös selvittää, minkälaisia ehtoja yritys ei voi käyttää ja millaiset 

tekijät tai syyt voivat johtaa sopimuksessa käytettävien vastuunrajoitusehtojen 

pätemättömyyteen.  

 

Tutkimukseen valittiin kolme korkeimman oikeuden ratkaisua, joiden tulkintojen avulla 

pyrittiin saamaan näkemys siihen, kuinka vastuunrajoitusehdot ovat 

oikeuskäytännössä sopimusrikkomustilanteessa osapuolten välillä toimineet. Lisäksi 

vastakohdaksi otettiin yksi ratkaisu, jossa vastuunrajoitusehtoja ei ole käytetty. 

Kyseisellä valinnalla haluttiin avata myös sitä, miten vahingonkorvaus määräytyy 

kauppalain säännösten mukaan ja miten tilanne voisi ehtoja käyttämällä mahdollisesti 

muuttua. 

 

Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymyksessä pyrittiin saamaan vastaus siihen, millä 

keinoin yritys voi etukäteen rajoittaa vastuutaan, koskien sopimusrikkomustilanteen 

seurauksia. Vastuun rajoittaminen on osa riskienhallintaa ja sopimusten tehokasta 

laadintaa. Vastuunrajoitusehdot takaavat sen, että yritys pystyy niiden avulla 

rajaamaan vaikeasti ennakoitavia vahinkolajeja pois korvausvastuun piiristä sekä 

asettamaan korvausvastuulle tarkan ylärajan. Korkeimman oikeuden ratkaisussa 

(KKO:2014:61) yritys oli sisällyttänyt vakioehtoihinsa vastuunrajoitusehdon, jossa 

yritys sulkee kaikki välilliset vahingot vastuunsa ulkopuolelle. Kyseisen ehdon vuoksi 

ja KKO:n päätöksellä, yritys ei joutunut korvaamaan vastapuolelle syntyneitä välillisiä 

vahinkoja. Tässä tapauksessa vastuunrajoitusehto oli oleellinen tekijä ja vaikutti 

lopulta positiivisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sopimuksen laatineen yrityksen 

toimintaan. 

 

Ensimmäinen alakysymys liittyi vastuunrajoitusehtojen pätemättömyyteen, ja siihen, 

mitkä tekijät voivat sen aiheuttaa. Huolellinen sopimusten laadinta sekä sopimuksen 

laatijan huolellinen toiminta ovat edellytyksiä vastuunrajoitusehtojen käytettävyydelle, 

sillä eri tekijät voivat myös joissain tilanteissa johtaa ehtojen pätemättömyyteen. 

Tällaisia tekijöitä ovat ehtojen kohtuuttomuus sekä sopimusrikkomukseen liittyvä 

sopimuksen laatijan huolimattomuus, törkeä huolimattomuus tai tahallisuus koskien 

sopimuksen täyttämisen edellyttämiä toimia. Korkeimman oikeuden ratkaisussa 

(KKO:2001:77) myyjän huolimattomuus johti laajempaan 

vahingonkorvausvelvollisuuteen, joka käsitti sekä välittömät että välilliset vahingot. 
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Vaikka kyseisessä tilanteessa vastuunrajoitusehtoja ei sovellettu, niin myyjän 

toiminnan luonne vaikutti ratkaisuun ja sen seuraamuksiin, mikä toisaalta olisi myös 

voinut johtaa vastuunrajoitusehdon pätemättömyyteen, mikäli sellainen olisi 

sopimuksessa ollut. 

 

Toisessa alakysymyksessä kyse oli vastuunrajoitusehtojen vaikutuksista yrityksen 

toimivaan riskienhallintaan. Kuten ylempänä yrityksen riskienhallinnasta on todettu, 

vastuunrajoitusehtoja voidaan oikein laadittuna pitää toimivana ja tuloksellisena 

keinona hallita yrityksen sopimusriskiä. Vastuunrajoitusehtojen käyttö tasapainottaa 

kahden osapuolen välistä riskinjakoa ja luo kummallekin sopimusosapuolelle puitteet 

ennakoida sopimuksen täyttämiseen liittyvät riskit, vastuut ja mahdolliset 

kustannukset. Tällä tavoin tiedostamalla vastuun ulkopuolelle jäävät vahinkolajit, 

kumpikin osapuoli voi ennakolta varautua tilanteeseen, jossa riski realisoituu ja 

vahinko syntyy. 

 

Tästä tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan yrityksen sopimusriskien hallinnan ja 

vastuunrajoitusehtojen eri tyyppien osalta yleistää, sillä monissa elinkeinoharjoittajien 

välisissä liikesopimuksissa sopimusriskit ja vastuunrajoitusehdot ovat samankaltaisia. 

Kuten tutkimuksessa on todettu, vastuunrajoitusehdot ovat toimivia ja merkittäviä 

sopimuksissa käytettäviä ehtoja, jotka vaikuttavat sopimuskumppaneiden asemaan 

korvausvelvollisina. Siten yritysten kannattaakin hyödyntää vastuunrajoitusehtoja 

sopimuksissaan nyt ja tulevaisuudessa. Toisaalta empiirisistä havainnoista saadut 

tulokset ovat lähinnä yksittäistapauksia. Vaikka korkeimman oikeuden ratkaisut ovat 

ennakkopäätöksiä, ja niillä on merkitystä myös tulevassa päätöksenteossa, KKO:n 

ratkaisuihin vaikuttavat aina kaikki kyseessä olevaan tapaukseen liittyvät yksittäiset 

seikat ja erityispiirteet. 

 

Tämän tutkimuksen seurauksena esille nousi eräs mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. 

Tutkimus rajattiin vain kahden osapuolen välille, mutta usein kummallakin osapuolella 

on myös omia sopimuskumppaneitaan. Johdannossa sivuttiin hieman kolmanteen 

osapuoleen kohdistuvista indemnity ja hold harmless- tyyppistä ehdoista, joiden avulla 

sopimuskumppanit jakavat vastuutaan koskien korvausvelvollisuutta kolmatta 

osapuolta kohtaan. Jatkotutkimusaiheena voisi siten olla kolmannen osapuolen asema 
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ja oikeuskeinot sopimusrikkomustilanteessa. Tällainen jatkotutkimusaihe on mitaltaan 

laajempi, mutta selvästi myös ajankohtainen aihe nykyisessä elinkeinoelämässä. 
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