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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen aihe ja tausta 

 

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat eurooppalaisen talouden ydin, edustaen 99 % 

kaikista eurooppalaisista yrityksistä (Bruno & Villa 2012). Lähinnä kustannussyistä 

pk-yrityksissä ei usein ole mahdollisuutta hyödyntää oikeustieteen ammattilaista so-

pimusten laatimisessa, mikä lisää paineita sopimusjohtamiselle. Sopimuksiin liittyvät 

riskit voivat pahimmassa tapauksessa toteutuessaan johtaa koko yrityksen konkurs-

siin. Pienemmän mittakaavan riskien seurauksena esimerkiksi yksittäinen projekti voi 

toteutua tappiollisena tai asiakassuhde saattaa kariutua. Riskienhallinta voidaankin 

tätä kautta nähdä yhtenä sopimusjohtamisen ydinkysymyksistä. Näistä syistä myös 

sopimusjohtaminen nousee tärkeäksi menestystekijäksi yksittäisten pk-yritysten kan-

nalta, minkä takia sopimusjohtaminen on nostettu tämän tutkimuksen pääteemaksi.  

 

Toimitussopimus laaditaan yleisesti kirjallisena dokumenttina, mutta myös suullista 

sopimusta hyödynnetään toisinaan, minkä takia sitä ei täysin jätetä tarkastelun ulko-

puolelle. Kuten Haapio (2005, 24) toteaa, sopimusten hallinnassa ei ole kuitenkaan 

kysymys pelkästään kirjalliseen dokumenttiin liittyvästä johtamistyöstä vaan ennem-

minkin toimituksen ja sopimussuhteen sisällöstä, sekä laajemmin kaikesta mikä so-

pimusprosessiin liittyy, kuten asiakassuhteesta. Sopimuksen onnistunut hallinta on 

pitkälti kiinni koko prosessin ja projektin onnistuneesta johtamisesta ja toteutuksesta. 

(Haapio 2005, 24–25.) Lisäksi pelkästään oikeudellisten normien ja toisaalta sopi-

musjohtamisen mallien tarkastelu ei ole tässä yhteydessä riittävää, sillä kuten Tieva 

(2009, 115) toteaa, käytännössä muokkaantuneet tavat ja tiedot vaikuttavat sopimus-

ten laadintaan. Tiedostetun ja teoreettisen tiedon lisäksi ratkaisuja ohjaa niin sanottu 

hiljainen tieto. Hiljainen tieto perustuu ihmisen omiin kokemuksiin ja se on tiedosta-

matonta, mutta ohjaa käyttäytymistä tästä huolimatta. Päätösten taustalla olevat us-

komukset ja tieto voivat kuitenkin olla vääriä. Tätä kutsutaan tiedostamattomaksi tie-

tämättömyydeksi. (Tieva 2009, 115.) Tässä tutkimuksessa on tarkoitus paneutua 
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kaikkiin edellä mainittuihin tiedon muotoihin, tavoitteena ymmärtää paremmin sitä 

monimutkaista maailmaa, jossa pk-yritykset laativat sopimuksia.  

 

Useat tässä tutkimuksessa käsiteltävät asiat on sovellettavissa yhtä lailla muunlaisiin 

yrityksiin ja organisaatioihin, mutta esiin nousee myös seikkoja, jotka ovat ominaisia 

juuri pk-sektorille. Yritysten koko määritellään yleensä työntekijöiden lukumäärän, 

liikevaihdon tai taseen loppusumman perusteella. Pk-yrityksissä on alle 250 työnteki-

jää, niiden liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma alle 43 mil-

joonaa euroa (Yritys ja teollisuustoiminta 2014). Pk-sektorilla on valtava merkitys 

Suomen taloudelle ja työllisyydelle: pienet-, keskisuuret- ja mikroyritykset muodosti-

vat 99,8 % kaikista suomalaisista yrityksistä vuonna 2012 (Elinkeinoelämän keskus-

liitto 2014). 

 

Idea tämän tutkimuksen kirjoittamiseen kumpuaa pitkälti kirjoittajan työelämässä koh-

taamista sopimusjohtamisen haasteista sekä sopimusjohtamisen ongelmien aiheut-

tamista kustannuksista työnantajalle. Lisämotivaationa toimii aiemman tutkimuksen 

vähäisyys, minkä vuoksi tätä tutkimusta voi pitää merkittävänä ovenavauksena pk-

yritysten sopimusjohtamisen tutkimuksen kentässä. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymys 

 

Tutkimusongelma on sopimusjohtamisen suurimmat kompastuskivet, sillä sopimus-

johtamiseen liittyy useita ongelmakohtia. Mitkä tekijät johtavat sopimusten epäonnis-

tumiseen? Kuinka sopimuksia voitaisiin johtaa paremmin? Kuinka sopimuksia voisi 

johtaa tehokkaammin? Entä liittyykö pk-yrityksiin erityisiä ominaisuuksia, jotka vaike-

uttavat sopimista? Kaikki nämä ongelmat olivat taustalla tutkimuskysymystä määritel-

täessä. Tutkimuskysymys onkin kiteytettävissä seuraavasti: 

Mitkä ovat toimitussopimusjohtamisen suurimmat haasteet pk-yrityksessä ja kuin-

ka näitä voitaisiin lievittää?  
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Painopiste on rakennusalaan tai rakennusalaan verrattavissa olevaan projektimuo-

toiseen sopimiseen liittyvissä kysymyksissä. Yksittäistapausta tutkimalla pyritään 

ymmärtämään, kuinka yksittäinen yritys järjestää sopimusjohtamisen ja mitä haastei-

ta siinä kohdataan. Lisäksi paneudutaan siihen, kuinka teoriaosuudessa esiin nous-

seet teemat ilmenevät kyseisen yrityksen arjessa.  

 

1.3 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tutkimuksen tarkoitus on antaa ensin kattava katsaus aiempaan tutkimustietoon ja 

teorioihin aiheen pohjalta. Case-yritys on pieni suomalainen perheyritys, jonka pää-

asiallisena liiketoimintana on polttoaineen jakeluasemien valmistaminen. Yritys valit-

tiin tutkimuskohteeksi, koska yrityksen tuote on sopimusjohtamisen näkökulmasta 

haastava ja yrityksessä oli jo aiemmin tiedostettu sopimusjohtaminen ongelmalliseksi 

toiminnan osa-alueeksi. Työssä on tutkittu yrityksen sisäisesti koettuja sopimusjoh-

tamisen haasteita sekä mahdollisia kehittämistoimenpiteitä johtamisen helpottumi-

seksi ja sopimusriskien pienentämiseksi. Tutkimus on toteutettu puolistrukturoidulla 

haastattelulla. Tutkimuksessa on myös pyritty ymmärtämään eri tehtävissä olevien 

henkilöiden näkemyseroja samaan asiaan liittyen. 

 

Työn tavoite on antaa lukijalleen yleinen käsitys toimitussopimuksen johtamisesta ja 

siihen liittyvistä haasteista sekä syventyä case-yrityksen sopimusjohtamiseen ja 

haastateltavien henkilöiden kokemuksiin tästä. Tavoitteena case-tutkimuksessa on 

oppia ymmärtämään sopimusjohtamista sekä erilaisia tapoja käsittää ilmiö.  

 

1.4 Tutkimusmetodologia ja tutkimusaineisto 

 

Laadullisen tutkimuksen keinoin voidaan oppia ymmärtämään ilmiöitä sekä tulkita 

niitä. Lisäksi laadullinen tutkimus mahdollistaa asenteiden ja uskomusten sekä ennal-

ta huonosti tunnettujen asioiden tutkimisen (Aira 2005). Jotta olisi mahdollista oppia 

ymmärtämään sopimusjohtamiseen liittyviä haasteita pk-sektorilla, perehdytään täs-
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sä yksittäisen yrityksen sopimusjohtamiseen ja sopimusjohtamisen käytäntöihin. 

Edellä mainituista syistä empiirinen osuus perustuu laadulliseen eli kvalitatiiviseen 

tutkimukseen. Kuten Alasuutari (1999, 39) toteaa, laadullisen tutkimuksen perusta on 

ilmiöiden selittäminen ja ymmärtäminen, toisin kuin kvantitatiivisessa eli määrällises-

sä tutkimuksessa, jossa pyritään selittämään yleisiä lainalaisuuksia. Laadullisen tut-

kimuksen tavoitteena on pääsääntöisesti yksittäistapauksen selittäminen, vaikka seli-

tys saattaakin soveltua myös muunlaisiin tilanteisiin. (Alasuutari 1999, 39.) 

 

Tutkimus perustuu puolistrukturoituun teemahaastatteluun. Haastatteluissa haasta-

teltiin kolme henkilöä, jotka ovat avainhenkilöt kyseisen pienen yrityksen sopimusjoh-

tamisessa. Haastateltavat henkilöt valittiin harkiten, sillä laadullisessa tutkimuksessa 

on tapana pyrkiä valitsemaan tutkittaviksi ihmisiä, joilta kerättävän informaation poh-

jalta pystytään muodostamaan kokonaisvaltainen kuva tutkittavasta ilmiöstä (Aira 

2005). Haastattelun aihealueet ja suurin osa haastattelukysymyksistä oli päätetty en-

nalta, mikä on tyypillistä puolistrukturoidulle haastattelulle (Hirsjärvi & Hurme 2004, 

47).  

 

1.5 Tutkimuksen rakenne, rajaukset ja teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja tiedon rakentuminen on kuvattavissa kuvan 1 

pyramidin avulla. Tarkoituksena on edetä pyramidin pohjalta kohti pyramidin kärkeä, 

yleisemmästä tiedosta kohti yksityiskohtaisempia asiakokonaisuuksia. Koko pyramidi 

rakentuu perusasioiden ymmärtämisen varaan. Peruskäsite toimitussopimus on ym-

märrettävä, jotta tutkielman ydinajatukseen voidaan päästä käsiksi. Toisekseen so-

pimusprosessi on käsitettävä laaja-alaisesti, jotta voidaan syventyä sopimusjohtami-

seen, sillä kuten Haapio (2005, 24) toteaa, sopimusjohtaminen on koko sopimuspro-

sessin hallinnointia. Sopimusjohtamisen käsittelyn jälkeen siirrytään tapaustutkimuk-

seen, jossa aiemmissa pyramidin vaiheissa opittua teoriaa sovelletaan käytäntöön ja 

jossa teoriapohjan päälle kootaan tapauskohtaisempaa tietoa. Pyramidin kärjessä on 

tarkoitus oppia ymmärtämään ilmiötä syvällisesti sekä käsittää, kuinka tutkittava ilmiö 

näkyy käytännön työssä. 
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Kuva 1. Tutkimustulosten rakentuminen. 

 

Työ etenee pyramidin mukaisesti teoriaosuudesta empiria-osuuteen. Tutkimuksen 

tärkeimmät löydökset on koottu empiriaosuuden päätteeksi yhteenvedossa ja johto-

päätöksissä. Haastattelukysymykset on esitetty työn liitteissä. Tutkimus on rajattu 

vastaamaan tutkimuskysymykseen sekä tarjoamaan tarvittavat taustatiedot kokonai-

suuden ymmärtämiseksi. Työ käsittelee pk-yrityksiä, mikä jättää suurille ja mikroyri-

tyksille tyypilliset seikat tutkimuksen ulkopuolelle. Rajaus luo mielenkiintoisen ja en-

nalta vain vähän tutkitun näkökulman tutkimukseen.   

 

2 TOIMITUSSOPIMUS JA SOPIMUSPROSESSI 

 

Sopimus on taloudellisen vaihdannan keskeisin mekanismi (Kähler 2013). Sopimus 

määritellään yleisesti kahden tai useamman oikeustoimen yhteenliittymäksi, esimer-

kiksi tarjouksen ja vastauksen yhdistelmäksi. Sopimus on väline riskien jakamiseksi 

ja sen lähtökohtana on sopimusvapaus. Sopimus sitoo kahta tai useampaa henkilöä. 

Case 

Sopimusjohtaminen 

Sopimusprosessi 

Toimitussopimus 
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Sopimuksen sitovuus tarkoittaa, että sopimusrikkomuksesta saattaa seurata oikeu-

dellisia sanktioita. Sanana sopimus viittaa niin kirjalliseen dokumenttiin, sopimussuh-

teen sisältöön kuin sopimuksen tekemiseen. Sopimus voi syntyä kolmella tavalla. 

Ensinnäkin, sopimus voi olla niin sanottu konsensuaalisopimus, missä sopimus syn-

tyy osapuolten yksimielisistä tahdonilmaisuista. Toinen sopimusmuoto on määrämuo-

toinen sopimus, jonka tulee olla laadittu tietyssä muodossa. Määrämuotoista sopi-

musta käytetään esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä. Kolmas sopimusmuoto on 

reaalisopimus, joka tulee täysin sitovaksi suorituksen kautta, esimerkiksi esineen 

luovuttamisen yhteydessä. Suurin osa sopimuksista on konsensuaalisopimuksia. 

(Saarnilehto 2002, 2–5, 35–36.)  

 

Toimitussopimus voidaan tässä yhteydessä määritellä kaupalliseksi sopimukseksi 

palvelun, suoritteen tai näiden yhdistelmän vaihdannasta. Toimitussopimus on taval-

lisimmin kaksipuolisesti velvoittava, sitoen kumpaakin sopijapuolta (Saarnilehto 2002, 

8). Toimittajan näkökulmasta toimitussopimus on sekä liiketoiminnan että tuottojen 

lähde. Tilaajan näkökulmasta kyse on puolestaan tavaroiden ja palveluiden hankin-

nasta. (Haapio 2005, 25.) Toimitussopimuksen kuten muunkinlaisten sopimusten teh-

tävät voidaan jakaa viiteen osaan. Ensiksi sopimuksella on toiminnanohjausfunktio, 

millä viitataan sopimuksen rooliin tehtäväkentän määrittelyssä ja esimerkiksi johtami-

sen ja suunnittelun apuna. Toiseksi, sopimuksella on arvontuottofunktio, mikä viittaa 

esimerkiksi sopimuksen merkitykseen suhdetoimien ja tulevaisuuden tuottojen tur-

vaajana. Kolmantena funktiona on riskienhallinta: sopimusten avulla voidaan enna-

koida riskejä ja mahdollisesti myös minimoida ne. Neljänneksi sopimus on viestinnän 

väline niin toisen sopijapuolen kuin yrityksen itsensä suuntaan. Viimeisimpänä sopi-

muksen funktiona on rooli erimielisyyksien ehkäisyssä ja ratkaisussa: huolellisesti 

laadittu sopimus auttaa välttämään konflikteja. (Haapio & Haavisto 2005, 10.) 
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2.1 Sopimusprosessin yleispiirteet  

 

Tässä yhteydessä käsitellään sopimusprosessia pitkälti Haapion (2005, 24–26) nä-

kemyksen mukaisesti. Syynä tähän on Haapion näkemyksen sovellettavuus tutki-

muksen yhteyteen, sillä Haapio käsittää sopimusprosessin laajasti, mikä auttaa myös 

sopimusjohtamisen kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä. Haapio (2005, 24–26) 

korostaa sopimuksen hallinnan edellyttävän kaikkien sopimuksen elinkaaren vaihei-

den johtamista prosessina. Toimitussopimuksen ja toimitusprojektin elinkaari voidaan 

jakaa kuuteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on tarjous- ja sopimussuunnittelu, 

johon liittyy esimerkiksi sopimusneuvottelujen valmisteleminen sekä osapuolen läh-

tökohtien määrittely. Lähtökohtien määrittely voi sisältää esimerkiksi projektin tavoit-

teiden selkeyttämistä ja tärkeimpien sopimusehtojen suunnittelua. Tarjous- ja sopi-

mussuunnittelu on sekä sopimuksen että koko projektin onnistumisen pohja, sillä so-

pimuksen sisältämää informaatiota hyödynnetään esimerkiksi projektinjohdossa, tuo-

tannossa ja taloushallinnossa. Projektinjohto hyödyntää esimerkiksi sopimuksesta 

löytyvää informaatiota kohteen tiedoista ja toimituksen täysimääräisestä sisällöstä. 

Tuotannon tarpeisiin vastaa muun muassa informaatio toimitusajasta ja teknisestä 

toimitussisällöstä, kun taas tiedot maksuehdoista ja maksueristä palvelevat taloushal-

linnon tarpeita. Huolellinen tarjous- ja sopimussuunnittelu pienentää mahdollisuutta 

sopimukseen liittyvien riskien realisoitumiseen. (Haapio 2005, 24–26.) 

 

Toinen toimitussopimusprosessin vaihe sisältää sopimusneuvottelut ja asiakirjojen 

laadinnan (Haapio 2005, 24–26). Sopimusneuvottelut eivät sido osapuolia samalla 

tavalla kuin itse sopimus. Tämä lisää sopimusneuvotteluihin liittyvää vapautta: osa-

puolilla on oikeus keskustella sopimuksesta ilman velvoitetta päästä yhteiseen loppu-

tulokseen eli sopimukseen. Sopimusoikeudellisesti neuvotteluilla on kuitenkin merki-

tystä erityisesti vahingonkorvausvastuiden näkökulmasta. Suomalaisen oikeusjärjes-

telmän puitteissa nämä neuvotteluprosessiin liittyvät vastuut voidaan jakaa kolmeen 

päätyyppiin. Ensinnäkin sopimusneuvottelujen pitkäaikainen jatkaminen voi asettaa 

osapuolen vastuuseen. Vastuun perustana on näkemys neuvotteluiden vapaan ja 

velvoituksettoman katkaisemisen päättymisestä tilanteessa, jossa toinen osapuoli 

perustellusti luottaa sopimuksen syntyyn. Vastuuasetelma voi myös syntyä kun neu-
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votteluissa on annettu virheellisiä tietoja tai toimittu vastoin hyväksyttyjä käytäntöjä. 

Jälkimmäinen tilanne voi syntyä esimerkiksi toisen osapuolen pitäessä neuvotteluja 

yllä ilman aikomusta sopimuksen laatimisesta. Kolmannen tyypin muodostavat neu-

vottelut, joissa osapuolten välillä on sovittu esimerkiksi tiettyjen menettelytapojen 

noudattamisesta. Nämä menettelytavat saattavat liittyä esimerkiksi kustannusten ja-

koon osapuolten kesken. Ennalta sovituilla menettelytavoilla on suuri merkitys, mikäli 

vastuukysymyksiä nousee. Sopimusneuvotteluissa syntyvät vastuut ovat kuitenkin 

haastavia todentaa, sillä näiden perusteluille ei useinkaan löydy näyttöä. Tästä syys-

tä sopimusprosessin dokumentointi on ensiarvoisen tärkeää. (Tieva 2009, 118–119.) 

Sopimusprosessin kolmantena vaiheena Haapio esittää sopimuksen teon (Haapio, 

2005, 24–25). Tähän voidaan nähdä liittyvän lopullisen kirjallisen dokumentin allekir-

joittaminen ja sopimuksen loppuun vieminen. Käytännössä tämä on pitkälti päällek-

käinen edellisen vaiheen, sopimusneuvottelujen ja asiakirjojen laadinnan, kanssa. 

 

Sopimusprosessin neljäs vaihe on projektin toteutus sisältäen projektin maksuliiken-

teen, projektivalvonnan sekä muutos- ja lisätyöt (Haapio, 2005, 24–25). Tässä vai-

heessa kirjalliset sopimusdokumentit toimivat lähinnä pakottavana ohjeena. Esimer-

kiksi sopimuksessa määritelty toimitusaika toimii aikataulutuksena niin tuotannolle 

kuin projektitoiminnalle. Lisäksi sopimuksessa tai muissa sopimusdokumenteissa 

määritellyt toimitusrajat ohjeistavat työn ja toimitusten sisältöä ja määrittävät, mikä 

osa voidaan laskuttaa erillisenä lisätyönä. Toimitusprojektin viides vaihe on kohteen 

luovutus ja vastaanotto, joiden yhteydessä tarkastetaan että toimituskohde vastaa 

sovittua (Haapio, 2005, 24–25).   Tässäkin vaiheessa sopimus on se dokumentti, jota 

vasten kaikkea tehtyä ja toimitettua tarkastellaan. 

 

Viimeinen sopimusprosessin vaihe on käyttö, ylläpito ja takuu- tai vastuuaika. Sopi-

muksen hallinnan prosessi päättyy takuu- tai vastuuajan päättymiseen, mutta tässä 

yhteydessä saattaa syntyä uusi sopimusprosessi, esimerkiksi huolto- tai ylläpitoso-

pimus. (Haapio, 2005, 24–25.) Näin ollen voidaan nähdä, että sopimuksen ja toimi-

tusprojektin elinkaaret ovat pitkälti päällekkäisiä toimittajan näkökulmasta. Tilaajan 

näkökulmasta prosessi alkaa huomattavasti aiemmin, jo ennen tarjouspyynnön laa-

timista.  
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2.2 Sopimustyypin valinta ja sopiminen 

 

Sopimuksiin, niiden sisältöön ja muotoutumiseen vaikuttavat sopijaosapuolten omi-

naisuudet, kuten toimiala, kilpailutekijät, sekä neuvotteluasema. Tärkeä tekijä on so-

pimukseen liittyvien riskien ja kustannusten suhde mahdollisesti saavutettavaan hyö-

tyyn. Sopimusprosessin tulisi olla toistettavissa, mutta yrityksen tulisi silti kyetä käyt-

tämään eri sopimuksissa luovuutta ja joustamaan tilannekohtaisesti. Lisäksi tulisi 

kiinnittää huomiota sopimusten yksityiskohtaisuuteen ja siihen, miten tarkalla tasolla 

sopimus halutaan laatia. Yksityiskohtaisesti ja tarkasti laadittu sopimus saattaa olla 

merkittävä tekijä projektin kannattavuudelle. Toisaalta liika yksityiskohtaisuus voi ai-

heuttaa turhia kustannuksia sopimusvaiheessa. (Haapio & Haavisto 2005, 13.) Myös 

pitkä ja monimutkainen sopimus voi aiheuttaa esimerkiksi epäluuloa sopijapuolissa, 

mikä aiheuttaa muita vaikeuksia. Myös Tieva (2009, 113) korostaa sopimusten mer-

kitystä yrityksen kannattavuudelle. Kuvassa 2 esitellään Haapion ja Haaviston (2005, 

13–14) malli sopimussuunnittelun avuksi. Mallin tarkoituksena on havainnollistaa 

mahdollisia sopimussuunnittelun linjauksia. Lisäksi malli selventää, millaiseen sopi-

mistarpeeseen eri sopimustyypit voivat vastata.  Tapauskohtaisesti räätälöidyt sopi-

mukset ovat yleensä kalliimpia toteuttaa sekä monimutkaisempia hallinnoida kuin 

vakioidut sopimusmallit, mutta myös vakioehdot vaativat käyttäjältään tapauskohtais-

ta pohdintaa ja saattavat joissain tilanteissa olla riskialttiita (Haapio & Haavisto 2005, 

13–14). Tapauskohtaisesti räätälöidyn sopimuksen ja vakioidun sopimuksen välimuo-

toja on myös olemassa, kuten niin sanotut moduloidut sopimuspohjat, joissa sopi-

muksen eri moduuleita yhdistellään toisiinsa tilanteen vaatimalla tavalla. Moduloitu 

sopimus vaatii huolellisen pohjatyön ja voi olla käytännössä haastava toteuttaa. 
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Kuva 2. Sopimussuunnittelun kriittiset valinnat (Haapio & Haavisto 2005, 13). 

 

Eri osapuolten osallistuminen sopimusneuvotteluihin ja sopimussuunnitteluun saattaa 

olla hyvinkin kriittistä sopimuksen onnistumisen suhteen. Erityisesti insinööritaustai-

silla johtajilla on suuri merkitys sopimukselle, mikäli sopimuksen kohteena on strate-

ginen yhteistyö, ulkoistaminen tai teknologian myyminen ja ostaminen. Juristien mer-

kitys puolestaan korostuu kun sopimus koskee oikeutta tietoon tai muihin yhteistyön 

tuloksiin. Tuoteasiantuntijoiden osaaminen on havaittu erityisen merkitykselliseksi 

sopiessa vastuukysymyksistä.  (Haapio & Haavisto 2005, 15.) 

 

Yrityksellä voi olla erilaisia toimitussopimuksia eri asiakkaiden kanssa. Ensinnäkin 

toimitussopimus voi perustua kiinteään, ennalta sovittuun toimitusmäärään. Sopimus 

voi sitoa kiinteisiin toimituksiin, joissa tietty määrä hyödykettä toimitetaan asiakkaalle 

säännöllisesti tai asiakas voi sitoutua ostamaan tietyn määrän sovitun ajanjakson 

kuluessa. Toisekseen toimitussopimus voi perustua joustavaan tilausmäärään. Asia-

Yksityiskohtainen

A B

Vakioitu Räätälöity

C D

Yleisluontoinen

Yksityiskohtaiset yrityksen 
tai järjestön 
vakiosopimukset ja-ehdot, 
esim. leasing- ja 
edustussopimukset ja yleiset 
osto-, myynti- ja 
toimitusehdot.

Yksityiskohtaiset kussakin 
tapauksessa räätälöidyt 
sopimukset.

Yleissluontoiset
sopimuslomakkeet, 
asiakirjakaavat ja -mallit,  
esim. kauppakirja- ja 
vuokrasopimuslomakkeet.

"Herrasmiessopimukset" 
Yleisluontoisetaie- ja muut 
asiakirjat.
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kas voi joko sovittaa tilausmääriä muuttuviin tarpeisiin tietyn prosenttiosuuden rajois-

sa tai toisaalta sopimus voi perustua ennustettuun kysyntään, jonka osoittamasta 

tilausmäärästä asiakas saa poiketa ennalta sovitun prosenttiosuuden rajoissa.  

(Moinzadeh & Nahmias 2000, 408–409.) 

 

Tuotteeseen ja prosessiin liittyvä epävarmuus määrittää sen, millaista sopimustyyp-

piä kannattaa käyttää. Tämä on nähtävissä myös kuvasta 3. Kiinteän hinnan sopi-

muksen (fixed price) katsotaan olevan paras, mikäli tuotteeseen liittyy vain vähän 

epävarmuutta. Kiinteän hinnan sopimuksessa toimittaja saa ennalta sovitun kiinteän 

hinnan koko urakasta, jolloin urakan tulee olla ennalta hyvin tarkasti määritelty sopi-

musriitojen välttämiseksi. Mikäli tuotteeseen ja prosessiin liittyy keskimääräisesti 

epävarmuutta, on usein hyvä käytää sopimuksia, joissa hinta määräytyy yksikkökus-

tannusten mukaan (remeasurement). Yksikkökustannus voi määräytyä esimerkiksi 

valmistuneiden huoneiden lukumäärän tai käytettyjen työtuntien mukaan. Turner ja 

Simister muistuttavat kuitenkin, että heidän tutkimuksensa tulokset ovat ristiriidassa 

joidenkin kilpailevien tutkimusten kanssa. Näiden kilpailevien tutkimusten mukaan 

yksikköhintapohjainen sopimustyyppi soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa sekä pro-

sessi että tuote ovat selkeästi määritelty ja niihin liittyy vain vähän epävarmuutta. Mi-

käli sopimukseen liittyy paljon epävarmuutta, on hyvä käyttää sopimusta, jossa ura-

koitsijalle maksetaan etukäteen kaikki kulut ja ennalta sovittu voittomarginaali (cost 

plus).  (Turner & Simister, 2001, 459–460.) On huomioitava, että Turner ja Simister 

käsittelevät artikkelissaan sopimustyyppejä pitkälti asiakkaalle edullisimman vaihto-

ehdon näkökulmasta. Toimittajan näkökulmasta edullisin sopimustyyppi voi olla hy-

vinkin erilainen.  
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Prosessiin 
liittyvä epä-

varmuus 

  Tuotteeseen liittyvä epävarmuus   

Monimutkaisuus 

Korkea 

Matala Korkea 

Korkea Kiinteä hinta, suun-
nittelu ja rakennus 

Voittomarginaalisopimus 

Matala 

Yksikkökustannusten 
mukaan määräytyvä 

sopimus 
Ei tutkittu 

Matala 

Matala Korkea 

  Asiakkaan mahdollisuus osallistua   

Kuva 3. Sopimustyypin valinta (mukailtu Turner & Simister 2001, 462). 

 

2.3 Normisto 

 

Sopimusjohtaminen ei ole pelkästään liiketaloudellinen kysymys, sillä johtamisen 

muotoihin vaikuttaa suuresti myös vallitseva lainsäädäntö (Kähler 2013). Euroopan 

Unionin yhteisen sopimuslainsäädännön puuttumisella voidaan nähdä olevan nega-

tiivisia vaikutuksia pk-yritysten kasvulle ja sopimusten hallinalle (Bruno & Villa 2012). 

Samalla tavalla myös suomen kansallisen lainsäädännön moninaisuus voidaan näh-

dä sopimusten hallintaa haittaavana tekijänä. Yritysten keskinäisessä sopimisessa 

vallitsee pakottavien normien rajoissa sopimuksenvapaus (Haapio & Haavisto 2005, 

12–13). Mononen (2005, 32) käsittelee artikkelissaan vallitsevaa sopimusnormistoa. 

Sopimuksen ehtojen ja siihen liittyvän informaation lisäksi sopimusnormistoon kuulu-

vat sopimuslainsäädäntö, kuten kauppalaki, kuluttajansuojalaki ja oikeustoimilaki, 

muu sopimusoikeudellisesti merkittävä lainsäädäntö, kuten kuljetuslainsäädäntö, va-

kiintuneet kauppatavat, korkeimpien oikeuksien ratkaisukäytäntö sekä yleiset oikeus-

periaatteet, kuten tiedonanto- ja lojaliteettivelvollisuus. (Mononen 2005, 32.)  

 

Koska empiriassa tutkittava yritys toimii jakeluasemabisneksessä jakeluasemien 

valmistajana, käsitellään tässä yhteydessä kyseiseen liiketoimintaan sovellettavaa 

normistoa. Suomen laissa jakeluasemalla tarkoitetaan ”sellaista paikkaa jakelulaittei-

neen, nestemäisen polttoaineen säiliöineen ja mahdollisine huolto- ja pesuhalleineen 

sekä muine rakennuksineen, jossa polttoainetta myydään tai luovutetaan pääasiassa 

moottoriajoneuvojen tai moottoriveneiden polttoaineeksi” (Valtioneuvoston asetus 
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nestemäisten… 2010). Tarkasteltava yritys ei kuitenkaan osallistu huolto- ja pesuhal-

lien eikä muiden rakennuksien toimitukseen. Kuten edellä mainittiin, normisto asettaa 

sopimusjohtamisille puitteet, jonka rajoissa toiminta on järjestettävä. Jakeluaseman 

tekninen rakenne toteutetaan jakeluasemastandardin SFS 3352 ”Palavien nesteiden 

jakeluasema” puitteissa, kuten Öljyalan keskusliiton (2014) verkkojulkaisusta käy ilmi. 

Jakeluasemastandardin sisältämät vaatimukset ovat lainsäädäntöä yksityiskohtai-

sempia, ulottuen muun muassa suojausrakenteisiin, putkistoihin sekä säiliöihin. Li-

säksi standardissa on annettu ohjeita jakeluaseman huoltoon, valvontaan ja ylläpi-

toon. Jakeluasemastandardin lisäksi jakeluasematoimintaa säädellään ympäristön-

suojelu- ja kemikaaliturvallisuuslaissa, niihin liittyvissä asetuksessa sekä nykyisen 

työ- ja elinkeinoministeriön huoltoasematoimintaa säätelevässä vaarallisten kemikaa-

lien käsittelyä ja varastointia koskevassa päätöksessä. (Öljyalan keskusliitto 2014.) 

 

Jakeluasemaprojekti ei sopimuksellisesti täytä kaikkia rakennusurakan tunnuspiirtei-

tä. Halila ja Hemmo (2008, 49) määrittelee rakennusurakan tunnusomaisiksi piirteiksi 

urakan pitkän keston, osapuolten moninaisuuden, suorituksen häiriöalttiuden sekä 

suoritusten monipuolisuuden. Rakennusurakkasopimus sitoo urakoitsijaa toimitta-

maan rakennuttajalle kiinteähintaisen työntuloksen. Kuitenkin, mikäli urakkaan sisäl-

tyy muuta kuin vaatimus työntuloksesta, on kyseessä muu kuin rakennusurakka.  

Rakennusurakkaan ei liity työsuhdetta, eikä tilaaja valvo tai johda urakoitsijaa. (Halila 

& Hemmo 2008, 48–49). Case-yritykselle ominaisessa jakeluasemaprojektissa on 

projektista riippuen yleensä mukana useita osapuolia, esimerkiksi rakennuttaja (asia-

kas), viranomaistahot, kuten ympäristöviranomainen sekä maanrakennusurakoitsija. 

Urakat eivät yleensä ole pitkäaikaisia, mutta jakeluasemaprojektin kesto vaihtelee 

projektista riippuen. Myöskään suoritteiden välillä ei ole yhtä suurta variaatiota kuin 

perinteisessä rakennusurakassa: jakeluasematoimitukseen sisältyy yleensä katos, 

säiliöt ja putkistot, mutta esimerkiksi katosmallin ja säiliöiden mallin ja koon välillä on 

projektista riippuen suuriakin eroja. Jakeluasemaprojektin häiriöalttius voidaan myös 

nähdä pienempänä kuin perinteisen rakennusurakan kuten kerrostalonrakennuspro-

jektin, sillä toimitus on pienempi ja siihen liittyy pienempi virhemahdollisuus. Lisäksi 

sopimukseen liittyy esimerkiksi tavarasuoritus, eikä pelkästään työsuoritus, kuten 

Halilan ja Hemmon määrittelemässä rakennusurakassa. Näistä eroavaisuuksista voi-

daan nähdä, ettei jakeluasemaprojekti ole varsinaisesti rakennusurakka.  
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Rakennusurakan yleiset sopimusehdot eli YSE 1998 ovat tärkeimmät rakennusura-

koihin sovellettavat yleiset sopimusehdot (Halila & Hemmo 2008, 52). Rakennusura-

kan yleisiä sopimusehtoja on sovellettu myös case-yrityksen laatimissa sopimuksissa 

soveltuvilta osin, mutta ehdoista myös poiketaan usein, mikäli tämän katsotaan ole-

van osapuolille edullisempaa. Halila ja Hemmo (2008, 53) mainitsevatkin mahdolli-

suuden poiketa rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista yksilöllisesti ja muuttaa 

joitakin ehtoja tarkoitusperiin sopivimmiksi. Rakennusurakoiden sääntely kirjoitetussa 

laissa on hyvin vähäistä, minkä vuoksi sopijaosapuolten oikeudet ja velvollisuudet 

joudutaan määrittelemään tapauskohtaisesti sopimuksen sisällön pohjalta (Halila & 

Hemmo 2008, 54–55.)  

 

YSE 1998 mukaan toimittaessa asiakirjojen välinen pätevyysjärjestys on seuraava:  

1) Urakkasopimus 

2) Yleiset sopimusehdot 

3) Tarjouspyyntö 

4) Kirjalliset selvitykset, jotka on annettu ennen tarjousta 

5) Urakkaohjelma 

6) Tarjous 

7) Rakennus- ja erikoistyöselitykset 

8) Työkohtaiset selitykset 

9) Sopimuspiirustukset 

10) Yleiset työselitykset 

Keskeisenä tulkintaperiaatteena on, että sopimus- ja tapauskohtaisen erityismääräys 

pätee yleensä ylitse yleisen ehdon. Mikäli sopimuksessa määrätään toisin, voidaan 

keskinäistä pätevyysjärjestystä muuttaa. (Halila & Hemmo 2008, 64.) 

 

Useimmiten rakennuttaja vastaa kohteen rakennesuunnittelusta, mutta toisinaan 

suunnittelutyö järjestetään KVR- eli kokonaisvastuu-urakkana, jossa urakoitsija vas-

taa suunnittelusta osittain tai kokonaan (Halila & Hemmo 2008, 55). Tässä työssä 
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tutkittava yritys on jatkuvasti osallisena kummankin tyyppisissä urakoissa asiakastar-

peesta riippuen. Urakoitsijan näkökulmasta KVR-urakassa riski kasvaa, sillä raken-

nuttaja ei vastaa suunnitteluvirheen aiheuttamasta haitasta (Halila & Hemmo 2008, 

55). 

 

Rakennusurakassa tehtävät voidaan jakaa eri urakoitsijoiden kesken usealla tavalla. 

Jaolla on suuri merkitys sopimusoikeudellisesti. Ensinnäkin urakka voidaan suorittaa 

kokonaisurakkana, jolloin tilaaja ja pääurakoitsija sopivat keskenään koko urakan 

suorittamisesta. Tällöin pääurakoitsija tuottaa esimerkiksi osan erikoistöistä, kuten 

sähkötyöt, aliurakoitsijoilla. Sopimusoikeudellisesti pääurakoitsija vastaa sekä omas-

ta, että aliurakoitsijan osuudesta tilaajalle. Aliurakoitsija puolestaan vastaa suoraan 

pääurakoitsijalle, sillä aliurakoitsijan ja tilaajan välille ei synny sopimussuhdetta. Toi-

nen tapa jakaa työ on jaettu sivu-urakka, jossa tilaaja jakaa osaurakat eri urakoitsijoi-

den kesken. Tällöin tilaaja laatii jokaisen urakoitsijan kanssa erikseen omat urakka-

sopimukset ja jokainen urakoitsija vastaa vain omasta suoritteestaan tilaajalle, mutta 

urakoitsijoiden välillä ei ole sopimussuhdetta. Sivu- ja kokonaisurakka voidaan myös 

yhdistää sivu-urakoiden alistamismenettelyllä. Alistamismenettelyssä tilaaja laatii so-

pimukset pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijoiden kanssa. Näin sivu-urakoitsija vastaa 

työstään suoraan tilaajalle, kuten sivu-urakassa. Ero tavanomaiseen sivu-urakkaan 

syntyy kuitenkin siinä, että osapuolten välille laaditaan niin sanottu alistamissopimus, 

jossa vastuu töiden yhteensovittamisesta, työmaan yleisjohdosta ja aikataulun val-

vonnasta siirretään pääurakoitsijalle. Muut urakkasopimuksen velvoitteet, kuten ura-

kan tekninen valvonta, säilyy tilaajalla. Alistamissopimuksen seurauksena esimerkiksi 

sivu-urakoitsijoiden osasuoritteesta saatavat maksut hyväksytetään ensin pääura-

koitsijalla, vaikka maksun suorittaa tilaaja. Lisäksi urakoitsijat vastaavat toisilleen ai-

heuttamistaan vahingoista. (Halila & Hemmo 2008, 56–57.) 
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3 SOPIMUSJOHTAMINEN 

 

Sopimusjohtaminen (contract management) määritellään koko sopimusprosessin 

johtamiseksi ja hallinnaksi. Tämä sisältää yleensä projektiin liittyvien toimitusten ja 

alihankinnan hallinnan, muun sopimukseen liittyvän toteutuksen, muutostyöt, valmiin 

työn luovutuksen ja vastaanoton sekä mahdolliset jälkiselvitykset. (Haapio 2005, 24.) 

Sopimusjohtamisen avulla tulisi saavuttaa kaikki sopimukseen liittyvät tavoitteet ja 

odotukset sekä vastata sopimuksen asettamiin velvoitteisiin (Cruz & Marques 2013, 

83). Sopimusjohtamisessa eri tieteenalat linkittyvät keskenään, yhdistäen lähinnä 

tekniikka, oikeustiedettä ja taloutta (Cruz & Marques 2013, 85). Haapio (2005, 27) 

nostaa sopimusprosessien johtamisen sopimusten hallinnoinnin tärkeimmäksi kehi-

tyskohteeksi. 

 

Sopimusjohtamisella voidaan nähdä olevan kolme ulottuvuutta: sopimusten operatio-

naalinen johtaminen, hallinto sekä sopimussuhdejohtaminen, kuten kuvassa 4 on 

esitetty. Operationaalisen johtamisen keskiössä ovat riskien johtaminen sekä suori-

tuksen ja tulosten valvonta suhteessa sopimuksen ehtoihin. Sopimussuhdejohtami-

nen on keino tehokkaan suorituksen varmistamiseksi. Sen merkitys korostuu erityi-

sesti tilanteissa, joissa sopijaosapuolilla on ristiriitaisia tavoitteita projektiin liittyen. 

Hallintoon puolestaan liittyy niin rahavirtojen hallinnointi kuin raportoinnin ja doku-

mentoinnin johtaminen. (Cruz & Marques 2013, 87–88.) Yrityksen toiminta on täysin 

riippuvaista kyvystä solmia sopimuksia ja toimia niiden edellyttämällä tavalla. Tästä 

syystä sopimuksiin liittyvää johtamistyötä ei tule laiminlyödä. Yrityksissä tulisi tiedos-

taa sopimusten laaja-alaiset ja pitkäkestoiset vaikutukset sekä tarve huolelliseen so-

pimusten suunnitteluun ja korkeaan laatuun. Sopimusten merkittävyyden vuoksi niillä 

voidaan nähdä myös suuri strateginen tärkeys. (Tieva 2009, 113.) Sopimuksiin liitty-

vät riskit ja ongelmat ovatkin usein seurausta huonosta sopimusjohtamisesta (Cruz & 

Marques 2013, 83).  

 

  

https://portti.lut.fi/f5-w-687474703a2f2f7777772e6564696c65782e6669$$/defensor_legis/5938.pdf
https://portti.lut.fi/f5-w-687474703a2f2f7777772e6564696c65782e6669$$/defensor_legis/5938.pdf
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Kuva 4. Sopimusjohtamisen ulottuvuudet (Cruz & Marques 2013, 88). 

 

Sopimusjohtaminen on osittain päällekkäistä muiden johtamisprosessien, kuten asia-

kassuhteiden johtamisen, riskijohtamisen ja resurssisuunnittelun, kanssa. Sopimus-

johtaminen on kokenut suuria muutoksia teknologisen kehityksen myötä. Nykyelek-

troniikka mahdollistaa muun muassa sopimusten tallentamisen elektroniseen muo-

toon, jolloin niitä voidaan muuttaa ja tarkastella maailmanlaajuisesti. Lisäksi sopimus-

ten standardoiminen on helpottunut. Sopimusehtojen tarkka noudattaminen on yksi 

sopimusjohtamisen keskeisimpiä haasteita, sillä sopimuksen sisältämien vaatimusten 

noudattamatta jättämien kasvattaa sopimussuhteeseen ja itse sopimukseen liittyviä 

riskejä. Sopimuksen asettamien vaatimusten ja lopullisen toiminnan välille tulisikin 

jäädä mahdollisimman pieni ero riskin minimoimiseksi. (Kähler 2013.) 

 

Cruz ja Marques (2013, 16) määrittelevät sopimuksen johtamisprosessin kattamaan 

kuusi vaihetta: sopimuksen allekirjoittamisen, projektisuunnittelun, kohteen rakenta-

misen tai muun tuotteen tuottamisen ja toimituksen, käyttöönoton, tuotteen käytön ja 

ylläpidon sekä sopimusajan päättymisen. Näkemys sopimuksen hallinnasta on täten 
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hieman suppeampi kuin Haapiolla, joka korostaa myös tarjous- ja sopimussuunnitte-

lun hallinnointia osana sopimusten johtamista. Cruzin ja Marquesin (2013, 84) kirjas-

sa kuitenkin korostetaan, että sopimusjohtamista tulisi valmistella mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa, jotta projekti pystyttäisiin ymmärtämään kokonaisuutena jo 

ennen sopimuksen solmimista. Sopimusjohtamisen strategian pääpiirteet hahmotel-

laan jo sopimusdokumenttien valmisteluvaiheessa, vaikka tämä ei olekaan Cruzin ja 

Marquesin mukaan osa sopimusjohtamista. (Cruz & Marques 2013, 84.)  

 

3.1 Sopimusjohtamisen haasteita 

 

Eräs tehokkaan sopimusjohtamisen suurimpia esteitä on hankalasti määritellyt vas-

tuut. Kuten Haapio (2005, 27) tuo esille, ei yrityksissä useinkaan ole määritelty vas-

tuuhenkilöä kaikille sopimuksille. Vastuussa oleva henkilö saattaa määräytyä esimer-

kiksi sen mukaan, missä vaiheessa projekti milloinkin on: projektin alkuvaiheessa 

vastuussa on usein myyjä, minkä jälkeen vastuu siirtyy esimerkiksi projektipäällikölle 

ja projektipäälliköltä asiakastukeen. Eräs keino vähentää tätä on sopia jokaiselle yri-

tyksen sopimukselle niin sanottu omistaja, joka on vastuussa kyseisen projektin so-

pimusprosessista. (Haapio 2005, 27.) 

 

Sopiminen on väline kustannusten ja riskien hallitsemiseksi, mutta myös itse sopi-

musprosessi synnyttää kustannuksia. Turner ja Simister (2001, 459–460) pohtivat 

artikkelissaan sopimusten johtamisen kustannusten ja sopimukseen liittyvän riskin 

yhteyttä rakennus- ja tekniikka-alalla. Artikkelissa määritellään elementit, joista sopi-

muksen hallinnoinnin kustannukset syntyvät. Ensinnäkin tuotteen määritteleminen ja 

siihen liittyvä vaihtelu synnyttää kustannuksia. Toisekseen mainitaan työtapojen 

määrittelemisen sekä niihin liittyvän vaihtelun kustannukset. Mikäli tuotteeseen liittyy 

vain vähän epävarmuutta, näiden elementtien kustannukset jäävät vähäisemmiksi. 

Epävarmuuden kasvaessa esimerkiksi tuotteen selkeä määrittäminen vaikeutuu, mi-

kä hankaloittaa sopimuksen laadintaa helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. 

Näin sopimuksen johtamisen kustannukset kasvavat. (Turner & Simister, 2001, 459–

460.) 



19 
 

 
 

 

Kählerin (2013) mukaan sopimusjohtamista säätelee lainsäädännön lisäksi yrityksen 

sisäiset vaatimukset sopimusprosessiin ja sopimuksen sisältöön liittyen. Sopimus-

prosessiin liittyviä odotuksia Kähler kutsuu muodollisiksi vaatimuksiksi. Nämä sisältä-

vät tietyt toimenpiteet, jotka tulisi huomioida sopimusta laadittaessa. Muodolliset vaa-

timukset ovat toimenpiteitä, joilla sopimus laaditaan ja joilla sopimusprosessia johde-

taan. Muodollisia vaatimuksia ovat esimerkiksi riskinhallintajärjestelmät ja järjestel-

mät konfliktien estämiseksi. Toinen yrityksen sopimusjohtamista sääntelevä vaati-

musten ryhmä, sisällölliset vaatimukset, vaikuttaa pelkästään sopimuksen sisällölli-

siin seikkoihin. Tähän vaikuttavat esimerkiksi yrityksen eri asiakasryhmiin kohdistama 

syrjintä. (Kähler 2013).  Kählerin esittelemät vaatimusten tyypit korostavat esimerkik-

si toimintatapoja ja ajatusmalleja, jotka vaikuttavat sopimuksiin yrityksestä ja henki-

löistä riippuen. Tämä näkökulma korostaa myös sopimusten sisällöllistä vaihtelua 

tilanteesta riippuen: samanlaisen lainsäädännön ja projektin puitteissakin voidaan 

laatia hyvin erilainen sopimus sopijaosapuolista ja sopimusprosessista riippuen. Näi-

den seikkojen aiheuttamat erot vaikeuttavat myös sopimusjohtamista, sillä sopimus-

ten koordinointi on sitä haastavampaa, mitä suurempi vaihtelu sopimusten välillä on. 

Sopimuksiin liittyviä riskejä ja niihin liittyviä haasteita on kuvattu luvussa sopimuksel-

linen riskien hallinta. 

 

Tutkittaessa sopimusjohtamisen haasteita, jotka ovat ominaisia juuri pk-yrityksille, 

tulee ymmärtää pienten- ja keskisuurten yritysten liiketoimintaan yleisimmin liittyviä 

ongelmia. Koskinen (2006, 25) ryhmittelee pk-yritysten liiketoimintaan liittyvät keskei-

simmät haasteet tärkeytensä mukaan viiteen pääryhmään: 

1. Osaaminen 

2. Johtaminen ja strategia 

3. Pehmeät tekijät 

4. Talous, markkinat ja toimiala 

5. Teknologia (Koskinen 2006, 25). 
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Sopimusjohtamisen näkökulmasta osaamiseen liittyvä haaste voi olla esimerkiksi 

oikeustieteellisen osaamisen puute, kuten myöhemmin myös empiriaosuudessa käy 

ilmi. Koskinen (2006, 25–26) nostaa esille myös ongelman eläkkeelle jäävien ihmis-

ten mukana katoavasta tietopääomasta ja taidoista. Lisäksi osaavan työvoiman löy-

täminen voi olla hankalaa. (Koskinen 2006, 25–26.) Osaavan työvoiman löytämiseen 

liittyvän ongelman voidaan nähdä koskettavan erityisesti maaseudun yrityksiä, työ-

tehtäviä, joiden osaajilla on suuri kysyntä ja toimialoja, jotka eivät ole trendikkäitä. 

Koskinen (2006, 26) korostaa, että hiljaisen tiedon siirtäminen työpaikkaan jääville 

olisi tärkeää. 

 

Johtamisen ja strategian ongelmat ovat moninaisia. Johtamisen haasteet liittyvät 

muun muassa johdon kiireellisyyteen, mikä on oletettavasti suuri haaste myös sopi-

musjohtamiselle. Strategiset ongelmat voivat liittyä esimerkiksi vaikeuteen muuttaa 

strategiaa toimintaympäristön muuttuessa tai strategisen osaamisen siirtämiseen ul-

komaille toiminnan laajentumisen mukana. (Koskinen 2006, 27–28.) 

 

Niin sanotuilla pehmeillä tekijöillä tarkoitetaan työhyvinvointiin, asenteeseen, moti-

vaatioon ja sosiaalisiin taitoihin liittyviä haasteita. Pehmeät tekijät nousivat Koskisen 

tutkimuksessa ylitse toimialan, talouden ja markkinoiden haasteiden, mikä kertoo nii-

den suuresta merkityksestä liiketoiminnan sujuvuuden kannalta. (Koskinen 2006, 29–

30.) Sopimusjohtamisen kannalta pehmeiden tekijöiden aiheuttamat haasteet voivat 

merkitä esimerkiksi sosiaalista kyvyttömyyttä sopimussuhteiden hallitsemiseen. Kos-

kinen nostaa esiin yrityksen verkostojen ylläpitämiseen ja kaupankäyntiin liittyvien 

sosiaalisten taitojen merkityksen ja näihin kohdistuvien vaatimusten muuttumisen 

ajan myötä (Koskinen 2006, 31). 

 

Toimialaan liittyviä haasteita ovat esimerkiksi sopimusoikeudelliset ongelmat tapauk-

sissa, joissa eri säädösten soveltaminen hankaloituu toimialan erityispiirteiden vuok-

si. Markkinat aiheuttavat puolestaan ongelmia sopimusjohtamiselle esimerkiksi hei-

kon markkinatilanteen tapauksessa, jolloin yritykset usein välttelevät useiksi vuosiksi 

sitovia sopimuksia. Taloudelliset haasteet voivat puolestaan johtaa esimerkiksi toimi-
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tussisältöjen karsimiseen. Teknologiaan liittyvät haasteet liittyvät sopimusjohtami-

seen muun muassa takuuehtojen vaikean määrittelemisen kautta.  

 

Edellä mainitut haasteet ovat siis tyypillisiä pienille ja keskisuurille suomalaisille yri-

tyksille ja kyseiset haasteet tulevat näiden toiminnassa esille monella tavalla; myös 

sopimusjohtamisessa. Tämä käy ilmi myös tämän tutkimuksen empiriaosuudessa.  

 

3.2 Sopimuksellinen riskien hallinta 

 

Projektiin liittyvä riski voidaan määritellä epävarmaksi tapahtumaksi tai tilanteeksi, 

jolla on ilmetessään vaikutuksia projektin päämääriin. Nämä vaikutukset voivat olla 

joko positiivisia, kuten silloin kun projekti pystytään toteuttamaan ennakoitua alhai-

semmin kustannuksin, tai negatiivisia, kuten tilanteessa, jossa ennakoidut kustan-

nukset ylittyvät.  Rakennusprojektien riskejä ei voida täysin poistaa, mikä tekee riski-

en hallinnasta ja johtamisesta keskeisen osan projektien toteutusta. Riskejä voidaan 

kuitenkin pienentää tai ne voidaan siirtää projektiosapuolelta toiselle. Huono riskijoh-

taminen voi johtaa merkittävään nousuun projektin kustannuksissa. Riskijohtamisen 

epäonnistuminen on usein seurausta osapuolten eroavista näkemyksistä tai riskijoh-

tamisen riittämättömästä ymmärtämisestä. (Khazaeni et al 2012.)  

 

Haapio (2005, 25) korostaa sopimusten merkitystä riskien hallinnassa. Sopimukset 

eivät ole pelkästään riskitekijä ja konfliktien lähde, vaan myös väline näiden torjumi-

seksi ja johtamiseksi tehokkaalla tavalla. Sopimus voidaankin nähdä riskien jakami-

sen välineenä, jolla ohjataan tuotantoa ja taloutta. (Haapio 2005, 25.) Tämä puoles-

taan korostaa sopimuksen roolia johtamisvälineenä ja toisaalta sopimuksen tehok-

kaan johtamisen merkitystä. Haapio (2005, 25) tuo esiin sopimuksen projektille aset-

tamat raamit: sopimuksessa jaetaan vastuut ja tehtävät, määritellään kustannusteki-

jät ja hinta sekä esimerkiksi maksuaikataulu, mikä on erityisesti monille pienille yri-

tyksille kriittinen riskitekijä. Ongelmia syntyy usein tilanteissa, joissa sopimukseen 

liittyy tiedostamattomia kustannuksia tai vastuita, tai jotkin sopimukseen muutoin liit-
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tyvät riskit toteutuvat. Kaikkien edellä mainittujen riskitekijöiden todennäköisyys kas-

vaa sopimuksissa, joita ei ole suunniteltu tai hallinnoitu huolellisesti. (Haapio 2005, 

25.) Tievan (2009, 116) mukaan vaikeasti ennakoitaviin, epäedullisiin tilanteisiin on 

mahdollista varautua sopimusvapauden mahdollistamien sopimusehtojen avulla. Li-

säksi sopimusosapuolet voivat sopia menettelystä sopimuksen muuttamiseksi mikäli 

olosuhteet muuttuvat merkittävästi. (Tieva 2009, 116.) 

 

Sopimuksen tyyppi vaikuttaa suuresti siihen liittyviin riskeihin. Tieva (2009, 114) ko-

rostaa pitkäkestoisiin sopimuksiin liittyviä riskitekijöitä, sillä sopimuskautena voi ilme-

tä esimerkiksi reklamaatioita ja muita tilanteita, joissa sopimuksen ehtojen täysimää-

räinen täyttäminen ei välttämättä onnistu.  Sopimusjohtamisesta vastaavien henkilöi-

den tulisikin tunnistaa projektin riskit ja niiden luonteen muutos ajan myötä. Tähän 

liittyy vahvasti institutionaalisen, kaupallisen ja oikeudellisen kontekstin ymmärtämi-

nen ja toisaalta riskien todennäköisyyksien ja mahdollisten seurausten tiedostami-

nen. Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää riskien haittojen pienentämiseen, taloudellisiin 

kustannuksiin sekä niin sanottuun riskilisään. (Cruz & Marques 2013, 90.) 

 

4 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUKSEN KOHDE 

 

Laadullinen analyysi voidaan yleisesti jakaa kahteen vaiheeseen: havaintojen pelkis-

tämiseen ja tulosten tulkintaan. Havaintojen pelkistämisessä korostuu näkökulma, 

josta tarkastelua tehdään. Tarkoitus on kiinnittää huomiota asioihin, jotka ovat merki-

tyksellisiä kulloisenkin kysymyksen ja teorian näkökulmasta. Tämän lisäksi havainto-

ja yhdistetään esimerkiksi etsimällä niistä yhteisiä nimittäjiä tai luomalla sääntö, joka 

pätee kyseiseltä osin koko aineistoon. Tavoitteena ei kuitenkaan ole kuvata keskiver-

totapausta, sillä yksikin poikkeus pakottaa miettimään ilmiön säännönmukaisuutta 

uudelleen. Tutkimuksen toista vaihetta, tulosten tulkintaa, kutsutaan myös arvoituk-

sen ratkaisemiseksi.  Vaiheessa esimerkiksi havaintojen pelkistämisessä löydettyjä 

yhteyksiä tulkitaan, selitetään ja niiden pohjalta viitataan aiempiin tutkimuksiin. Näin 

aiemmin kerättyä tietoa ja vihjeitä tulkitaan selittämään tarkasteltavaa ilmiötä.  Rat-
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kaisumalleja on useita ja niitä sovelletaan eri tavalla eri tilanteissa. Kun pelkistämällä 

on tuotettu johtolankoja, haetaan ratkaisua yleisesti aiemmasta tutkimuksesta ja kir-

jallisuudesta. Lisäksi ihmisten yksilölliset piirteet ja esimerkiksi ilmaisun tapa vaikut-

tavat ratkaisumalleihin. (Alasuutari 1999, 39–40, 44–47.)  

 

Myös tässä yhteydessä kerrotaan ensin aineiston keruusta, jonka jälkeen syvenny-

tään analysointimenetelmiin. Ennen edellä mainittuja kerrotaan tutkittavasta yrityk-

sestä lyhyesti, jotta aineiston keruun ja analysointimenetelmien valinnat ovat hel-

pommin ymmärrettävissä. Lisäksi käsitellään lyhyesti tutkimuksen luotettavuutta. 

 

4.1 Tutkimuksen kohde 

 

Tässä työssä tutkitaan pientä, Eteläsavolaista yritystä. Euroopan komission määri-

telmien mukaan pieni yritys työllistää alle 50 henkilöä, sen liikevaihto on alle 10 mil-

joonaa euroa tai sen taseen loppusumma on alle 10 miljoonaa euroa (Yritys ja teolli-

suustoiminta 2014). Tutkittava yritys työllistää 30 henkeä, koko konsernin liikevaihto 

oli vuonna 2013 pyöristettynä 6,9 miljoonaa euroa ja konsernin taseen loppusumma 

2013 noin 3,6 miljoonaa euroa (Tasekirja 2013). Yritys toimii metallialalla ja sen pää-

tuotteita ovat polttoaineen jakeluasemat ja säiliöt. Tavalliseen jakeluasemaprojektiin 

yritys valmistaa ja asentaa itse putkistot, säiliöt, sähköt, elektroniikan sekä katoksen. 

Näiden tuotteiden lisäksi yritys tarjoaa erilaisia palveluita, pääasiallisesti suunnittelu-, 

konseptikehitys-, huolto- ja asennuspalveluita. Konseptikehitys tarkoittaa yhteistyös-

sä asiakkaan kanssa ideoitua uutta liiketoimintaa tai tuotetta. (Tutkimusyrityksen in-

ternetsivut 2011.) 

 

4.2 Aineiston keruu 

 

Tutkimus on toteutettu puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Puolistrukturoidulle 

haastattelulle on ominaista, että osa haastattelua määrittävistä seikoista ja esimer-

kiksi kysymyksistä on päätetty ennalta, mutta ei kaikkia. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 
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47.)  Tutkimuksen toteuttamista haastattelun kautta puoltavat useat seikat. Hirsjärvi 

ja Hurme (2004, 35) ovat kirjassaan listanneet haastattelun etuja ja haittoja tutki-

musmenetelmänä. Tässä yhteydessä eräät haastattelun eduista vaikuttivat erityisen 

suuresti tutkimusmenetelmän valintaan. Ensiksikin, haastattelussa on mahdollisuus 

syventää kerättävää informaatiota. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 35.) Tutkimuksessa ha-

luttiin mahdollisuus tutkia asiaa syvällisesti, esimerkiksi paneutuen asioihin ennalta 

suunniteltua tarkemmin, mikäli jotain ennalta odottamatonta ilmenisi. Toiseksi, haas-

tattelu käy hyvin tilanteeseen, jossa tutkitaan ennalta osittain tuntematonta asiaa 

(Hirsjärvi & Hurme 2004, 35). Haastattelua ennen olisi ollut mahdoton tietää eri hen-

kilöiden syvällistä näkemystä asiasta. Lisäksi vallitsi epävarmuus siitä, osataanko 

kysymysten suunnittelussa ottaa kaikki tarpeellinen huomioon. Puolistrukturoitu tee-

mahaastattelu mahdollistikin kysymysten muokkaamisen tilanteeseen paremmin so-

piviksi ja lisäkysymyksiä pystyttiin esittämään vapaasti tutkimuksen kannalta tärkei-

den seikkojen noustessa esiin. Haastattelun kolmas etu, ja tässä tapauksessa tärkein 

tutkimusmenetelmän valintakriteeri on, että haastattelussa ihminen on nähtävä sub-

jektina: haastateltavan tulisi pystyä tuomaan itseään koskevia asioita esille vapaasti 

ja aktiivisesti (Hirsjärvi & Hurme 2004, 35). Tässä tutkimuksessa subjektiivisuusnä-

kökulma on tärkeä, sillä halutaan esimerkiksi tutkia, mitä näkemyseroja eri tehtävissä 

työskentelevillä ihmisillä on tutkimuskysymykseen liittyen.  

 

Puolistrukturoitu haastattelu on laadullisista tutkimusmenetelmistä yleisimmin käytet-

ty.  Metodi perustuu keskusteluun, jossa haastattelijalla on vapaus muuttaa kysymys-

ten järjestystä ja esimerkiksi tyyliä saadakseen syvällisen vastauksen haastateltaval-

ta. Kysymysten tulisi olla samaan aikaan helposti ymmärrettäviä ja mukautettavissa 

haastateltavan tapaan ymmärtää ympäristöään. Puolistrukturoituun haastattelu muo-

dostuu tutkimuksen teemojen mukaan muotoilluista, esivalmistelluista kysymyksistä. 

Haastattelumenetelmä on joustava ja sen suurin vahvuus piileekin mahdollisuudessa 

selvittää asioiden piilotetut puolet. Tämä perustuu pitkälti haastateltavien mahdolli-

suuksiin ilmaista asiat omalla tavallaan, toisin kuin esimerkiksi strukturoidussa kyse-

lyssä. Lisäksi eri haastattelijan käyttäminen voi johtaa erilaisiin vastauksiin, mikä 

erottaa puolistrukturoidun haastatellun strukturoidusta. Puolistrukturoitua haastatte-

lua suositellaan esimerkiksi useanlaisten johtamisen haasteiden ymmärtämiseen, 

kuten työntekijöiden motivaation tutkimiseen. Puolistrukturoitu haastattelu pureutuu 
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haastattelun edetessä yleisemmistä kysymyksistä syvemmälle tutkittavaan aihee-

seen. Haastattelijan tulee muun muassa tarttua mielenkiintoiseen aiheeseen välittö-

mästi ja kysyä lisäkysymyksiä, jottei haastattelu jätä pinnallista näkemystä asiasta. 

(Qu & Dumay 2011.)  

 

Haastattelusuunnitelma perustuu normaalisti laajoihin teemoihin, joita on tarkoitus 

käsitellä tutkimuksessa. Tarkoituksena on ohjata keskustelua oikeaan suuntaan, mut-

ta suunnitelmien välillä on suuria eroja, osan ollessa väljiä ja osan erittäin rajattuja. 

(Qu & Dumay 2011.) Tämä tutkimus perustuu haastattelusuunnitelmaan, jossa on 11 

kysymystä, jotka kattavat kolme eri teemaa: sopimusprosessin ja muut yleiset sopi-

musasiat, sopimusjohtamisen ja sopimusriskit. Pääpaino on sopimusjohtamisessa ja 

sopimusriskeissä. Suunnitelmaa ei ole tarkoitus noudattaa tarkasti. Kysymykset oli 

valmisteltu ennalta. Kysymyksiä ja niiden järjestystä muokattiin uudelleen tilanteen 

mukaan. Lisäksi esitettiin syventäviä kysymyksiä tarvittaessa. Tarkempi lista kysy-

myksistä on esitetty liitteessä 1. Alla on esitetty kysymysten teemat ja tarkoitus. 

1. Kuinka haastateltava kokee sopimusprosessin ja sopimusten haasteet? Eri 

henkilöt saattavat kokea koko sopimisen prosessin eri tavalla, samoin kuin sii-

hen liittyvät haasteet. Päätarkoituksena oli tutkia, mistä näkökulmasta henkilö 

katsoo sopimusasioita, missä henkilö näkee sopimusten suurimmat haasteet 

ja kuinka tärkeä rooli sopimuksilla on.  

2. Kuinka sopimuksia johdetaan yrityksessä ja kuinka sopimusjohtaminen koe-

taan? Toisen teemakokonaisuuden tarkoitus oli tutkia henkilöiden näkemystä 

yrityksen sopimusjohtamisesta kokonaisuutena. Kenellä he näkevät vastuun 

olevan ja kuinka sopimusjohtamisessa onnistutaan. Lisäksi tarkoituksena oli 

saada selville, minkälaisia haasteita henkilöt näkevät sopimusjohtamisessa 

olevan ja ennen kaikkea kuinka sopimusjohtamista tulisi kehittää. 

3. Kuinka sopimusriskejä pyritään hallitsemaan ja kuinka ne koetaan? Tässä sy-

vennyttiin sopimuksiin sisältyviin riskeihin sekä niiden mahdollisiin seurauksiin. 

Tarkoituksena oli täsmentää, nähdäänkö sopimuksiin liittyvät riskit eri tavalla 

eri henkilöiden näkökulmasta, sillä jokainen peilaa riskejä omaan tehtäväkent-

täänsä ja riskien seuraamuksiin itselle. Lisäksi, kuten sopimusjohtamisen koh-
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dalla, tarkoituksena oli etsiä mahdollisia toimenpiteitä riskien pienentämiseksi, 

jotta johtamista voitaisiin kehittää tulevaisuudessa. 

  

Teemahaastattelussa on myös syvähaastattelun eli strukturoimattoman haastattelun 

piirteitä. Kuten strukturoimattomassa haastattelussa on tapana, haastateltavia ei vali-

ta esimerkiksi satunnaisotoksella, vaan käytettään niin sanottuja informantteja, eli 

henkilöitä, joilla on mahdollisesti erityistä tietoa tutkittavasta aiheesta. (Hirsjärvi & 

Hurme 2004, 46–47.) Tutkimus pohjautuu kolmeen haastatteluun, jotka järjestettiin 

huhtikuussa 2014. Haastateltaviksi valittiin tarkoituksella kolme eri tehtävissä työs-

kentelevää henkilöä. Hirsjärvi ja Hurme (2004, 135) korostavat aineiston laadun mer-

kitystä suhteessa määrään: esimerkiksi dialogin syvyyden voidaan nähdä nousevan 

haastattelujen määrää tärkeämmäksi seikaksi. Koska muilla henkilöillä ei yrityksen 

sisällä ollut juuri tietoa sopimusjohtamisesta, voidaan aineistoa pitää riittävänä. Tätä 

ilmiötä voidaan kutsua saturaatioksi eli aineiston kyllästymiseksi: aineistoa voidaan 

pitää riittävänä kun aineiston laajentaminen ei tuota enää uutta tietoa kyseiseen tut-

kimukseen (Aira 2005). Tässä yhteydessä haastateltavista kaikilla on erittäin lähei-

nen, mutta toisistaan eroava suhde yrityksen sopimuksiin.  

 

Haastatteluista kaksi toteutettiin tutkittavan yrityksen toimistotiloissa ja yksi aikatau-

lusyistä haastateltavan kotona. Haastattelun tekeminen kotona näytti vaikuttavan 

haastatteluilmapiiriin rentouttavasti. Myös toimistolla tehtyjen haastattelujen ilmapiiri 

voidaan nähdä rentona, mitä myös tutkija yritti tavoitella järjestäessään haastatteluti-

laa: haastattelija ja haastateltavat istuivat sohvilla erittäin rauhallisessa ja miellyttä-

vässä tilassa. Kaikki haastattelut nauhoitettiin haastateltavien suostumuksella, jonka 

jälkeen haastattelut litteroitiin. Haastattelujen kestot olivat 14, 17 ja 29 minuuttia. 

Haastatteluaikaan ei ole laskettu haastattelujen alustuksia, joka kesti joka kerta noin 

5 minuuttia. Haastattelun alustuksessa haastateltaville kerrottiin tutkimuksen tausta 

sekä tutkimuksen tavoitteet. Lisäksi taustatiedoissa haastateltaville kerrottiin, että 

haastattelutuloksia käytetään nimettöminä. Haastateltavat henkilöt olivat titteleiltään 

projektipäällikkö, myyntipäällikkö sekä toimitusjohtaja, joilla voidaan nähdä suurin 

rooli yrityksen sopimustoiminnassa. Haastateltavista kaikki olivat miehiä ja kaikilla 

heistä on useiden vuosien työkokemus kyseisessä yrityksessä. 
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4.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkija voidaan nähdä laadullisen tutkimuksen tutkimusvälineenä, minkä vuoksi myös 

tutkijaan liittyviä seikkoja tulee arvioida tutkimuksen luotettavuutta mietittäessä (Aira 

2005). Tutkija suoritti haastattelut itse. Haastattelija tunsi haastateltavat erittäin hyvin 

entuudestaan, mikä saattoi vaikuttaa haastateltavien vastauksiin sekä positiivisesti 

että negatiiviseksi. Toisaalta haastateltavat vastasivat syvällisesti, sillä haastattelijan 

ja haastateltavien välillä oli rakentunut luottamuksellinen suhde jo aiemmin. Toisaalta 

haastateltavilla oli entuudestaan ennakko-oletuksia haastattelijasta, hänen tiedois-

taan ja suhteestaan yrityksen muuhun henkilöstöön, mikä saattoi vaikuttaa vastauk-

siin ja esimerkiksi halukkuuteen sanoa joitain asioita.  

 

Kaksi haastateltavista, myyntipäällikkö ja toimitusjohtaja, saivat tiedon haastattelusta 

huomattavasti ennen haastatteluja, mutta haastattelukysymyksiä ei esitetty ennen 

haastattelua. Projektipäällikölle haastattelusta kerrottiin juuri ennen haastattelua, 

minkä tutkija näki hyvänä asiana, sillä vastaukset olivat spontaaneja. Vastauksien 

spontaaniuteen vaikutti myös ennalta tuttu tutkija, sillä tilanteeseen ei liittynyt jännit-

teitä. Tulkittaessa haastatteluja tutkija on hyödyntänyt omaa tietämystään yrityksestä, 

mikä on ollut lähes välttämätöntä vastausten kokonaisvaltaiseksi ymmärtämiseksi. 

 

4.4 Aineiston analysointi 

 

Laadullista tutkimusta voidaan analysoida hyvin monella eri tavalla, eikä yhtä varsi-

naisesti muita menetelmiä parempaa tapaa voida todentaa. Laadulliseen tutkimuk-

seen liittyvä analyysi aloitetaan usein jo haastattelujen aikana, mikäli tutkija itse tekee 

haastattelut. Haastateltaessa on mahdollisuus tunnistaa esimerkiksi ilmiöiden toistu-

vuutta tai erityistapauksia. Päättelymenetelmiä on kaksi: induktiivinen ja abduktiivi-

nen. Induktiivinen päättely on aineistokeskeistä kun taas abduktiivinen päättely kes-

kittyy teoreettisiin väitteisiin ja niiden todentamiseen aineiston avulla. (Hirsjärvi & 
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Hurme 2004, 136.) Aineistoa tulisi analysoinnin lisäksi jalostaa synteesin kautta. Ero-

teltuina termeinä analyysi viittaa lähinnä aineiston erittelyyn ja luokitteluun kun syn-

teesin voidaan nähdä kuvaavaan ilmiötä laajemmasta näkökulmasta ja sitovan sitä 

ympäristöön, kuten kuvassa 5 on esitetty. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 143.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Haastatteluaineiston käsittely analyysistä synteesiin (mukailtu Hirsjärvi & 

Hurme 2004, 144). 

 

Tässä yhteydessä on tarkoitus tulkita litteroituja haastatteluja, kuten Hirsjärvi ja Hur-

me (2004, 137) esittävät erääksi lähestymistavaksi aineiston analyysiin. Puhtaaksikir-

joituksen eli litteroinnin jälkeen aineisto kasataan ja sitä selvennetään. Varsinaisessa 

analyysissä on tarkoitus tuoda esille sekä eroja että yhtäläisyyksiä haastateltavien 

mielipiteissä ja kokemuksissa, tulkita merkityksiä ja tiivistää esiin nousseita asioita. 

Tulkitsemisella viitataan myös tekstissä lausumattomien seikkojen huomioimiseen. 

(Hirsjärvi & Hurme 2004, 137.) Merkitysten tulkitseminen on välttämätöntä, sillä haas-

tatteluissa esiintyi paljon esimerkiksi huumoria, jonka esittäminen haastateltavan 

mielipiteenä johtaisi virheelliseen tulkintaan. Analyysi voidaan nähdä myös kolmivai-
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heisena prosessina. Tästä näkökulmasta analyysiin katsotaan kuuluvan aineiston 

kuvailu, luokittelu ja yhdistely (Hirsjärvi & Hurme 2004, 145).  

 

5 TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA 

 

5.1 Sopimusprosessi 

 

Sopimusprosessin etenemisestä ei ollut yhtenäistä näkemystä yrityksessä, mikä vai-

keuttaa myös sopimusjohtamista. Lisäksi suuri ero yrityksen myymien tuotteiden vä-

lillä ja toisaalta vaihtelevat sopimuskäytännöt selittävät tätä: yrityksessä ei yksinker-

taisesti ole vakiintunutta sopimusprosessia. Mitään näkemystä ei kuitenkaan voi pitää 

toista parempana tai oikeampana, sillä jokainen peilaa näkemyksensä omiin koke-

muksiinsa ja käsitykseensä aiheesta. Yrityksen myyntipäälliköllä oli yksiselitteinen 

kuva prosessin etenemisestä. Myyntipäällikön näkemys on kuvattu kuvassa 6. Myyn-

tipäällikkö korosti, että sopimus ei välttämättä sisällä mitään uutta, kirjallista doku-

menttia. Toimitusjohtaja näki sopimusprosessin pitkälti samanlaisena kuin myynti-

päällikkö, korostaen juuri sopimisen vaihetta, eikä siis nähnyt prosessia tuotteen 

käyttöön ja ylläpitoon jatkuvana tapahtumaketjuna. Toimitusjohtajan näkemyksen 

mukaan sopimusprosesseja oli usean laisia, riippuen muun muassa toisesta sopija-

osapuolesta ja siitä, kuka laatii kirjallisen sopimuksen vai laaditaanko sitä lainkaan. 

 

 

Kuva 6. Myyntipäällikön näkemys sopimusprosessista. 
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2. Asiakkaan 
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Kuten aiemmin esitettiin, teoreettinen näkemys sopimusprosessista on usein edellä 

kuvassa 6 kuvattua laajempi. Esimerkiksi Haapio (2005, 24–25). on määritellyt tuot-

teen sopimusprosessin jatkuvaksi aina tarjous- ja sopimussuunnittelusta tuotteen 

takuu- ja vastuuajan loppuun, kuten kuvasta 7 voidaan todeta (Haapio 2005, 24–25). 

Näkemyserojen taustalla lienee monta syytä. Ensinnäkin myyntipäällikkö osallistuu 

vain kuvailemiinsa sopimusprosessin vaiheisiin. Sopimuksen syntymisen jälkeen, oli 

kyseessä sitten kirjallinen dokumentti tai suullinen sopimus, projektista vastaa projek-

tipäällikkö. Sopimisen jälkeen syntyvät ongelmat, esimerkiksi esiin tulevat ristiriitai-

suudet, kuuluvat projektipäällikön työnkuvaan, joten myyntipäällikkö ei sisäistä näitä 

osaksi sopimusprosessia. Tämä selittää myös sitä, miksi projektipäällikkö vastasi 

sopimusprosessista kysyttäessä lähinnä siihen, mitä ongelmia sopimusdokumentin 

puuttuminen aiheuttaa ja kuinka tärkeää näiden hallitseminen ja laatiminen hänen 

näkökulmastaan olisi. Haapion näkemystä sopimusprosessista käyttäen myyntipääl-

likön ja toimitusjohtajan voidaan nähdä vastaavan sopimusprosessin vaiheista 1-3, 

projektipäällikön vastatessa vaiheista 4-6. Vastuualeet vaihtelevat tosin hieman pro-

jektista riippuen. Hajanainen käsitys sopimusprosessista selittää myös sopimusjoh-

tamisen ongelmia. 

 

 Kuva 7. Sopimusprosessi (mukailtu Haapio 2005, 24–25).    

 

5.2 Sopimusjohtamisen haasteet 

 

Tutkimuksen ydin oli löytää vastaus tutkimuskysymykseen ”mitkä ovat toimitussopi-

musjohtamisen suurimmat haasteet ja kuinka näitä voitaisiin lievittää?”. Sopimusjoh-

tamisen ja sopimusten hallinnan suurimmat haasteet on esitetty kuvassa 8, jonka 

jälkeen niitä avataan tarkemmin. Haasteista kolme nousi esiin jokaisessa haastatte-

lussa: yrityksen sisäinen välinpitämätön asenne, toimitussopimuksen puuttuminen tai 

puutteellisuus sekä toimitusrajojen puutteellinen määrittäminen. Toimitusrajoilla tar-
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koitetaan kuvausta siitä, kuka vastaa mistäkin projektitoimituksen osasta ja mitä 

kaikkea toimitus pitää sisällään, eli kuvausta toimituksen sisällöstä.  

 

  

Kuva 8. Sopimusjohtamisen suurimmat haasteet tapaustutkimuksen yrityksessä. 

 

Suurimmaksi haasteeksi sopimusjohtamiselle nousi sopimuksista vastaavien henki-

löiden välinpitämätön asenne. Esimerkiksi toimitusjohtaja vastasi kysymykseen so-

pimusjohtamisen suurimmista haasteista seuraavalla tavalla: 

”Kyllä ne on ihmiset ja ihmisten välinpitämättömyys tämmösessä asias-

sa. Että niinku hirveän usein sopimuksiin niinku suhtaudutaan sillä taval-

la, et katotaan myöhemmin ja sitten siitä tulee mitä tulee sitten. ” 

Sopimustyö koettiin yrityksessä pitkälti tympeänä, byrokraattisena ja ”ei niin tärkeä-

nä”. Esimerkiksi resurssien kohdistaminen sopimusasioihin koettiin epämieluisana 

erityisesti tilanteissa, joissa käsiteltävänä oleva sopimusdokumentaatio on kaikkine 

liitteineen usein noin 30–40, mutta äärimmäisessä tapauksessa jopa 100 sivua. Toi-

nen asenteellinen ongelma oli asiakkaiden suhtautuminen virallisten sopimusdoku-

menttien laadintaan tai jopa sähköpostivahvistuksen antamiseen. Esimerkiksi jossain 

Asennekysymykset 

Välinpitämätön 
asenne yrityksen 

sisäisesti 

Asiakkaiden 
vastahakoinen asenne 

Tiedon puute 

Tietämättömyys 
vaikuttavista 
asetuksista, 

säädöksistä ym. 

Tietämättömyys 
vastuuhenkilöstä 

Puutteellinen 
dokumentaatio 

Toimitussopimuksen 
puuttuminen tai 
puutteellisuus 

Toimitusrajojen 
puutteellinen 

määrittäminen 



32 
 

 
 

tapauksessa asiakas on kieltäytynyt kuittaamasta tilausvahvistusta olettaen, että 

pelkkä suullinen sopimus riittää.  

 

Myös puutteellinen sopimusdokumentaatio nousi merkittäväksi sopimusjohtamisen 

haasteeksi. Äärimmäisessä tapauksessa, joka oli haastattelujen perusteella hyvin 

tavallista yrityksessä, kirjallisia sopimuksia ei tehdä lainkaan. Esimerkiksi projekti-

päällikkö nosti heti haastattelun ensimmäisenä asiana sopimushallinnalliseksi puut-

teeksi sopimusdokumenttien puuttumisen: 

”Sopimusprosessit ei oo kaikki ehkä hallinnassa sillä tavalla että meillä ei 

ole kaikissa niitä sopimuksia.” 

Projektipäällikkö mainitsi myös sopimusjohtamisen suurimmaksi ongelmaksi yrityk-

sessä sopimusten tekemättä jättämisen. Hänen omin sanoin: 

” [sopimusjohtamisen ongelma on] nimenomaan se, että me ei oikeas-

taan tehdä niitä sopimuksia”. 

 

Toisinaan sopimus tulee asiakkaan puolelta, eikä sen sisältöön ole mahdollisuutta 

vaikuttaa suuresti tai sopimukseen ei ehditä tarpeeksi perehtyä, mikä aiheuttaa on-

gelmia. Kysyttäessä riittävän dokumentaation tärkeydestä, toimitusjohtaja ja projekti-

päällikkö kokivat hyvän dokumentaation erittäin tärkeäksi muun muassa projektin 

kannattavuuden kannalta, kun taas myyntipäällikkö piti erillistä sopimusdokumenttia 

monessa tilanteessa tarpeettomana. Esimerkiksi kysyttäessä huolellisen sopimuksen 

laatimisen merkityksestä yrityksen kannattavuudelle, myyntipäällikkö koki sopimuk-

sen hyödyttömänä riitatapauksia lukuun ottamatta: 

”No tuota, eihän siinä, sitten jos tulloo joku riitatappaus ni se on hyvä ku 

se on.  Ei siinä oo niinku, ei oo haittaa eikä hyötyä.”  

 Tämä selittää osaltaan sopimusjohtamisen hankaluutta. Mikäli myyntipäällikkö, jonka 

tehtäväksi riittävän dokumentaation laatiminen usein jää, ei pidä asiaa tarpeellisena, 

syntyy selkeä ristiriita intressien välille. Projektipäällikön ja toimitusjohtajan mukaan 

puutteellinen sopimusdokumentaatio johtaa helposti projektin katteen menettämiseen 
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täysin. Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että sopimuksellisesti ei voida 

koskaan ottaa kaikkea huomioon. Toimitusjohtaja korosti myös sopimusten tärkey-

den lisääntymistä entiseen verrattuna, sillä entisaikojen ”yhteen hiileen puhaltamista 

ja herrasmiesmeininkiä” on hänen mukaansa koko ajan vähemmän.  

 

Kaikki haastateltavat korostivat toimitusrajojen tarkan määrittämisen tärkeyttä sopi-

musdokumentaatiossa. Keskiössä tuntui olevan ajatus siitä, että sopijapuolet tietävät 

täsmälleen, mitä projekti pitää sisällään. Kuten projektipäällikkö asian ilmaisi, sopi-

muksen tulisi olla sellainen, että: 

”asiakas tietää mitä se on ostanu ja me tiedetään mitä me ollaan myyty. 

Musta oikeestaan mitään muuta ei tarviis.” 

Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, missä asiakas on ennalta tuntematon. Kuten jo 

aiemmin on tuotu esille, Turner ja Simister (2001, 459–460) pitivät ongelmia tuotteen 

tai työtapojen määrittämisessä sekä näihin liittyvää vaihtelua sopimusjohtamisen 

suurimpina kustannustekijöinä. Toimitusrajojen määrittämisessä on kyse juuri tästä. 

Lisäksi jakeluasematoimitus eroaa huomattavasti asiakkaasta ja tilauksesta riippuen. 

Tutkimusyrityksen toimitus sisältää erilaisia yhdistelmiä muualta ostetuista kom-

ponenteista, kokonaan tai osin itse valmistetuista kokonaisuuksista sekä palveluja, 

mikä tekee siitä vaikeasti määriteltävän. Tämä synnyttää huomattavia sopimuskus-

tannuksia, mutta selittää myös koettuja ongelmia sopimusjohtamisessa.   

 

Toimitusrajojen määrittelemisen yhteydessä nousi esiin myös muita sopimusjohtami-

sen haasteita. Ensinnäkin kysymys toimitusrajojen ilmaisemisesta jo tarjousvaihees-

sa nosti esiin ongelman vastuiden määrittelemisestä. Toimitusjohtajan mukaan vas-

tuu toimitusrajojen huolellisesta kuvaamisesta on projektipäälliköllä, mutta myynti-

päällikkö on kuitenkin se henkilö, joka useimmiten valmistelee ja lähettää tarjouksen. 

Kuinka tällainen tilanne tulisi järjestää tai tilannetta johtaa? Yrityksessä on jo nyt tehty 

jossain projekteissa myynti- ja projektipäällikön välistä yhteistyötä jo tarjousvaihees-

sa, mutta tätä yhteistyötä ei hyödynnetä kaikissa projekteissa. Lisäksi aikaresurssi 

rajoittaa yhteistyön lisäämisen mahdollisuutta. Kuten edellä on mainittu, myös Haapio 

(2005, 27) on tiedostanut tämän ongelman ja ehdottaa ratkaisuksi ”omistajan” valit-
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semista jokaiselle sopimukselle. Näin olisi selvää, kuka on yrityksen sisäisesti vas-

tuussa mistäkin sopimuksesta. (Haapio 2005, 27.) Haapion ratkaisumalli saattaisi 

joidenkin sopimusten kohdalla auttaa myös tässä yrityksessä, mutta tärkeämpää olisi 

saada asennekysymys kuntoon. Omistajan määrittäminen voi huonosti organisoituna 

jäädä sanahelinäksi, muuttamatta toimintatapoja lainkaan ja toisaalta jättää sopimuk-

sen ”omistajan” yksin sopimuksen kanssa, muiden sanoutuessa niistä irti. 

 

Pelkkien sopimusdokumenttien tuntemus ja huolellinen laatiminen ei riitä, sillä niissä 

on usein viitattu säädöksiin ja yleisiin sopimusehtoihin. Sopimuksessa saattaa esi-

merkiksi lukea myöhästymissakkojen alla ”YSE 1998 mukaan”, jolloin YSE 1998 eh-

dot tulee tuntea ymmärtääkseen sopimuksen sisällön. Muutoinkin yleisten sopi-

musehtojen, lakien ja säädösten tuntemuksen puute mainittiin erääksi sopimusjoh-

tamisen suurimmista haasteista. Esimerkiksi uusi tilaajavastuulaki oli koettu projekti-

päällikön näkökulmasta haastavaksi, sillä muutosten myötä joihinkin toimintoihin pi-

täisi kiinnittää entistä enemmän huomiota ja niiden kanssa tulisi olla erittäin tarkkana. 

Lisäksi eri maiden säädökselliset erot näkyvät sopimuksissa toisinaan, mikä koettiin 

hankalaksi erityisesti resurssien näkökulmasta: erilaisten oikeusjärjestelmien sää-

döksiin ja logiikkaan perehtyminen vie paljon aikaa. Tästä syystä joihinkin sopimuk-

siin joutuu käyttämään huomattavia määriä työaikaa.  Osapuolten perehtyneisyys ja 

osaaminen nähtiin vahvimmaksi ”tekemiseen” vaikuttavien säädöksien osalta, kuten 

ympäristölainsäädäntöön ja rakennuslupiin liittyen, mutta sopimuslainsäädännön 

osaaminen nähtiin heikkona. Tämä osaamisen haaste nostettiin esiin jo aiemmin, 

käsiteltäessä pk-yritysten liiketoiminnan haasteita Koskisen (2006, 25) mukaan. 

 

Kuvassa 7 mainittujen ongelmakohtien lisäksi käytettävissä olevat resurssit nousivat 

haastatteluissa sopimusten hallinnan ongelmakohdaksi. Resurssien lisäämisestä ei 

kuitenkaan nähty olevan hyötyä, mikäli niitä ei kohdisteta oikein tai oikeisiin asioihin 

puuttumiseen ei ole kiinnostusta. Vaikka resurssikysymyksen vaikutus tiedostettiin, 

nähtiin sillä olevan ennalta odotettua pienempi merkitys sopimusjohtamisen kannalta. 
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5.3 Sopimusjohtamisen kehittäminen 

 

Jokaisella haastateltavalla oli useita kehitysideoita sopimustyön hallinnan parantami-

seen ja sopimusjohtamisen helpottamiseen. Nämä kehitysideat on kuvattu taulukos-

sa 1. Kaikkia kehitysideoita yhdisti ajatus riskien minimoimisesta ja sopimustyön hel-

pottamisesta mahdollisimman vähin panoksin. Kuten edellä mainittiin, toimitusrajojen 

määritteleminen oli yksi suurimpia sopimusjohtamisen ongelmia. Kyse ei ole pelkäs-

tään selkeän määrittelemisen haasteesta vaan myös asian ilmaisemisesta oikeassa 

dokumentissa. Eräs kehitysidea olikin toimitusrajojen kuvaaminen selkeästi jo tarjo-

uksessa. Tämä antaisi etulyöntiasemaa sopimusneuvotteluihin, mikäli näissä halut-

taisiin paneutua asiaan tarkemmin. Tarjous on YSE 1998:n mukaan sopimusasiakir-

jojen pätevyysjärjestyksessä kuudes urakkasopimuksen, yleisten sopimusehtojen, 

tarjouspyynnön, kirjallisten, ennen tarjousta annettujen selvitysten ja urakkaohjelman 

jälkeen. Mikäli näissä dokumenteissa ei toimitusrajoista määrätä toisin, on tarjouk-

sessa määritellyt toimitusrajat suoraan päteviä.  

 

Taulukko 1. Sopimusjohtamisen kehitysideat.  

Tarjousvaihe  Toimitusrajojen kuvaaminen huolellisesti tar-

jouksessa 

Tilausvahvistus  Esimerkiksi takuuehtojen liittäminen tilaus-

vahvistukseen 

Sopimusvaihe  ”Tsekkilista” 

 Konseptoitu, moduloitu sopimuspohja ja lop-

puun hiottu sopimusprosessi 

Vuosittaiset toimenpiteet  Vuosittainen tarkastus, jossa käydään läpi 

käytetyt sopimuspohjat ja muut sopimusdo-

kumentit sekä näiden kehittäminen 

 

Toinen konkreettinen kehitysidea oli takuuehtojen, mahdollisesti myös muiden tuot-

teeseen liittyvien tietojen sekä kauppaehtojen liittäminen tilausvahvistukseen. Tämä 

olisi erityisesti käytössä säiliökauppojen yhteydessä, mutta mahdollisesti myös jake-
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luasemabisneksessä. Tämä liite olisi tarkoitus saada tulostettua suoraan tietojärjes-

telmästä tilausvahvistuksen tulostuksen yhteydessä esimerkiksi yhden valinnan ta-

kaa. Tästä olisi erityistä apua juuri sellaisiin toimituksiin liittyen, joihin ei tulla laati-

maan kirjallista sopimusta.  

 

Sopimusvaiheen kehittämiseen ehdotettiin useita toimenpiteitä. Eräs näistä oli niin 

sanottu tsekkilista, jossa luetteloidaan kaikki tärkeimmät sopimusehdot, joiden edulli-

suus yritykselle tulisi tarkistaa sopimusdokumenttien laatimisen yhteydessä. Ydin-

asiana tässä olisi systemaattinen tapa sopimusten tarkastamiseen. Tsekkilista olisi 

erityisen käyttökelpoinen työkalu tapauksissa, joissa sopimus tulee asiakkaan puolel-

ta. Toimitusjohtajan mukaan listaa on jo valmisteltu, mutta se vaatii edelleen työstöä.  

 

Toisena kehitysideana sopimusvaiheen tehostamiseen ja riskien minimointiin ehdo-

tettiin konseptoitua ja moduloitua sopimusta eli käytännössä valmiiksi mietittyä sopi-

muspohjaa, joka olisi helposti muokattavissa erilaisten projektien tarpeisiin ja jonka 

eri osia voisi yhdistellä toisiinsa projektin vaatimalla tavalla. Tämä olisi käytettävissä 

tilanteissa, joissa yrityksellä on vahva rooli sopimisessa. Tällainen sopimuspohja 

säästäisi sekä resursseja että vähentäisi riskejä, sillä tärkeät asiat olisi saatavissa 

sopimuksiin vähemmällä vaivalla, pienentäen myös huolimattomuusvirheiden mah-

dollisuutta. Tämä ei ole kuitenkaan ongelmatonta, sillä modulointi koettiin työlääksi ja 

hankalaksi, kuten toimitusjohtaja toi esille:  

”tämmöisen sopimusprosessinhan voit moduloida aika hyvin, mut se 

modulointityö on vaikeeta ja jossain määrin ihmiset haluu sitten siellä pi-

tää omaa käsialaa.” 

 

Koska resursseja ja toisaalta mielenkiintoa sopimusasioihin syventymiseen jatkuvasti 

ei ole, nousi haastatteluissa esiin myös mahdollisuus vuosittaiseen kehityskatsauk-

seen. Tässä ajatuksena olisi käydä käytettävät sopimuspohjat ja muut sopimuksiin 

liittyvät toistuvasti käytetyt dokumentit läpi, kuten myyntipäällikkö ilmaisi: 
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”Mun mielestä vois, että vaikka näin niinku kerran vuodessa max. kattoo 

läpi, että vaikka nyt ku meillä on niitä sopimuspohjia mitä me käytetään. 

Vaikka joulukuussa sitten, että onko käytetty ja sitten onko ongelmia. 

Ihan niinku lyhyesti että. Ja tarviiko kehittää… Mutta ei, ei jatkuvasti kan-

nata niitä asioita pohtia.” 

Tämä olisi helppo tapa havaita esimerkiksi kohdat, jotka aiheuttavat ongelmia toistu-

vasti ja panostaa näiden kehittämiseen systemaattisella tavalla. 

 

Lisäksi asioiden kuvaamisen tapa nousi keskusteluun. Toimitusrajan ilmaisemisen 

helpottamiseksi nousi esiin toimitussisällön kuvaaminen visuaalisesti, esimerkiksi 

tarjouksen tai sopimuksen liitteenä olevissa piirustuksissa. Myös eri projektiosapuol-

ten vastuualueet on mahdollista kuvata visuaalisesti esimerkiksi sopimuksen yhtey-

dessä. Tämä onnistuu esimerkiksi prosessikaavion avulla, jossa prosessin eri osa-

alueet, kuten asennus, on pilkottu osiin sen mukaan, kuka vastaa mistäkin. Visuaali-

nen kuvaaminen saatetaan kokea epäselväksi joissain tapauksissa ja siihen liittyy 

ongelmia, esimerkiksi mikäli kuvausta ei muisteta päivittää aina sopimuksen mukai-

seksi. Onnistuessaan se on kuitenkin erinomainen työkalu asiakokonaisuuksien no-

peaan ymmärtämiseen ja sisäistämiseen. 

 

Kaikkien kehitysideoiden kohdalla on kuitenkin huomioitava, että sopimusten parissa 

työskentelevien asenne olisi saatava kuntoon, ennen kuin kehitystoimenpiteet voi-

daan saada kunnolla suunniteltua, toteutettua ja implementoitua. Kehitystoimenpitei-

den merkitys olisi tunnistettava kaikilla organisaation tasoilla, jotka osallistuvat sopi-

miseen. Muutoin on riskinä, että kehitystoimenpiteet jäävät vain suunnittelun asteelle 

tai niistä tulee pintapuolisia ja hyödyttömiä, koska kaikki olennaiset osapuolet eivät 

osallistu kehittämistyöhön.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

6.1 Yhteenveto 

 

Tutkimuksen tavoite oli tunnistaa suurimmat sopimusjohtamisen haasteet sekä löytää 

mahdollisia kehitysehdotuksia näihin ongelmiin. Tutkimuskysymykseen ”mitkä ovat 

toimitussopimusjohtamisen suurimmat haasteet pk-yrityksessä ja kuinka näitä voitai-

siin lievittää?” saatiin työssä vastaus.  Pienessä yrityksessä, jonka tuotteet ovat vai-

keasti määriteltävissä eli niiden välillä voi olla suuria projektikohtaisia eroja, on teho-

kas sopimusjohtaminen pitkälti riippuvainen vakioiduista, helppokäyttöisistä sopimus-

rungoista. Esimerkiksi tutkimusyrityksen toimitusjohtaja mainitsi sopimusten modu-

loinnin sopimusjohtamisen tärkeimmäksi kehityskohteeksi. Tämä ei kuitenkaan riitä, 

sillä kuten haastatteluissa kävi ilmi, kirjallista sopimusta ei aina käytetä tai se tulee 

suoraan asiakkaalta. Helppoa tietä hyvään sopimukseen ja tehokkaaseen projektin 

toimitussopimusjohtamiseen ei ole, sillä kuten toimitusjohtaja toi haastatteluissa ilmi, 

on hyvän sopimuksen laatimiseksi ”sovittava ja määriteltävä ja kuvattava” huomatta-

va määrä yksityiskohtia. 

 

Yllättävänä seikkana suurimmaksi sopimusjohtamisen haasteeksi nousi sopimusten 

parissa työskentelevien henkilöiden asenne. Suhtautumisen muuttaminen johtamisen 

tai toiminnan kehittämisen keinoin on erittäin haastavaa. Asenneongelmat lienevät 

yhtä lailla suurien yritysten agendalla, mutta tutkimuksessa nousi esiin myös useita 

sopimusjohtamisen haasteita, jotka ovat ominaisia juuri pk-yritykselle. Ensinnäkin 

pienen tai keskisuuren yrityksen neuvotteluasema on usein heikko, erityisesti kun pk-

yritys on sopimussuhteessa toimittajana. Toisekseen, oikeudellista asiantuntemusta 

on vaikea saada esimerkiksi vähäisten resurssien tähden. Kolmannekseen vain pieni 

joukko ihmisiä on yleisesti tekemisissä sopimusten kanssa, mikä johtaa useisiin on-

gelmiin. Esimerkiksi yhden henkilön sairastuessa koko sopimustoiminta voi lamaan-

tua. Ongelmien lisäksi pk-yrityksillä on kuitenkin myös joitain etuja kokonsa tähden: 

ne ovat joustavia ja tiedonkulku on ainakin periaatteessa esteetöntä pienen ja usein 

kevyen organisaatiorakenteen vuoksi. Lisäksi, pienen business-to-business (B2B) 
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yrityksen etuna on, että asiakasjoukko pysyy pitkälti muuttumattomana vuodesta toi-

seen, mahdollistaen myös luottamukseen perustuvan suullisen sopimisen, vaikka 

tämä onkin aiheuttanut myös ongelmia. Onnistuessaan suullisessa sopimuksessa on 

kuitenkin huomattavia etuja, sillä siihen liittyy kirjallista sopimusta vähemmän byro-

kraattisuutta, se on joustavampi ja nopeampi laatia. 

 

6.2 Johtopäätökset 

 

Työssä tarkastellun pienen yrityksen sopimusjohtamisen haasteet olivat teemoiltaan 

pitkälti samoja, joita Koskinen (2006, 25) listasi suurimmiksi pk-yritysten liiketoimin-

nan haasteiksi. Taulukossa 2 tutkimuksessa esiin nousseet sopimusjohtamisen suu-

rimmat haasteet on jaoteltu Koskisen esiin nostamien liiketoiminnan haasteiden alai-

suuteen. Koskinen nosti yhdeksi, tosin pienimmän tärkeyden, pk-yritysten haasteeksi 

teknologiset haasteet. Nämä eivät nousseet tutkimuksessa ongelmaksi, mutta kaik-

kiin muihin ryhmiin nähtiin liittyvän ongelmia. Myös ratkaisuehdotuksia löytyi lukuisia, 

joista kaikki ovat erittäin käytännönläheisiä toimenpiteitä. Toisaalta, esimerkiksi asen-

teiden parantamiseen vaikuttavia toimenpiteitä ei noussut esiin.  Käytännön toimenpi-

teet esiin nousseiden sopimusjohtamisen haasteiden lievittämiseksi on kuvattu ai-

emmin taulukossa 1. 

 

Taulukko 2. Koskisen (2006, 25) pk-yritysten liiketoiminnan haasteiden mukainen 

jaottelu case-tutkimuksessa esiin nousseista haasteista. 

Koskisen (2006, 25) näke-
mys: 

Case-yrityksen suurimmat haasteet sopimus-
johtamisessa: 

Osaaminen Tiedon puute säädöksistä ym. sopimukseen vai-
kuttavista seikoista  

Johtaminen ja strategia Vastuuhenkilöiden selkeä määrittäminen 

Pehmeät tekijät Asenneongelmat 

Talous, markkinat ja toimiala Toimialan aiheuttamat haasteet, esim. sopimus-
ten monimutkaisuus 

Teknologia Erityisiä teknologiaan liittyviä ongelmia ei noussut 
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Tutkimuksen tuloksia tulee tarkastella case-tutkimuksena, joten ne eivät ole sellaisi-

naan yleistettävissä. On kuitenkin huomattava, että samat ratkaisuehdotukset sovel-

tunevat useisiin yrityksiin, eikä tarkasteltu yritys ole yksin sopimusjohtamisen haas-

teidensa kanssa. Yksittäisen yrityksen tarkastelu syventää näkökulmaa, auttaa ym-

märtämään aihetta sekä yksittäisen yrityksen kokemusta sopimusjohtamisesta.  

 

Pk-yrityksen sopimusjohtamisen ongelmat ovat pitkälti samoja, kuin pk-yritysten liike-

toiminnan haasteet yleisemminkin. Resurssit, asenteet ja osaaminen haastavat niin 

johtoa kuin yrityksen muuta henkilöstöä. Helppoa ratkaisua ongelmiin ei ole, mutta 

useat käytännön toimenpiteet voivat auttaa sopimusjohtamisen ja laajemminkin toi-

minnan kehittämisessä. Loppujen lopuksi kehitystyö on pitkälti kiinni johdon, työnteki-

jöiden ja muiden sopijapuolten tahtotilasta; käytännössä siis asenteesta. 

 

6.3 Jatkotutkimuksen tarve 

 

Teoriakatsaus osittaa, että pk-yritysten sopimusjohtamista ei ole laajasti tutkittu men-

neisyydessä. Tämä tutkimus antaakin vain kapean katsauksen erittäin laajasta ja 

monimutkaisesta asiasta, joka saa erilaisia muotoja esimerkiksi yrityksestä, toiminta-

kulttuurista ja tutkimusnäkökulmasta riippuen. Case-tutkimus on hyvä tapa hakea 

sopimusjohtamiseen näkökulmaa ja sen ongelmiin ratkaisuja, mutta tapaustutkimuk-

sen lisäksi olisi tärkeää toteuttaa laajempi määrällinen tutkimus, joka auttaisi luo-

maan kattavamman käsityksen aiheesta. Jatkossa tutkimusta olisi mielenkiintoista 

laajentaa kyselytutkimuksella, jossa tutkittaisiin suomalaisen pk-yrityskentän koke-

muksia ja käsityksiä sopimusjohtamisesta. Tämän perusteella voisi tehdä myös toi-

mialakohtaisia päätelmiä ja voitaisiin myös nähdä, onko esimerkiksi pienten ja kes-

kisuurten yritysten välillä suuria eroja. Lisäksi sopimusjohtamiseen liittyviin asentei-

siin vaikuttamista olisi mielenkiintoista ja hyödyllistä tutkia, mihin tämän tutkimuksen 

laajuus ei antanut mahdollisuutta. 
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LIITTEET 

 

Liite 1 Haastattelukysymykset 

 

1. Kuinka tavanomainen sopimusprosessi etenee yrityksessä näkemyksesi mu-

kaan? 

2. Mitä ongelmia yrityksen sopimuksiin on liittynyt? 

3. Kuinka tärkeitä onnistuneet sopimukset ovat yritykselle? 

4. Kuinka sopimuslainsäädäntö vaikuttaa sopimusprosessiin? 

5. Kuka on vastuussa sopimusten johtamisesta? 

6. Kuinka yrityksessä johdetaan sopimuksia?  

7. Mitkä ovat olleet sopimusjohtamisen suurimmat haasteet yrityksessä? 

8. Kuinka yrityksen sopimusjohtamista voitaisiin tai tulisi kehittää?  

9. Millaisia riskejä sopimusten tekoon liittyy/voi liittyä? 

10. Millaisia seurauksia riskien toteutumisella olisi yritykselle?  

11. Kuinka sopimuksiin liittyviä riskejä voidaan (mielestäsi) vähentää? 



 

 

 


