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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta, tavoitteet ja kysymyksenasettelu 

Sopimuksen purkaminen on aina purkavan osapuolen riski. Sopimuksen purkuoikeuden olemassaolo on 

riippuvainen useiden edellytysten täyttymisestä. Purkamista koskevien edellytysten täyttymistä koskevan 

arviointivirheen seurauksena purkava osapuoli syyllistyy itse sopimusrikkomukseen, joka toisinaan saattaa 

tulla hyvin kalliiksi.  

Sopimuksen suoritusvirheperusteisen purkamisen keskeisin edellytys on sopimusrikkomuksen 

olennaisuus. Merkittävän haasteen niin sopimusta purkavalle osapuolelle kuin sopimusriitaa käsittelevälle 

lainkäyttöelimelle muodostaa sopimusrikkomuksen olennaisuutta koskevan edellytyksen epätäsmällisyys. 

Arviointia ei myöskään helpota sopimuksen purkamista koskevien kysymysten jäsentymättömyys 

sopimusoikeuden yleisten oppien tasolla.2 Myös sopimuksen purkamista koskevien selkeiden 

kannanottojen saatavuus on hyvin niukkaa niin oikeuskäytännön kuin oikeuskirjallisuuden osalta. Nämä 

haasteet korostuvat silloin, kun kyse on pitkäkestoisen elinkeinonharjoittajien välisen sopimuksen 

purkamisesta.  

Mainitut seikat voimakkaasti heikentävät sekä sopimusosapuolten edellytyksiä arvioida purkuoikeuden 

olemassaoloa, että purkuoikeuden olemassaoloa koskevien lainkäyttöratkaisujen johdonmukaisuutta ja 

ennakoitavuutta. Ottaen huomioon sopimuksen purkamista koskevien kysymysten praktinen 

merkittävyys, tilannetta ei voida pitää hyväksyttävänä.3 Tämän tutkielman ensisijaisena tavoitteena onkin 

täsmentää sopimuksen purkamista koskevia sopimusoikeuden yleisiä oppeja ja tuottaa konkreettisessa 

purkuoikeuden olemassaolon arvioinnissa käyttökelpoista tietoa. Tutkielmassa pyritään tavoitepituuden 

asettamissa rajoissa hahmottamaan koherentti arviointimalli sopimuksen purkamista koskevan oikeuden 

olemassaolon analyysiä varten. Omaksuttu lähestymistapa keskittyy puhtaasti jälkikäteiseen oikeudelliseen 

arviointiin.4 

Sopimuksen purkamista koskevaa normistoa tarkastellaan projektisopimusta silmällä pitäen. Projekti 

voidaan määritellä kertaluonteiseksi hankkeeksi jonkun tavoitteen suunnitelmalliseksi saavuttamiseksi.5 

                                                 

2 Hämmennystä saattaa aiheuttaa esim. se, että purkamisen edellytyksenä olevasta sopimusrikkomuksen olennaisuudesta 

saatetaan käyttää monenlaisia luonnehdintoja sekä epätäsmällistä ja osin epäjohdonmukaista terminologiaa.  

3 Esim. vuosina 2013–2014 Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä annetuista 

välitystuomioista n. 16 % on koskenut sopimuksen purkamista. Wuolijoki 2016, s. 221. 

4 Sopimusteknisiin tai muihin ennakollisiin seikkoihin kiinnitetään huomiota vain siltä osin kuin niillä voi olla merkitystä 

purkuoikeuden olemassaoloa koskevassa arvioinnissa. 

5 Haikala – Mikkonen 2011, s. 153. Ks. myös Visuri – Pohjonen 2006, s. 799. 
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Projekti on yleinen kaupallisen yhteistyön muoto, jonka päämääränä on saada aikaiseksi projektikohde, 

joka voi olla fyysinen tai palvelutuote. Kehitysprojekti on puolestaan hanke, jossa tavoitellaan 

tunnettuihin ratkaisuihin nähden uudenlaista tuotetta, josta osapuolilla ei välttämättä ole aikaisempaa 

kokemusta.6 Projektisopimus määritellään tarkemmin jäljempänä sopimustyypin ominaispiirteiden kautta.  

Tyypillisiksi projektisopimuksen esimerkeiksi voidaan katsoa rakennusurakka tai IT-järjestelmän 

toimitusta koskevat sopimukset. Tältä osin on kuitenkin paikallaan huomauttaa, ettei projektisopimusta 

koskevien normikannanottojen soveltuvuutta pidä rajoittaa mihinkään tiettyyn elinkeinoalaan. 

Riippumatta elinkeinoalasta, projektisopimuksen purkamisen yhteydessä aktualisoituvat juridiset 

kysymykset ovat pitkälti samat. 

Edellä sanotun valossa voidaan tunnistaa seuraavat tutkimuskysymykset. Ensiksi pyritään hahmottamaan 

projektisopimus omana sopimustyyppinä. Tällöin tarkoituksena on hahmottaa projektisopimuksen 

ominaispiirteiden joukko, jotka perustelevat sopimuksen purkamista koskevan normiton tarkastelun 

kyseisen sopimustyypin näkökulmasta. Toiseksi tarkastellaan, miten projektisopimuksen purkuoikeuden 

olemassaoloa tulisi arvioida sopimusoikeuden yleisten oppien valossa. Huomion keskipisteessä on 

sopimuksen purkamisen edellytykset ja niiden johdonmukainen arviointi. Kolmanneksi tutkielmassa 

haetaan vastausta siihen, miten projektisopimuksen ominaispiirteet tulisi oletusarvoisesti huomioida 

projektisopimusta koskevan sopimusrikkomuksen olennaisuusarvioinnissa. 

1.2 Aiheen rajaukset 

Koska tutkielmassa keskitytään purkuoikeuden olemassaoloa koskevaan tarkasteluun tilaajan 

näkökulmasta, huomio keskittyy toimittajan sopimusrikkomuksiin. Tilaajan suoritushäiriöihin 

kiinnitetään huomiota vain siltä osin, kuin niillä voidaan katsoa olevan merkitystä suoritettavassa 

purkuarvioinnissa. Haasteisiin ajautuneelle projektille on ominaista sekä projektikohteen laatuvirheet, että 

toimituksen viivästyminen sovitusta. Tarkastelussa pyritään huomiomaan molemmat suoritushäiriötyypit, 

joskin pääpaino on laatuvirheessä ensisijaisena purkuperusteena. 

Tarkastelu keskittyy etenkin olennaista sopimusrikkomusta koskevaan kriteeriin. Vaikka 

elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset usein sisältävät sopimuksen purkamista koskevia ehtoja, 

purkamisen yleisenä edellytyksenä olevan olennainen sopimusrikkomuksen syrjäyttäminen on kuitenkin 

käytännössä harvinaista.7 Purkuoikeuden yleisen edellytyksen määrittäminen olennaisuusvaatimusta 

                                                 

6 Pohjonen 2002, s. 285. 

7 Ks. Aurejärvi 1988, s. 98–99. Toisaalta oman kysymyksensä muodostaa, voidaanko sopimusvapauden puitteissa ylipäänsä 

sulkea kokonaan pois sopimuksen purkuoikeus olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella. Aiheeseen ei valitettavasti voida 

syventyä tämän tutkielman yhteydessä. 
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yksiselitteisemmällä tavalla onkin hyvin haastavaa.8 Hyvin usein olennaista sopimusrikkomusta koskeva 

edellytys myös nimenomaisesti sisällytetään osaksi sopimuksen purkamista koskevaa ehtoa.9 

Olennaisuuskriteeri on siten yhtä lailla relevantti yksityiskohtaisten elinkeinonharjoittajien välisten 

sopimusten yhteydessä. 

Tarkastelusta rajataan pois purkamisen muodolliset edellytykset, kuten reklamaatioon kohdistuvat 

vaatimukset sekä purkamisen toteuttamiseen liittyvät kysymykset. Tarkastelun ulkopuolelle niin ikään 

jäävät purkamisen seuraamukset (ml. perusteettoman purkamisen seuraamukset). Purkamisen 

seuraamuksiin kiinnitetään huomiota ainoastaan siltä osin, kuin ne saatetaan ottaa purkuarvioinnissa 

huomioon. Myös sopimuksen purkamiseen liittyvät vahingonkorvausta koskevat kysymykset on rajattu 

tarkastelun ulkopuolelle. 

1.3 Metodi ja lähdepohja 

Tutkielmassa on omaksuttu lainopillinen metodi. Lainoppi käsittää oikeusnormien systematisoinnin ja 

tulkinnan.10 Teoreettisen lainopin puolelle kuuluva systematisointitehtävään kuuluu mm. oikeudellisen 

ilmiöön liittyvien seikkojen järjestäminen niin, että tämän ilmiön rakenne olisi selkeästi hallittavissa.11 

Tutkielmassa pyritään juuri tähän sopimuksen purkamiseen liittyvien kysymysten osalta. Tutkielman ote 

painottuukin sopimuksen purkamista koskevien normien systematisointiin purkuarvioinnin mallin 

hahmottamisen yhteydessä. 

Kun projektisopimus ei ole lailla säännelty sopimustyyppi, sitä koskeva arviointi palautuu 

sopimusoikeuden yleisiin oppeihin. Sopimusoikeuden yleiset opit ovat periaateargumentaatiolle otollista 

aluetta.12 Periaatteiden rooli argumentaatiossa katsotaan oikeussäännön tulkintaa ohjaavina ja 

täydentävinä normeina.13 Projektisopimuksen purkuoikeutta koskevien normien tarkastelussa saatetaan 

joutua punnitsemaan eteenkin sopimusvapauden, sopimuksen sitovuuden ja lojaliteettiperiaatteet 

keskenään. Tietyiltä osin merkitystä voidaan antaa myös kohtuullisuusperiaatteelle. 

Projektisopimuksen purkamista ajatellen huomiota tulisi kiinnittää etenkin lojaliteettiperiaatteeseen. 

Ensinnäkin lojaliteettiperiaatteesta johdettavissa oleva lojaliteettivelvollisuus sopimuskumppania kohtaan 

                                                 

8 Hemmo 2005, s. 227. 

9 Näin myös eri alojen yleisissä sopimusehdoissa, ml. IT 2010 ja IT 2015 sekä JIT 2007 ja JIT 201. Olennainen 

sopimusrikkomus purkamisen edellytyksenä myös rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa YSE 1998 ja YSE 1983. Ks. 

Halila – Hemmo 2008, s. 87. 

10 Aarnio 1978, s. 56–57. 

11 Aarnio 1989, s. 293. 

12 Tolonen 2000, s. 156–157. 

13 Periaatteiden roolista ratkaisuargumentaatiossa ks. Pöyhönen 1988, s. 64–65. 
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on korostunutta osapuolten tiivistä yhteistyötä edellyttävässä sopimussuhteessa. Lojaliteettivelvollisuuden 

konkreettiset ilmenemismuodot, kuten tiedonanto- tai lojaliteettivelvollisuus saattavat ajankohtaistua 

suoritusvirhearvioinnissa. Edelleen, lojaliteettivelvollisuuden vastainen toiminta saattaa tulla 

huomioiduksi sopimusrikkomuksen olennaisuuden arvioinnin yhteydessä. Lopuksi, lojaliteettiperiaatteen 

voidaan katsoa edellyttävän sopimuksen purkamista koskevalta normistolta purkuoikeuden keinotekoista 

käyttämistä koskevan mahdollisuuden rajoittamista.14 

Väljäsisältöisiin normeihin perustuvien sopimusoikeudellisten kysymysten tarkastelussa myös reaalisella 

argumentaatiolla on korostunut merkitys.15 Näin on myös sopimuksen purkamista koskevien oppien 

kohdalla. Reaalisilla argumenteilla tässä ymmärretään oikeudelliseen normin tulkintaan tai soveltamiseen 

liitettävää seuraamusharkintaa, jossa vaihtoehtoisista seuraamuksista pyritään valitsemaan käytännöllisten 

syiden valossa hyväksyttävin.16 Seuraamusharkinnassa ensisijaisena pidetään ns. yksilöllisten seuraamusten 

tarkastelua sopimusrelaatiossa.17 Kaupallisen sopimuksen purkamiseen liittyvissä tulkintakannanotoissa 

täytyy ottaa huomioon etenkin taloudelliset vaikutukset osapuolten asemaan. Taloudellisilla näkökohdilla 

onkin todettu olevan suuri merkitys sopimusoikeuden periaatteita kehitettäessä.18 Kun kyse on 

elinkeinonharjoittajien välisistä kaupallisista sopimussuhteista, reaalisen argumentaation osana on 

otettava huomioon myös osapuolten riskinottoon liittyviä näkökohtia. Esim. rakennusurakkasopimuksen 

osalta on todettu, että sopimuksen solmimisen yhteydessä osapuolet ottavat kannettavakseen tietyt riskit, 

joiden sisältöä ei etukäteen voi täsmällisesti määritellä.19 Sopimusoikeudessa voidaan katsoa 

lähtökohdaksi, ettei sopimusoikeudellisen normin osapuolelle tarjoama suoja ole käytettävissä osapuolen 

                                                 

14 Purkuoikeuden käyttämiseen keinotekoisin perustein on kiinnitetty huomiota mm. irtaimen kaupan kontekstissa. Ks. 

Lehrberg 1987. 

15 Näin etenkin, kun tarkasteltavia kysymyksiä ei ole ratkaistu lainsäädännön tai prejudikatuurin tasolla. Hemmo 2007, s. 42. 

16 Ks. Mielityinen 2006, s. 131–132; Aarnio 1989, s. 239–241. Reaalisten argumenttien käsitteen kritiikistä ks. Klami 1996. 

Klamin mukaan reaalinen argumentointi hyvin harvoin pohjautuu empiiriseen tietoon, eli reaaliargumentit ovat usein vain 

”spekulaatioita” intresseistä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista (s. 471). Kritiikki on sinänsä perusteltua. Siviilioikeudellisessa 

tutkimuksessa joudutaan kuitenkin operoimaan huomattavan paljon henkilöiden välisillä suhteilla hypoteettisissa tilanteissa. 

Ei ole realistista edellyttää, että jokaista reaalimaailman kausaalisuhteita koskevaa oletusta tai tietyssä relaatiossa olevan 

henkilön intressipositiota lähdettäisiin aina perustelemaan kattavalla empiirisellä selvityksellä. Tämän tutkimuksen tarkoitus ja 

laajuus huomioiden reaalisena argumentaationa tässä käytetään lähinnä loogisesti hyväksyttäviksi katsottavat kausaalisuhteet. 

Esim. Aarnion mukaan seuraamusharkinnassa tarkasteltavien kausaalisuhteiden havaitseminen voidaan perustaa ihmisen 

normaaliin arkikokemukseen. Aarnio 1989, s. 241. 

17 Vrt. yhteiskunnalliset seuraamukset. ks. Aarnio 1989, s. 240. 

18 HE 93/1986 vp, s. 12. 

19 Halila 1981, s. 215. 
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realisoituneen riskin vaikutusten poistamiseen.20 Samalla sopimuksen sitovuuden periaate edellyttää 

velvoitteissa pysymistä riippumatta esim. olosuhteiden muutosta koskevan riskin realisoitumisesta.21 

Koska projektisopimus on vakiintumaton sopimustyyppi, tutkielmassa hyödynnetään laajasti analogian 

kautta muiden sopimustyyppien yhteydessä esiin tuotua argumentaatiota.22 Analogian merkitystä ns. 

sekaluonteisten sopimusten kohdalla onkin Suomen oikeudessa huomattu jo varhain.23 Analogian käyttö 

yleisesti edellyttää tarkasteltavien tilanteiden olennaista samankaltaisuutta.24 Analogiaa voidaan käyttää 

myös tilanteissa, joissa kahden tilanteen samankaltaisuus ilmenee ainoastaan yksittäisten olosuhteiden 

(”analogia-avainten”) nähden.25 Analogian hyödyntämisessä on pidettävä mielessä jännite kerta- ja 

kestosopimuksen välillä, jolloin tarkasteltavan sopimustyypin ristiriita suhteessa projektisopimuksen 

kestoon ja dynaamiseen luonteeseen kanssa saattaa tietyiltä osin rajoittaa analogian käyttöä. Tältä osin 

voidaan huomauttaa, että tässä tutkielmassa sopimuksen purkamista koskeva arviointi ymmärretään eri 

elementeistä koostuvana vaiheittaisena prosessina. Näin esim. kaupan analogia on helpommin 

hyväksyttävissä sellaisten purkuarvioinnin elementtien osalta, joilla ei ole niin vahvaa liityntää 

projektisopimuksen luonteeseen pitkäkestoisena ja dynaamisena sopimuksena.26 

On selvää, että KL:n säännökset eivät ole suoraan sovellettavissa projektisopimukseen.27 

Projektisopimuksessa toimittajan pääsuoritusvelvollisuus on työntuloksen luovuttaminen tilaajalle. Työ 

muodostaa keskeisen osan toimittajan suoritusta. KL:a voidaan kuitenkin pitää merkittävänä 

sopimusoikeuden yleisten periaatteiden ilmaisijana.28 KL:n normeja usein sovelletaankin analogisesti lailla 

sääntelemättömiin sopimustyyppeihin.29 Toisaalta on huomioitava, että KL on säädetty yksittäisiä 

                                                 

20 Ks. Hemmo 2015, s. 106. 

21 Häyhä 1996, s 317. 

22 Analogialla voidaan ymmärtää sekä tulkintaperusteena että päättelyperiaatteena, jolloin analogia toimii menetelmänä 

tulkinnassa tai aukon täyttämisessä. Aarnio 1989, s. 218. Tässä tutkimuksessa analogian käyttö painottuu jälkimmäiseen.  

23 Ks. Erma 1955, s. 72. 

24 Aarnio 1978, s. 158–159.  

25 Aarnio 1989, s. 244–245. 

26 Myös MK:n mukaan kiinteistökaupan purkaminen edellyttää kaupan kohteessa olevaa olennaista virhettä. Näin 

olennaisuuskriteeriä koskevaan lähdemateriaaliin on eksynyt myös muutama kiinteistön kaupan purkamista koskeva lähde. 

27 KL 2.2 §. Samoin KL 2.1 §:n mukaan lakia ei sovelleta rakennusurakkasopimukseen. KL:n HE:n mukaan KL:n säännökset 

eivät ole tarkoituksenmukaisia rakennusurakkasopimuksen kontekstissa syntyviä ristiriitatilanteita silmällä pitäen. HE 93/1986 

vp, s. 49. Samalla sivulle todetaan, että työtä tai palvelussuoritusta koskeviin sopimuksiin tulisi soveltaa esim. työurakkaa 

koskevia periaatteita. Myös IT-ohjelmistotoimitusten osalta on yksiselitteisesti todettu, ettei KL tule sovellettavaksi. Huttunen 

2012, s. 334; Takki 1998, s. 37. 

28 HE 93/1986 vp, s. 14; Wilhelmsson – Sevón – Koskelo 2006, s. 28; Salonen 2000, s. 117.  

29 Routamo – Ramberg 1997, s. 14. Näin on katsottu myös IT-ohjelmistotoimitusten osalta. Ks. Huttunen 2012, s. 339. 
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suoritustoimia silmällä pitäen, kun taas painopiste kaupallisissa suhteissa on viime aikoina siirtynyt 

yksittäisistä suorituksista kohti pitkäkestoisempia yhteistyösuhteita, mikä on omiaan tietyiltä osin 

vähentämään KL:n merkitystä muiden sopimustyyppien osalta.30  

On myös huomioitava, että projektin lopputuloksena tilaajalle luovutetaan toimittajan työntuloksena 

aikaansaatu aineellinen tai aineeton hyödyke. Projektisopimuksen osalta on kiinnitetty huomiota mm. 

siihen, että, kuten kaupassa, sopimuksen fokuksena on etenkin luovutettavan sopimuskohteen 

ominaisuudet.31 KL:n normien analoginen soveltaminen onkin katsottu perustelluksi esim. sellaisissa 

projekteissa, jotka koskevat laite- tai asennustoimituksia.32 Samoin työurakkasopimusta koskevassa 

tarkastelussa on katsottu, että suorituksen sisältäessä myös esinesuorituksia, sopimus luonteeltaan lähenee 

kauppaa, jolloin kauppaa koskevat normit saattavat sopimuksen erikoislaadun vuoksi tulla 

sovellettaviksi.33 

Kaupallisen sopimuksen purkamiseen liittyvien kysymysten tutkiminen on lähdeaineiston saatavuuden 

osalta haastavaa. Todetulla tavalla sopimuksen purkaminen on myös saanut sopimusoikeuden oppien 

tasolla erittäin vähän huomiota suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa. 

Rakennusurakka voidaan katsoa tutkielman kannalta tärkeäksi sopimukseksi, joka yhdistää useita 

projektisopimukselle tyypillisiä piirteitä. Rakennusurakassa, kuten muussakin projektitoiminnassa, 

urakoitsijan suoritus muodostuu pääosin työstä, jonka tarkoituksena on saada sopimuksenmukainen 

lopputulos.34 Sen kohteena on asiakaskohtainen suoritus, joka ei ole olemassa sopimuksentekohetkellä.35 

Samalla rakennusurakkaan olennaisena elementtinä kuuluu suorituksen alttius häiriötekijöille.36 

Rakennusurakkaan onkin rinnastettu myös muunlaisia projekteja, kuten IT-järjestelmän toimitusta 

koskevat sopimukset.37 Rakennusurakkaa koskeva normisto ja käytäntö onkin katsottu järkeväksi 

analogialähteeksi ajatellen asiakaskohtaista ohjelmistotoimitusta.38 

                                                 

30 Wilhelmsson – Sevón – Koskelo 2006, s. 31. KL:n merkityksen suhteen pidättyväisestä näkökulmasta ks. myös Halila – 

Hemmo 2008, s. 27. KL:n HE:n yleisperustelujen mukaan sääntely on sopeutettu erityisesti sarjavalmisteiden teollisesti 

valmistettujen tuotteiden kauppaan. HE 93/1986 vp, s. 13. Ks. myös Routamo – Ramberg 1997, s. 16. 

31 Nystén-Haarala 1998, s. 22–23. 

32 Nystén-Haarala 2013, s. 163. 

33 Erma 1955, s. 93. 

34 Ks. mm. YSE 1998, s. 3, käsitteistö.  

35 Rudanko 1989, s. 19. 

36 Halila – Hemmo 2008, s. 49. 

37 Takki 2002, s. 194. Etenkin mittatilaustyönä tehdyn ohjelmiston toimituksen kohdalla on katsottu perustelluksi turvautua 

rakennusoikeudelliseen normistoon ja käytäntöön. Ks. Huttunen 2012, s. 335. 

38 Hemmo 1999, s. 29. 
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Edellä todetulla tavalla, projektisopimukseen soveltuva normisto palaa sopimusoikeuden yleisiin 

oppeihin. Tältä osin huomioitava, että rakennusurakkaa koskevia kysymyksiä on niin ikään 

lähtökohtaisesti tarkasteltava sopimusoikeuden yleisten oppien perusteella rakennusurakan erityispiirteet 

huomioon ottaen.39 Toisaalta on myös katsottu, että rakennusurakkaa koskevaa oikeuslähdeaineistoa 

voidaan hyödyntää sopimusoikeuden yleisten periaatteiden täsmentämisessä.40  

Tässä tutkielmassa hyödynnetäänkin soveltuvin osin rakennusurakkaa koskevaa lähdemateriaalia. 

Mielenkiinto kohdistuu etenkin kokonaisvastuurakentamista koskevaan urakkaan eli KVR-urakkaan, 

jossa urakoitsijan vastuulle kuuluu projektikohteen suunnittelu.41 KVR-urakassa rakennuttaja toteuttaa 

hankkeen esisuunnittelun, jossa määritellään rakennuttajan tarpeet, pääpiirteittäinen laatutaso, aikataulu 

tms. seikat, minkä jälkeen urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa rakennuskohteen.42 Edelleen KVR-urakalle 

on tyypillistä suunnittelun ja toteutuksen osittainen samanaikaisuus.43 Tämä on puolestaan yhdenmukaista 

projektisopimuksen dynaamisen luonteen kanssa. 

Sopimuksen purkamista koskevan arvioinnin ollessa voimakkaan tapauskohtaista, yleisten oppien 

hahmottamisessa korostuu lainsoveltamista koskevien lähteiden merkitys. Joustaviin normeihin 

perustuvaa harkintaa koskevia tuomioistuinratkaisuja voidaan pitää punnintaesimerkkeinä, jotka 

osoittavat, miten eri tekijöitä on punnittu keskenään ja millaisia painoarvoja niille on punninnassa 

annettu.44 Kaupallisten sopimusten purkamista koskeva KKO:n prejudikatuuri on myös poikkeuksellisen 

niukkaa. Sen sijaan välimieslainkäyttöä koskevan tiedon rajallisen ja sattumanvaraisen saatavuuden vuoksi 

sitä koskeva tiedon sisällyttämistä tutkielman oikeuslähdemateriaaliin ei voitu katsoa perustelluksi.45 

Lainkäyttöä koskevien lähteiden saatavuuden haaste ratkaistaan turvautumalla hovioikeuksien 

oikeuskäytäntöön. Hovioikeuksien ratkaisuilla voidaan katsoa olevan oikeuskäytäntöä ohjaavaa 

vaikutusta.46 Hovioikeuksien ratkaisukäytännön merkitys korostuu, kun hovioikeudet yhä useammin 

                                                 

39 Hoppu 1993, s. 653. 

40 Halila 2005, s. 69–70. 

41 Halila – Hemmo 2008, s. 55. 

42 Rudanko 1989, s. 114; Liuksiala 1986, s. 236. 

43 Rudanko 1989, s. 115. 

44 Timonen 1990, s. 704; Pöyhönen 1988, s. 77. 

45 Välitystuomioiden saatavuuteen niiden oikeuslähdearvon tarkastelun yhteydessä on myös kiinnitetty huomiota jo ennen 

VML:n voimaantuloa. Ks. Timonen 1990, s. 711, 714. Lain voimaantulon jälkeen annettujen välitystuomioiden saatavuus 

onkin poikkeuksellisen haastava, ja välimieslainkäytöstä saadut tiedot varsin sattumanvaraisia. Ks. mm. Ryynänen 2016, s. 13.  

46 Timonen 1987, s. 99; Tolosen tavoin voidaan todeta, että tulkinnallista merkitystä voidaan antaa kaikkien oikeusasteiden 

ratkaisuille, etenkin, jos ratkaisulinja on vakiintunut. Tolonen 2003, s. 124. Aarnio vastaavasti toteaa, että oikeuslähteen asema 

on jokaisella lainkäyttövirnaomaisen ratkaisulla, jolla on merkitystä tulkinnan perusteluna. Aarnio 1989, s. 230. 
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jäävät riita-asiassa ylimmäksi oikeusasteeksi.47 Oikeuslähdearvo korostuu entisestään, kun tarkasteltavia 

kysymyksiä koskevia KKO:n ratkaisuja ei ole saatavilla.48  

Huomiota kiinnitetään myös eri alojen yleisiin sopimusehtoihin. Tapauskohtaisesti yleisiin 

sopimusehtoihin sisällytettyjä normeja saatetaan pitää alan tapaoikeuden tai ainakin alan vakiintuneiden 

käytäntöjen ilmaisijana. Näin on katsottu mm. rakennusurakan YSE 1998 ehtojen osalta.49 

Vaikutteita joiltain osin haetaan myös mm. kansainvälisistä sopimusoikeudellisista periaatekokoelmista, 

kuten Yksityisoikeuden yhtenäistämisinstituutin (UNIDROIT) julkaisemista liikesopimuksia koskevista 

yleisistä periaatteista (”UNIDROIT-periaatteet”) ja eurooppalaisista sopimusoikeusperiaatteista 

(”PECL”). Sopimusoikeudellisten periaatekokoelmien hyödyntämistä Suomen oikeutta tulkittaessa on 

puollettu juuri osana reaalista argumentaatiota yleisten oppien täsmentämisessä lailla sääntelemättömissä 

tilanteissa.50  

1.4 Tutkielman keskeiset käsitteet ja rakenne 

Ennen kuin siirrytään asian ytimeen, on paikallaan tehdä muutaman terminologisen täsmennyksen. 

Tutkielman keskeinen käsite on projektisopimus. Projektisopimuksella tarkoitetaan jäljempänä jaksossa 

2.1 tarkemmin määriteltävää toimittajan työntuloksen toimittamista koskevaa sopimusta. 

Projektisopimuksen osapuolia kutsutaan ”toimittajaksi” (pääsorituksen velallinen) ja ”tilaajaksi” 

(pääsuorituksen velkoja). Käsiteparia ”velkoja” ja ”velallinen” voidaan pitää edellä mainittujen 

synonyymeinä, joskin käsiteparin käyttöä pyritään rajaamaan asiayhteyksiin, joissa tarkastelu tapahtuu 

enemmänkin yleisten oppien, eikä varsinaisesti projektisopimuksen, tasolla. Toimittajan työn tuloksena 

syntyvästä ja luovutettavasta suorituksesta käytetään nimitystä ”projektikohde”. Käsitteet 

sopimusrikkomus, suoritushäiriö tai suoritusvirhe käytetään synonyymeinä ja niillä viitataan velallisen 

suorituksen poikkeamiseen velalliseen kohdistuvan velvoitteen sisällöstä. 

”Määrittelyllä” (”specification”) tarkoitetaan projektin asiakasvaatimusten ja niistä johdettujen 

projektikohteen toimintojen dokumentointia asiakasnäkökulmasta.51 Vaatimuksella puolestaan 

                                                 

47 Tolonen 2003, s. 124; Aarnio 1989, s. 231; Timonen 1987, s. 100.  

48 Tältä osin Timonen osuvasti toteaa: ”[…] on aivan yhtä arvokasta, että alioikeudet noudattavat HO:n käytäntöä silloin, kun KKO:n 

ratkaisua ei ole kuin että ne noudattavat KKO:n ratkaisua.” Timonen 1987, s. 98. 

49 Ks. Ryynänen 2016, s. 10–11. 

50 Periaatekokoelmien käyttöä puoltavia argumentteina on esitetty mm. niiden kansainvälistä edustavuutta, käytännön 

sopimustoiminnan tarpeiden huomioon ottamista niiden laadinnassa sekä niiden sisällöllistä tasapainoisuuttaa. Norros 2007, 

s. 38–41.  

51 Ks. Haikala – Mikkonen 2011, s. 30. 



 9 

tarkoitetaan sitä, mitä projektikohteelta voi sopimuksen perusteella edellyttää, eli projektikohteen 

toiminnallisuus tai ominaisuus, joka projektikohteella tulee olla.52 

Tutkielman rakenteesta voidaan todeta sen verran, että liikkeelle lähdetään projektisopimuksen 

hahmottamisesta sopimustyyppinä. Ensinnäkin pyritän tarkastelemaan projektisopimukselle 

ominaispiirteiden joukko, joka tekee sopimuksen purkamista koskevien kysymysten tarkastelun 

projektisopimuksesta käsin perustelluksi. Erityistä huomiota saa projektisopimuksen dynaaminen luonne. 

Seuraavaksi esitetään eräitä suoritusvirhearviointia koskevaan problematiikkaan liittyviä näkökohtia 

erityisesti projektisopimuksen näkökulmasta. 

Seuraavana vuorossa on tutkielman ydin, eli sopimuksen suoritusvirheperusteisen purkamisen 

edellytysten tarkastelu projektisopimusta ajatellen. Jaksossa paneudutaan etenkin sopimusrikkomuksen 

olennaisuutta koskevaan vaatimukseen sen eri ulottuvuudet huomioiden. Samalla hahmotetaan joukko 

sellaisia projektisopimuksen kontekstille tyypillisiä tosiseikkoja, jotka voisivat tulla huomioiduksi 

sopimusrikkomuksen olennaisuutta koskevassa kokonaisharkinnassa. Jakson lopuksi esitetään eräitä 

näkökohtia, jotka koskevat sopimuksen purkamista ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteella. 

Tutkielman viimeisessä jaksossa luonnollisesti tuodaan esille tarkastelun lopputulokset ja eräitä kokoavia 

näkökohtia. 

  

                                                 

52 Ks. Haikala – Mikkonen 2011, s. 61. 
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2 PROJEKTISOPIMUKSEN LUONNEHDINTA 

2.1 Projektisopimus sopimustyyppinä 

Tässä jaksossa hahmotetaan projektisopimus omana sopimustyyppinään. Jakson alussa otetaan lyhyesti 

kantaa sopimusten tyypittelyn merkitykseen. Tämän jälkeen projektisopimuksen sopimustyyppiä pyritään 

kehittämään täsmentämällä sille ominaiset oikeudellisesti relevantit piirteet. 

Sopimusten tyypittelyyn liittyviä kysymyksiä voidaan lähestyä tarkastelemalla sopimuksiin sisältyvä 

ainesosia. Sopimuksen ainesosat voidaan ymmärtää sellaisiksi sopimuksen elementeiksi, joiden perusteella 

sopimuksen oikeusvaikutukset määräytyvät. Laissa säänneltyjen sopimustyyppien kohdalla, eräät 

sopimuksen ainesosat tulevat suoraan pakottavista tai dispositiivisistä legaalinormeista.53 Sen sijaan lailla 

sääntelemättömien sopimustyyppien kohdalla sopimustypillä ei ole varsinaista muodollista merkitystä. 

Myös sekaluonteisten sopimusten tyypittelylle on kuitenkin katsottu olevan mahdollista antaa 

oikeudellista merkitystä.54 Sopimuksen tyypittelyllä näin voi olla myös merkitystä sovellettavien 

oikeusnormien hahmottamisessa yleisemmällä tasolla, esim. vakiintuneiden sääntöjen muodossa.55 

Sopimusten ryhmittelyä voidaan hyödyntää mm. oikeuskeinojen käytön arvioinnissa 

sopimusrikkomustilanteissa.56 Näin eri alojen sopimusten yhteneväiset ainesosat voidaan hyödyntää niitä 

koskevien, sopimusoikeuden yleisistä opeista johdettavien normien hahmottamisessa. Asiallisesti tässä 

tutkielmassa kyse on juuri tästä – eri projektiluontoista toimintaa koskevat sopimukset ryhmitellään 

projektisopimuksen käsitteen alle koherenttia sopimuksen purkuoikeuden syntymisen arviointia varten. 

Seuraavaksi on tarkasteltava, mitkä ovat sellaisia elinkeinoalojen rajat ylittäviä ainesosia, jotka voidaan 

katsoa muodostavan projektisopimuksen tunnusmerkistön.  

Virhe- ja purkuarvioinnin kannalta erityisen tärkeä on jako velallisen tulos- ja toimimisvelvoitteisiin.57 Jako 

tulos- ja toimimisvelvoitteisin vaikuttaa sopimuksen purkamisen seuraamuksiin, joilla saattaa olla 

merkitystä asetettavan purkukynnyksen yhteydessä. Tulosvelvoite edellyttää velalliselta tietyn 

konkreettisen lopputuloksen saavuttamista.58 Projektisopimuksen keskeiseksi ainesosaksi voidaan katsoa 

työntulossidonnaisuus, sillä projektisopimuksella lähes poikkeuksetta tähdätään tietyn työntuloksen 

                                                 

53 Ks. Erma 1955, s. 31 ss.  

54 Ks. Erma 1955, s. 91. 

55 Annola 2003, s. 104. 

56 Ks. Halila – Hemmo 2008, s. 21. Ks. myös Salonen 2000, s.  122. 

57 Ks. mm. Laine – Leinonen – Parkkola 2011, s. 13; Takki 2002, s. 195 ss.; Hemmo 2003, s. 131–133. 

58 Hemmo 2003, s. 131. 
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aikaansaamiseen.59 Esim. rakennusurakan YSE 1998 ehtojen 1 §:n mukaan urakoitsijan 

pääsuoritusvelvollisuuteen kuuluu saada aikaan sopimusasiakirjojen mukainen työntulos.60 Myös 

tavallinen työurakkasopimus on luonnehdittu sopimukseksi, jossa pääsuoritusvelallinen sitoutuu 

aikaansaamaan ja luovuttamaan tietyn työntuloksen velkojan määräkorvausta vastaan.61 Velallinen myös 

vapautuu velvoitteestaan ainoastaan suorittamalla työntuloksen, joka vastaa sopimuksessa sille asetettuja 

vaatimuksia.62 Projektisopimuksessa toimittaja on myös itsenäisessä asemassa suhteessa tilaajaan, sillä 

työn johto ja valvonta kuuluu toimittajalle.63 Tarkastelussa lähdetäänkin siitä, että projektisopimuksen 

toimittajan pääasiallisena velvoitteena on tulosvelvoite, joka edellyttää sopimuksenmukaisen 

projektikohteen luovuttamista tilaajalle sovitussa ajassa.  

Kun on todettu, että projektisopimuksen keskiössä on toimittajan työn tuloksena aikaansaatu 

sopimuksenmukainen projektikohde, on paikallaan täsmentää, mitä projektisopimuksessa edellytetään 

projektikohteen laadulta tai ominaisuuksilta. Tältä osin, projektit voidaan karkeasti jakaa kahdentyyppisiin 

sen mukaan, kumman osapuolen vastuulle kuuluu projektikohteen suunnittelu. Projektikohde saattaa olla 

pitkälti suunniteltu ennen projektin käynnistämistä tilaajan ja toimittajan relaatiossa. Toimittajan vastuulle 

näin jää projektikohteen toteuttaminen suhteellisen yksityiskohtaisten suunnitelmien ja piirustusten 

mukaisesti. Tällainen asetelma on tyypillinen tavanomaisille urakkamuodoille.64 Toisaalta voidaan ajatella 

tilanteita, joissa sekä projektikohteen toteutus, että sen suunnittelu ovat toimittajan tehtäviä, jolloin 

projektisopimuksessa projektikohteen määrittelyt jäävät huomattavasti yleisemmälle tasolle. Projektille on 

näin hyvin tyypillistä, että asiakas asetta projektin lopputulokselle tavoitteita tai vaatimuksia, jotka 

saattavat olla kauppasopimusta muistuttavia yksityiskohtaisempia määrittelyjä tai yhteistyöluonteisia 

projektin tavoitteita.65 Tällöin keskeisessä asemassa on kuitenkin se, etteivät määrittelyt sisällä 

projektikohteen toteutuksen yksityiskohtia. 

Jälkimmäistä vaihtoehtoa edustavat KVR-urakat, joissa urakoitsijalle kuuluu vastuu suunnittelusta, 

projektin kokonaiskoordinoinnista ja sen toimivuudesta ennalta määrättyyn tarkoitukseen. 66 Vastaava 

asetelma on usein myös muunlaisissa projekteissa, joissa toimittajan asiantuntemus on korostuneessa 

                                                 

59 Työllä voidaan ymmärtää tietoisesti harjoitettu ja tiettyä määrätarkoitusta palveleva fyysinen tai henkinen toiminta. Erma 

1955, s. 101.  

60 Ks. myös Halila – Hemmo 2008, s. 69. 

61 Erma 1955, s. 47.  

62 Aurejärvi 1976, s. 222, 249. 

63 Nystén-Haarala 2013, s. 168. 

64 Ks. mm. Isohanni 2015, s. 346. 

65 Ks. Hemmo 2005, s. 187. 

66 Liuksiala 1999, s. 46–47. 
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asemassa. Alan asiantuntemuksen ja suunnitteluvastuun jakautumisella on vaikutusta etenkin 

suoritusvirhearvioinnin kannalta. Suunnittelun kuuluessa toimittajalle, toimittajan vastuulle on 

herkemmin luettavissa sopimuskohteen soveltumattomuus tilaajan tarkoitukseen. Tarkastelussa pyritään 

relevanteilta osin huomioimaan erot suunnitteluvastuun jakautumisen suhteen, joskin huomio kohdistuu 

etenkin suunnitteluvastuullisen toimittajan projekteihin.  

Projektisopimukselle tyypillinen piirre on myös sopimuksen suhteellisen pitkä kesto, joka erottaa 

projektisopimuksen yksittäiseen transaktioon tähtäävistä kertasopimuksista. Projektikohteen suunnittelu 

ja toteutus voidaan tyypillisesti katsoa tapahtuvan pitkähkön ajanjakson sisällä. Vaikkei kyse ole jatkuvasta 

yhteistyösopimuksesta tai kestosopimuksesta varsinaisessa merkityksessä, projektisopimuksessa on 

kuitenkin kestosopimukselle tyypillisiä jatkuvuuden elementtejä.67 Projektiluonteiset rakennus-, laite- tai 

ohjelmistotoimitussopimuksia on toisinaan myös luokiteltu kestosopimuksiksi.68 Kestosopimuksiin on 

tavallisesti yhdistetty purkuoikeutta rajoittavia näkökohtia.69 Samalla projektisopimuksen osapuolten 

yhteistyö saattaa jatkua projektin toteuttamisen ja projektikohteen luovuttamisen jälkeen esim. tuki- ja 

ylläpitopalveluiden tai projektikohteen mahdollisen jatkokehittelyn muodossa. Annola myös yhdistää 

kestosopimukseen alttiuden olosuhdemuutoksille sopimussuhteen aikana70, millä on puolestaan liityntää 

seuraavassa jaksossa käsiteltävään sopimuksen dynaamisuuteen. Samalla on huomioitava, että 

projektisopimusta pitkästä kestosta huolimatta, kyse on kertaluonteisesta hankkeesta, jolla pyritään 

tietynsisältöisen lopputuloksen luovuttamiseen. Sopimuksen purkamista koskevien normikannanottojen 

suhteen projektisopimus tulisikin ymmärtää kerta- ja kestosopimuksen välimaastoon sijoittuvana 

sopimustyyppinä. 

Kestosopimusten olennaisena piirteenä voidaan nähdä myös osapuolten syvä etujen yhteisyys.71 

Yhteistyön ja yhteisen intressin korostuminen osapuolten intressien vastakkainasettelun sijaan tekee 

pitkäketoisesta projektisopimuksesta hyvin erilaisen verrattuna esim. yksittäisen vaihdantatoimen 

käsittävään sopimukseen.72 Tämä puolestaan puoltaa lojaliteettiin ja luottamukseen liittyvien näkökohtien 

perusteellisempaa huomioimista sopimuksen purkamista koskevassa arvioinnissa. Näin 

projektisopimuksen kontekstissa korostuvat myös luottamusta ja lojaliteettia koskevat näkökohdat.73 

                                                 

67 Nystén-Haarala 1998: s. 22–23. 

68 Hemmo 2015, s. 85. 

69 Ks. Halila – Hemmo 2008, s. 9–11. 

70 Annola 2003, s. 109–110. 

71 ks. Jokela 1978, s. 135. 

72 Nystén-Haarala 1998, s. 7. 

73 Esim. tietojärjestelmän toimitusta koskevien hankkeiden osalta on katsottu sopimuksen projektiluoneen edellyttävän 

jatkuvaa sopimuskumppanin etujen huomioon ottamista sopimuksen voimassaolon aikana. Salonen 2000, s. 147. 
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Projektin läpivienti ja projektikohteen käyttöönotto useimmiten edellyttävät osapuolten toimivaa 

tietojenvaihtoa, kiinteää yhteistyötä ja myötävaikutusta etenkin tilaajan puolelta. Samalla, projektiin saattaa 

liittyä puolin ja toisin luottamuksellista tietoa. Projektisopimuksen purkamista koskevassa arvioinnissa 

näin saattaa tulla arvioitavaksi lojaliteettia ja luottamusta koskevia kysymyksiä. 

2.2 Projektisopimus dynaamisena sopimuksena 

Eräs projektisopimukselle tyypillinen piirre, joka purkuarvioinnin näkökulmasta tulisi tarkastella hieman 

tarkemmin, on projektisopimuksen dynaaminen luonne. Projektikohde useimmiten täsmentyy ja muuttuu 

projektin aikana. Ääriesimerkkinä tästä on ns. ketterä ohjelmistotoimitusmalli, jossa projektin suunnittelu, 

toteutus ja käyttöönotto tapahtuvat sykleissä projektin aikana.74 Myös kehitysprojektien osalta voidaan 

todeta, että kehitystyön lopputulos ei ole hallittavissa sopimuksentekohetkellä. Sopimuksentekohetkellä 

ei siis aina voida varmuudella ennakoida, millaiseksi projektikohde tarkalleen muotoutuu.  

Sopimuksen dynaamisuus voidaan palauttaa siirtymiseen sopimuksen pistekäsityksestä 

prosessikäsitykseen. Pistekäsityksen mukaan sopimussidonnaisuus syntyy täydellisenä tiettynä hetkenä ja 

lakkaa kokonaisuudessa tiettynä myöhempänä hetkenä. Tällöin sopimuksentekohetki on ratkaiseva 

sopimusvastuun kannalta, eikä myöhemmille olosuhteille voida antaa merkitystä.75 Prosessikäsityksen 

mukaisessa ajattelussa sopimussuhde puolestaan nähdään asteittain muotoutuvana ja muuttuvana sen eri 

ulottuvuuksissa.76 Prosessikäsityksessä huomio kiinnitetään osapuolten väliseen sopimussuhteeseen 

liittyvään vuorovaikutukseen.77 Arvioinnin kannalta relevantteina ei myöskään pidetä ainoastaan 

sopimuksentekovaiheeseen liittyviä seikkoja.78  

Sopimuksen dynaamisuusajattelu on prosessikäsityksen käytännön sovellutus.79 Sopimusoikeudessa 

onkin tietyssä määrin nähtävissä siirtyminen kohti dynaamisempaa ajattelua.80 Dynaamisella sopimuksella 

                                                 

74 Ks. Laine – Leinonen – Parkkola 2011, s. 6 ss.; Haikala – Mikkonen 2011, s. 42. 

75 Pöyhönen 1988, s. 211–213, ks. myös Pöyhönen 2000, s. 144 ss. 

76 Karhu 2004, s. 1452. Karhu erottelee piste-  ja prosessikäsityksen mukaiset järjestelmät myös luottamuksen näkökulmasta. 

Pistekäsitykseen perustuva järjestelmä, jossa velvoitteet lyödään lukkoon muuttumattomiksi, on ominainen etenkin 

epäluottamukseen perustuvalle lähestymistavalle. Tällöin sopimus on katsottavissa pelkäksi riskienhallintavälineeksi. Sen sijaan 

prosessikäsitys on katsottavissa yhteensopivaksi luottamukseen rakentuvan normiston kanssa. Ks. Karhu 2004, s. 1454. 

Todetulla tavalla projektisopimuksen kontekstissa korostuvat yhteistyötä ja luottamusta koskevat näkökohdat, jolloin on 

vähintäänkin perusteltua tarkastella sopimuksen purkamista koskevaa normistoa nimenomaan sopimuksen prosessikäsityksen 

(ja dynaamisuude) perspektiivistä. 

77 Pöyhönen 1988, s. 215. 

78 Rudanko 1998, s. 77. 

79 Annola 2003, s. 97. 

80 Ryynänen 2016, s. 48. 
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voidaan lähtökohtaisesti tarkoittaa sopimusta, jonka osapuolet ovat tarkoittaneet muuttuvaksi 

sopimuskauden aikana, tai ainakin ovat varautuneet muutosten mahdollisuuteen.81 Dynaamisen 

sopimuksen vastapainona on staattinen sopimus – sopimus, jonka velvoitteet on sopimuksentekohetkellä 

tarkoitettu lopullisiksi.82 Kahtiajako ei ole ehdoton, vaan dynaaminen sopimus saattaa sisältää staattisia 

elementtejä ja päinvastoin.  

Sopimuksen sitovuuden periaatteesta johtuvana lähtökohtana on, että velvoitteet on täytettävä sellaisena, 

kuin niihin on sitouduttu sopimuksentekohetkellä. Sopimuksen velvoitteiden sisältö saattaa kuitenkin 

muuttua sopimussuhteen aikana sopimuksessa olevien aukkojen täydentämiseen tai sopimussuhteen 

muuttamiseen tähtäävien osapuolten disponointien seurauksena.83 Sopimusta sääntelyvälineenä ei 

välttämättä voida pitää jäykkänä – sopimuksen velvoitteiden sisältö voidaan sopimussuhteen aikana 

katsoa olevan jatkuvassa muutostilassa, vaikkei sopimusasiakirjan tekstiin kajottaisikaan.84  Taloudellisen 

tehokkuuden on myös  katsottu edellyttävän, sopimukseen suhtaudutaan joustavammin sopimusehtojen 

orjallisen noudattamisen kustannuksella.85 Vaikka kaupallisessa ympäristössä on luontevaa lähteä 

sopimukseen kirjatuista ehdoista, sopimuksen dynaamisen luonteen huomioiva lähestymistapa kuitenkin 

mahdollistaa sopimussuhteen aikana tapahtuneiden muutosten huomioimista sopimusvastuuta 

koskevassa arvioinnissa. 

Dynaamisuuskäsityksen ydinalueella ovat pitkäkestoiset tavoitekeskeiset sopimukset, joiden 

sopimuskohteen lopullinen sisältö täsmentyy sopimussuhteen aikana.86 On myös esitetty, että kaupalliset 

sopimukset yleisesti tulisi nähdä pikemminkin ”hallittuina prosesseina” sen sijaan, että ne käsiteltäisiin 

tietyn tilanteen lukkoon lyövinä kirjattuina hetkinä.87 Sopimukset yleensä solmitaan asioiden normaalia, 

ennakoitavissa olevaa kehittymistä koskevien odotusten valossa.88 Pitkäkestoisiin sopimuksiin liittyykin 

aina epävarmuutta, joten niiden yhteydessä saattaa syntyä tarve sopimussuhteen sopeuttamiseen 

                                                 

81 Ks. Annola 2003, s. 264. 

82 Ks. Annola 2003, s. 31–32. Dynaamisen sopimuksen kohdalla kyse ei siis ole sopimuksessa piilevien aukkojen tai 

tulkinnanvaraisuuksien normiperusteisesta poistamisesta. 

83 Aiheen tarkastelun kannalta ei ole tarkoituksenmukaista erotella sopimuksen täydentyminen ja muuttaminen. Selvyyden 

vuoksi mainittakoon, että jäljempänä puhutaan ainoastaan sopimuksen sisällön muuttumisesta tarkoittaen molempia ilmiöitä. 

84 Karhu 20054, s. 1451. 

85 Nimenomaa jäykkä sopimusehdoissa pysyminen on esim. muuttuvien olosuhteiden osalta katsottu asettavan esteitä 

osapuolten yhteistyön jatkamiselle. Ks. Häyhä 2004, s. 1441. 

86 Annola 2003, s. 31; Tieva 2006, s. 243. 

87 Keskitalo 2000, s. 278. Liike-elämän pitkäkestoisten sopimusten osalta on huomautettu, että sopimussuhteen joustavuus 

usein nähdäänkin tavoitteena. Tieva 2008, s. 452. 

88 Häyhä 1996, s. 326. 
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muuttuneiden olosuhteiden mukaisesti.89 Projektisopimuksen näin voidaan katsoa sijoittuvan dynaamisen 

sopimuskäsityksen ydinalueelle. 

Dynaamisen sopimuksen täydentäminen saattaa vaikuttaa sopimussuhteeseen sitä supistavasti. 

Sopimussuhteen alussa sopimuksen tavoite on suhteellisen selkeästi määritelty, mutta sen saavuttamisen 

tavat jäävät vielä auki. Esim. tietojärjestelmähankintaa koskevissa hankkeissa projektin alkuvaiheessa ei 

aina ole tarkkaa tietoa, mitä tilaaja on konkreettisesti hankkimassa, ja niille on hyvin tyypillistä, että 

lopputulos projektin aikana muuttuu siitä, mitä on alun perin ajateltu.90 Sopimussuhteen ajallisen 

etenemisen myötä sovitaan hankkeen yksityiskohdista, jolloin toteutuksen vaihtoehtojen määrä vähenee. 

Ideaalitilanteessa hanke lopulta etenee kohti alussa asetetun tavoitteen saavuttamista.  

Edellä todetulla tavalla myös staattiseksi tarkoitettu sopimus saattaa sisältää dynaamisia elementtejä. Näin 

tilaa dynaamisuutta koskeville näkökohdille jää myös silloin, kun projektisopimus pyritään laatimaan 

alusta alkaen aukottomaksi, esim. yksityiskohtaisen etukäteissuunnittelun avulla.91 Näin esim. 

tavanomaisen rakennusurakan kohdalla – vaikka sopimuskohteen ominaisuudet ovat suurella 

tarkkuudella määriteltynä projektin käynnistysvaiheessa, hankkeen aikana saattaa silti syntyä paineita 

sopimuksen sisällön muuttamiseen esim. suoritusajan osalta. Vastaavasti saattaa syntyä tarve 

projektikohteen sisällön muuttamiseen. Tarve sopimuksen muuttamiseen ja täydentämiseen 

sopimussuhteen aikana ja siten sopimuksen dynaamisuus on nimenomaisesti tunnistettu mm. 

rakennusurakkasopimusten kohdalla.92 Rakennusurakkasopimuksen velvoitteet saattavat syntyä 

muulloinkin kuin sopimuksentekohetkellä ja muuttua sopimussuhteen aikana.93 Vaikka tavanomaiselle 

rakennusurakalle on tyypillistä hankkeen toteuttaminen tilaajan etukäteen laatimien tai laadituttamien 

suunnitelmien mukaisesi, myös rakennusprojektien osalta on tunnistettavissa tendenssi, jossa 

käytännölliset näkökohdat pakottavat sopimuksen solmimiseen ja rakennusprojektin aloittamiseen ennen 

projektikohteen yksityiskohtaisten suunnitelmien valmistumista.94 Toisaalta projektin aikana saatetaan 

huomata, että jokin muu kuin alun perin suunniteltu ratkaisu palvelee paremmin projektin tavoitteiden 

saavuttamista. Myös mm. kone- tai ohjelmistotoimituksen yhteydessä voidaan tunnistaa ainakin tilaajan 

puolella tarve muuttaa sovittuja projektikohteen määrittelyjä.95 

                                                 

89 Nystén-Haarala 1998, s. 7; Tieva 2006, s. 243. 

90 Takki 2002, s. 194–195; Salonen 2000, s. 19. 

91 Sopimuksen aukottomuutta koskevasta tavoitteesta huolimatta, yksilöllisen pitkäkestoisen sopimuksen kohdalla ”täydellistä” 

sopimusta on kuitenkin lähes mahdotonta saavuttaa. Ks. Tieva 2009, s. 116; Haapio 2002, s. 9. 

92 Ryynänen 2016, s. 46. 

93 Ryynänen 2016, s. 52. 

94 Overcash 2002, s. 40. 

95 Hemmo 2005, s. 189. 
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Esimerkkinä projektitoimituksen dynaamisuudesta voidaan mainita Itä-Suomen HO:n 

ratkaisu 31.12.2015 S 14/1471, johon viitataan jäljempänä useassa yhteydessä. Tapauksessa 

on ollut kyse dynaamisesta sopimuksesta monessa merkityksessä. Tapaus koski laajan 

telepalvelujen julkisen hankinnan keskitetyn kilpailutuksen johdosta syntyneen 

hankintasopimuksen purkamista. Hankintatoimi on lukuisten hankintayksikköjen puolesta 

solminut hankintasopimuksen, jossa määriteltiin palvelujen hankinnan keskeiset ehdot. 

Palvelujen toimittamista edelsi useita kuukausia kestävä käyttöönottoprojekti. Sopimuksen 

dynaaminen luonne on ilmennyt mm. seuraavasti. Kullekin yhteisölle toimitettavien 

palvelujen sisältö on täsmentynyt vasta hankintasopimuksen solmimisen jälkeen kunkin 

yhteisökohtaisten neuvottelujen johdosta. Lisäksi palvelujen käyttöönottoprojektin aikana, 

palvelujen sisältöön on yhteisöjen aloitteesta tullut useita toimituksen sisältöön vaikuttavia 

muutoksia. Edelleen, sopimuskaudella palvelujen käyttöönoton jälkeisenä aikana on ollut 

tarkoitus kehittää tarjottavia palveluja edelleen yhteisöjen tavoitteiden mukaisesti. 

Sopimuksen mukaisen suorituksen sisältö on siis elänyt sopimuksentekohetken jälkeen ja 

oli tarkoitettu joustavaksi myös käyttöönottoprojektin jälkeen. 

Toisinaan yleisten oppien on katsottu keskittyvän kertasuoritusta koskeviin sopimuksiin ja rakentuvan 

staattisen sopimuskäsityksen ympärille.96 Myös suoritushäiriöitä koskevat velvoiteoikeuden normit 

voidaan katsoa muotoutuneen suhteellisen selväpiirteisesti rajattua suoritusvelvoitetta ja sopimuksen 

kohtalaisen lyhyttä voimassaoloaikaa ajatellen. Sopimusoikeuden yleisiä oppeja koskevissa kannanotoissa 

sopimusrikkomusta koskevan olennaisuuden tarkastelu onkin hyvin vahvasti sidoksissa 

sopimuksentekohetken olosuhteisiin. Tällaisten lähtökohtien soveltuvuus on kuitenkin kyseenalaista 

ajatellen pitkäkestoisia, osapuolten yhteistoimintaa edellyttäviä sopimuksia, joiden suoritusvelvoitteiden 

sisältö ei ole yksiselitteisesti ennakolta määriteltävissä.97 Kuten jäljempänä tullaan huomaamaan, 

sopimuksen purkamista koskevassa arvioinnissa fokusoituminen sopimuksentekohetkeen on monelta 

osin ristiriidassa projektisopimuksen dynaamisen luonteen kanssa. Sopimussuhteen sisällön eläessä 

sopimuskauden aikana, elävät myös suorituksen kohteeseen ja sopimussuhteeseen liitetyt odotukset. 

Dynaamisen sopimuksen tarkastelussa ei voida keskittyä ainoastaan sopimuksentekohetken olosuhteisiin, 

vaan fokuksen on siirryttävä ajallisesti eteenpäin.98 Tämä otetaan lähtökohdaksi projektisopimuksen 

virhe- ja purkuarvioinnin ajallisen sidonnaisuuden analyysissä.  

  

                                                 

96 Nystén-Haarala 1998, s. 12; Annola 2003, s. 48. 

97 Jokela 1977, s. 135. 

98 Annola 2003, s. 264. 
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3 VIRHEARVIOINTI PROJEKTISOPIMUKSEN KONTEKSTISSA 

3.1 Projektisopimuksen virhearvioinnin lähtökohdat 

Huolellinen suoritusvirhearviointi on onnistuneen purkuoikeuden olemassaoloa koskevan arvioinnin 

ehdoton edellytys. Tässä jaksossa esitetään eräitä projektisopimusta koskevaan virhearviointiin liittyviä 

näkökohtia, joiden vaikutus saattaa heijastua purkuoikeuden syntymisen edellytysten täyttymistä 

koskevaan arviointiin. 

Velvoiteoikeudellinen sidonnaisuus tähtää oikean ts. relevantin velvoitteen sisällön mukaisen suorituksen 

tapahtumiseen.99 Velkojan näkökulmasta suoritushäiriö on käsillä, kun hän ei saa sitä, mitä hän on 

sopimuksella tavoitellut.100 Vallitseva kanta sopimusrikkomuksen toteamisen suhteen perustuu 

Routamon vastaavuusteoriaan.101 Vastaavuusteoria on kehittynyt irtaimen kaupan kontekstissa mutta 

soveltuu yhtä hyvin myös muita sopimussuhteita koskevaan virhearviointiin.102 Vastaavuusteorian 

mukaan virhearviointi tapahtuu vertaamalla velallisen velvoitteen sisältöä todellisuudessa tapahtuneeseen 

suoritukseen. Suoritus on virheellinen, jos se poikkeaa velkojalle epäedullisella tavalla siitä, mihin 

velallinen on sopimuksen mukaan velvollinen.103 Suoritus ei ole absoluuttisesti virheellinen tai virheetön, 

vaan se saattaa olla virheellinen vain joltain osin.104  Yksinkertaistettuna, suoritusvirhearvioinnin kohdalla 

on tarkasteltava i) millainen suorituksen on pitänyt olla / milloin sen piti tapahtua ja ii) millainen suoritus 

tosiasiassa on / milloin suoritus on tosiasiassa tapahtunut.105  

Virhearvioinnista voidaan puhua konkreettisessa ja abstraktissa mielessä. Konkreettisessa 

virhearvioinnissa suoritusta verrataan ominaisuuksiin, jotka siltä voidaan edellyttää sopimusaineiston 

perusteella. Abstrakti virhearviointi on sen sijaan käyttökelpoinen tilanteissa, joissa sopimuksesta tai 

osapuolten sopimukseen liittämistä perustelluista odotuksista ei saada johtoa arviointiin, jolloin 

sopimuksen kohdetta verrataan muihin vastaaviin kohteisiin.106 Esim. IT-ohjelmistotoimituksen osalta 

                                                 

99 Aurejärvi 1988, s. 3. 

100 Erma 1955, s. 313. 

101 Ks. mm. Hemmo 2003, s. 112; Saarnilehto 2009, s. 185; Kaisto – Lohi 2013, s. 219–220; Laine 1993, s. 70–72. 

Arviointimallin vanhemmasta kritiikistä ks. mm. Klami 1980. 

102 Routamo 1969, s. 16 ss., s. 130. 

103 Routamo 1980, s. 124; Routamo 1969 s. 15. Ämmälä käyttää hieman erilaista tapaa määritellä (tavaran) virhe: ”Tavara on 

virheellistä, jos se jossakin suhteessa poikkeaa siitä, mitä ostaja on voinut perustellusti olettaa.” Ämmälä 2002, s. 33. Tosiasiallisesti 

määritelmä johtaa vastaavaan arviointiin, sillä relevanttien sopimusvelvoitteiden sisältö on yleensä ”mitä ostaja on voinut 

perustellusti olettaa”. 

104 Routamo 1969, s. 23. 

105 Haapio 2013, s. 34–37. 

106 Wilhelmsson – Sevón – Koskelo 2006, s. 107. 
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virhearvioinnin lähtökohdiksi on vastaavasti arvioitu, miten toimituksen kohde soveltuu toimittajan 

tiedossa oleviin tilaajan erityisiin tarpeisiin perustuvaan käyttötarkoitukseen ja toisaalta, ohjelmiston 

sopivuutta vastaavaan yleiseen käyttötarkoitukseen.107 Projektisopimusten kohdalla abstraktilla 

virhearvioinnilla voidaan kuitenkin otaksua olevan suhteellisen vähäinen merkitys. Kun luovutettava 

projektikohde käsittää monimutkaisen tilaajakohtaisen kokonaisuuden, ei ole perusteltua katsoa, 

etteivätkö osapuolet olisi sopineet projektikohteen keskeisistä ominaisuuksista. Toiseksi, suorituksen 

käsittäessä asiakaskohtaisen suorituksen, on vertailukohteeksi kelpaavien vastaavien kohteiden 

löytäminen saattaa osoittautua hankalaksi. Niissä harvoissa tilanteissa, jossa sopimus on työntuloksen 

laadun tai siihen kohdistuvien vaatimusten osalta on puutteellinen, eikä aukkoa pystytä täydentämään, 

laatukriteeriksi lienee perusteltua asettaa sellainen työntulos, joka vastaa kyseessä olevan alan oikein 

suoritetun työn normaalia vaikutusta.108 

Projektin ajautuessa haasteisiin mikä tahansa häiriö projektin läpiviennissä saatetaan herkästi katsoa 

herkästi sopimusrikkomukseksi. Vastaavuusteorian mukaisessa virhearvioinnissa on kuitenkin aina 

lähdettävä liikkeelle sopimuksen mukaisen relevantin velvoitteen sisällön täsmentämisestä. Esim. YSE 

1998 virhemääritelmän mukaan virhe on ”työn tuloksessa oleva ominaisuus, joka ei vastaa sovittua suoritusta”. 

Vastaavasti IT-ohjelmistotoimitusta koskevien projektien osalta voidaan myös mainita tietojärjestelmien 

ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksia koskevat erityisehdot IT2010 EJT/IT2015 EJT, joiden 

kohdan 2.8 mukaan ”Tietojärjestelmään sisältyvässä ohjelmistossa on virhe, jos ohjelmisto ei toimi olennaiselta osin, 

kuten määrityksissä on esitetty tai ei muutoin vastaa sitä, mistä osapuolet ovat kirjallisesti sopineet.”109 Myös 

oikeuskirjallisuudessa on IT-ohjelmistoprojektien osalta katsottu, että toimittajan suorituksessa on virhe 

vain siltä osin, kuin tietojärjestelmä ei toimi sopimuksessa olevien määritysten mukaisesti.110 

Virhearvioinnissa keskeinen merkitys on annettava suoritukselle asetettaville vaatimuksille.111  

Projektisopimuksen suoritusvirhearvioinnin kannalta on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa nämä 

                                                 

107 Hemmo 1999, s. 30. 

108 Erma 1955, s. 123. Esim. IT-järjestelmäprojektin osalta voidaan todeta, että projektin lopputuloksena myönnetään lisenssi 

aikaansaatuun ohjelmistoon. Ellei toimitusvelvollisuudesta ole osapuolten kesken erikseen sovittu tätä laajemmin, toimitus ei 

katsota sisältävän esim. toimitetun ohjelmiston jatkokehittämistoimenpiteitä. Ks. mm. Kallioniemi 1998, s. 858; Wanamo 1998, 

s. 339. 

109 IT2010 EJT/IT2015 EJT ehtojen osalta on huomioitava ”olennaisilta osin” -kvalifiointi. Tämä selittyy sillä, että etenkin 

asiakaskohtaisten tietojärjestelmien ja ohjelmistojen projektitoimituksissa on tavanomaista, ettei projektikohteen 

toiminnallisuus sataprosenttisesti vastaa sopimukseen sisältyviä toiminnallisuuksien määrittelyjä mm. siksi, että toteutuksen 

aikana joku muu kuin määrittelyihin sisältyvä ratkaisu saatetaan havaita tarkoituksenmukaisemmaksi. Erlund ym. 2010, s. 223. 

110 Takki 1998, s. 39; Wanamo 1998, s. 337–338. 

111 Ks. Hemmo 2003, s. 121. 
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vaatimukset. Siihen, minkä asteisen tai laatuisen työntuloksen aikaansaamisesta on osapuolten kesken 

sovittu, on kiinnitettävä erityistä huomiota työntulokseen aikaansaamiseen tähtäävää sopimusta koskevien 

riitojen ratkaisemisessa.112 Arviointiin väistämättä vaikuttaa se, millä tasolla työntuloksesta on sovittu. 

Edellä jaksossa 2.1 todetulla tavalla, projektisopimuksen voidaan jakaa kahteen kategoriaan sen mukaan, 

kumman osapuolen vastuulle projektikohteen suunnittelu kuuluu. Tilanteessa, jossa projektikohteen 

ominaisuudet ja toteutustapa on määritelty ennakolta ja projekti toteutetaan yksityiskohtaisten 

suunnitelmien perusteella, suoritushäiriö on käsillä, kun sovituista spesifikaatioista on poikettu.  

Kun projektikohde määritellään yleisellä tasolla, esim. sille asetettavien tilaajan tavoitteiden tai 

toiminnallisten vaatimusten tasolla, jättäen projektikohteen suunnittelu ja toteutus toimittajan tehtäväksi, 

virhearviointi ei ole yhtä suoraviivaista. Virhe on lähtökohtaisesi käsillä siltä osin, kuin projektikohde 

poikkeaa näistä projektikohteelle asetetuista vaatimuksista tai ei sovellu tilaajan käyttötarkoitukseen. 

Ongelmia saattavat aiheuttaa ristiriitaisuudet osapuolten käsityksissä väljäsisältöisten vaatimusten tai 

määritysten mukaisuudessa. Esim. It-ohjelmistotoimitusta koskevien toimitusten osalta on todettu, että 

tilaaja usein saattaa katsoa kokemansa ongelman virheeksi, vaikka kyse ei ole virheestä siinä mielessä, että 

ohjelmisto toimisi määritystensä vastaisesti.113 

Suunnitteluvastuullisen toimittajan suoritushäiriö saattaa luonnollisesti ilmetä projektikohteen 

puutteellisena suunnitteluna. Suunnitteluvastuullinen toimittaja voidaan oletusarvoisesti katsoa olevan 

alan asiantuntemukseltaan tilaajaa vahvemmassa asemassa. Tilaajakohtaisen projektikohteen 

toteuttaminen on vahvasti sidoksissa tilaajan toimintaympäristöön, minkä vuoksi toimittajalle on 

perusteltua asettaa suhteellisen laaja velvollisuus perehtyä tilaajan toimintaympäristöön ja ottaa se 

suunnittelussa huomioon. Toimittajalta voidaan edellyttää varmistumista siitä, että projektikohde soveltuu 

hänelle tilaajan käyttötarkoitukseen, josta toimittaja on ollut tietoinen.114 Esim. KVR-urakan kohdalla on 

vastaavasti katsottu, että urakoitsijalla on urakkakohdetta koskeva tarkoituksenmukaisuus- ja 

toimivuusvastuu sillä perusteella, että urakoitsija vastaa kohteen suunnittelusta.115 Mielenkiintoisen 

esimerkin toimittajan vastuusta tarjoaa KVR-urakkaa koskeva ratkaisu KKO 1993:130: 

Toimittaja on sitoutunut rakentamaan syvälaiturin, jonka on täytynyt tilaajan 

tarjouspyynnön mukaisesti kestää määritellyn laivan saapumisen yhteydessä aiheutuvan 

kuormituksen. Teknisten vaatimusten mukaan laituri oli varustettava törmäysenergiaa 

vaimentavilla kumifendereillä. Kustannusten säästämiseksi kumifenderit on suunnittelussa 

                                                 

112 Erma 1955, s. 118. 

113 Ks. Takki 2002, s. 245. 

114 Salonen 2000, s. 138. 

115 Laine 1993, s. 126; Raudanko 1989, s. 117. 
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tilaajan toivomuksesta korvattu puumateriaalilla, jonka vaimennuskyky on kumifenderiä 

olennaisesti heikompi. Johtuen heikentyneestä vaimennuskyvystä laiturin rakenteet ovat 

rikkoutuneet. Toimittaja katsottiin rikkoneen sopimusta. KKO:n mukaan toimittaja oli 

vastuussa rakentamansa laiturin toimivuudesta ja kelvollisuudesta sille aiottuun 

tarkoitukseen. 

Rakennusurakan kontekstissa on todettu, että vastuu suunnittelusta korostuu etenkin silloin, kun 

käytetään menetelmiä tai ratkaisuja, joista on hyvin vähän tai ei ollenkaan kokemusta tai kun käytetään 

halpoja materiaaleja tai menetelmiä kustannusten säästämiseksi.116 Etenkin kehitysprojektien kohdalla on 

näin perusteltua edellyttää toimittajalta korkeampaa huolellisuuden astetta ajatellen projektikohteen 

soveltumista tilaajan tarkoitukseen. Oikeuskäytännössä on asiantuntevammalle osapuolelle muutenkin 

asetettu velvollisuus huomauttaa sopimuskumppania asiantuntemuksensa piiriin kuuluvista seikoista.117 

Viivästyksen toteaminen on astetta suoraviivaisempaa, sillä projektikohteen luovutusajankohta tai 

osaluovutusten ajankohdat (”milestonet”) ja niissä pysyminen on helpommin arvioitavissa. Haasteita 

viivästyksen arvioinnissa saattavat toisinaan aiheuttaa sovitut määräaikojen laskentatavat118 tai tiettynä 

ajankohtana luovutettavan osasuorituksen laajuus. 

Suoritushäiriö voi olla käsillä myös silloin, kun projektikohde on luovutettu ajallaan ja on laadullisesti 

moitteeton. Projektisopimus usein sisältää joukon negatiivisia sivuvelvoitteita, joiden oikea suoritus on 

tietynlaisesta toiminnasta pidättyminen. Sivuvelvoitteet, eli varsinaista pääsuoritusta edistävät velvoitteet, 

usein jäävät luontoistäytön ulkopuolelle, niiden tehosteina ovat muut seuraamukset, kuten sopimuksen 

purkaminen ja vahingonkorvaus.119 Luottamuksellisuus on usein hyvin merkittävässä asemassa 

projektisopimusten osalta.120 Projektisopimukseen saatetaan sisällyttää esim. tiukkoja salassapitoehtoja. 

Osapuolet voivat sisällyttää sopimukseen myös ns. kilpailuetulausekkeen, joka rajoittaa toimittajan 

                                                 

116 Rudanko 1989, s. 122. 

117 Ks. esim. KKO 2001:128. Tapauksessa yhtiöosuuden luovutukseen liittyvien asiakirjojen laatimista koskevan 

toimeksiannon saanut tilitoimisto katsottiin asiantuntemuksensa perusteella olleen velvollinen huomauttaa luovutuksen 

veroseuraamuksista, vaikkei toimeksianto käsittänyt verokonsultointia. Vastaava kanta on omaksuttu myös aikaisemmassa 

ratkaisussa KKO 1999:19, jossa tilitoimistolla katsottiin olevan toimeksiantoon liittyvän tarkoituksen toteutumista koskeva 

huomautuksentekovelvollisuus. 

118 Projektin milestonet saatetaan määrittää esim. käyttäen muotoa ”t0 + N päivää”, jossa t0 on projektin alkamisajankohta. 

Epätarkkuudet laskentatavan määrittelyssä saattavat aiheuttaa tulkinnan varaisuuksia mm. siinä, luetaanko määräaikaan 

viikonloput ja pyhäpäivät. Toisaalta hankaluuksia saattavat aiheuttaa määräaikojen laskennan alkamisajankohdat. 

119 Aurejärvi 1988, s. 82–83. 

120 IT-sopimusten osalta ks. Takki 2002, s. 120. 
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mahdollisuutta hyödyntää projektin lopputuloksena saavutettuja ratkaisuja muissa asiakassuhteissa.121 

Lausekkeella suojataan tilaajan hankkeella tavoittelemaa kilpailuetua suhteessa muihin alalla toimiviin 

tahoihin. Näin suoritushäiriön voidaan todeta ilmenevän sivuvelvoitteen vastaisena toimintana. 

Kun on todettu, että suoritushäiriö on sinänsä käsillä, on vielä tarpeen tarkastella, voidaanko toimittaja 

katsoa olevan vastuussa siitä. Toimittajan vastuulle ei luonnollisestikaan voida lukea suoritushäiriöitä, 

joiden perimmäinen syy o tilaajan toiminnassa.122 Näin esimerkiksi tilanteissa, joissa suoritusvirhe johtuu 

puutteista tilaajan antamissa pohjatiedoissa, tai viivästys projektikohteen luovuttamisessa johtuu tilaajan 

viivyttelyssä. 

Esim. Itä-Suomen HO:n ratkaisussa 10.6.2014 S 13/714 (Etelä-Savon KO 19.8.2013 L12 

12/2610), on katsottu, että merkittävä osa sopimuksen purkamisen perusteiksi vedotuista 

seikoista on katsottu johtuvan tilaajan toiminnasta. Mm. tämän vuoksi tilaajalla ei katsottu 

olleen oikeutta purkaa kuljetuspalvelua koskeva sopimus. 

Projektitoimituksen yhteydessä voi myös olla epäselvyyttä siitä, kumpi osapuoli on loppujen lopuksi 

ensimmäisenä rikkonut sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Kysymys aktualisoitu herkästi esim. 

suorituksesta pidättymisen tilanteissa.  

Asiaa havainnollistaa Rovaniemen HO:n ratkaisu 26.11.2009 S 09/88 (Kemi-Tornion KO 

25.11.2008 L07/3049). Tapauksessa on ollut kyse aliurakkasopimuksen purkamisesta 

tilaajan toimesta. Tilaaja on jättänyt maksamatta urakoitsijan riidattomia laskusaatavia, 

minkä seurauksena urakoitsija on keskeyttänyt työt annettuaan keskeyttämistä koskevan 

varoituksen ennen sitä. Osapuolilla on kuitenkin ollut erimielisyyttä töiden keskeyttämisen 

ajankohdasta ja siihen johtaneista syistä. Todettuaan, että tapauksen olosuhteiden perustella 

urakoitsijalla on ollut perusteltu syy pidättyä suorituksestaan, HO on päätynyt 

lopputulokseen, ettei tilaaja ole saanut purkaa sopimuksen töiden keskeytyksen perusteella. 

 Kysymys on aktualisoitunut myös Helsingin HO:n ratkaisussa 4.7.2002 S 00/3027, jossa 

on ollut kyse räätälöidyn ohjelmiston toimituksesta. Tapauksessa tilaaja on pidättynyt 

maksuvelvollisuutensa täyttämisestä ohjelmiston virheellisyyden vuoksi. Toimittajan 

näkökulmasta toimituksessa ei ollut virhettä, eli tilaaja on rikkonut sopimuksen 

laiminlyömällä maksuvelvollisuutensa. Toimittaja on tämän vuoksi pidättynyt toimituksen 

loppuunsaattamisesta. Selvyyden saaminen siitä, kenen sopimusrikkomus on kyseessä, on 

edellyttänyt perusteellista tapahtumainkulun selvittämistä. Käsillä olevassa tapauksessa 

                                                 

121 Ks. Takki 2002, s. 88–89. 

122 Haapio 2013, s. 39. 
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ensisijaisena purkuperusteena on huomioitu toimittajan viivästyminen.123 Viivästyminen 

sellaisenaan on katsottu purkukynnyksen ylittäväksi sopimusrikkomukseksi. 

Syventymättä aihepiiriin tarkemmin voidaan myös lyhyesti todeta, että toimittajan vastuulle ei voida lukea 

sellaisia soritushäiriöitä, jotka johtuvat ns. ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimainen este vapautusperusteena 

edellyttää toimittajan kontrollin ulkopuolella olevia poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää virheettömän 

suorituksen.124 Esim. IT-sopimusten osalta on todettu, että tilapäinen tietoliikennehäiriö, jonka syytä ei 

saatu selville ei ole katsottavissa ylivoimaiseksi esteeksi.125 Projektisopimuksen toimittajalta voidaan näin 

edellyttää tietynasteista varautumista toimintaympäristön häiriötilanteisiin, eikä vastuusta vapautuminen 

ylivoimaisen esteen perusteella tule kyseeseen muutoin kuin hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

3.2 Virhearviointi ja vähäiset laadulliset puutteet 

Projektin ajautuessa haasteisin, tilaajalla saattaa houkutus paisuttaa toimittajan suorituksessa olevien 

virheiden joukkoa purkuoikeutensa perusteeksi. Tällöin tilaaja saattaa vedota suureen joukkoon 

vähäisiäkin puutteita toimittajan suorituksessa. Seuraavaksi pyritään vastaavuusteorian pohjalta 

selkiyttämään vähäisen laadullisen puutteen ja suoritushäiriön välistä rajanvetoa. Vastaavuusteorian 

mukaisessa tarkastelussa sopimuksenvastaisuutta ja oikeusseuraamuksia koskevat kysymykset ovat 

erillisiä.126 Vastaavuusteoriaa on kritisoitu mm. siitä, ettei se tarjoa suoraa vastausta siihen, milloin 

suorituksen sopimuksenvastaisuus saa aikaan virheen oikeusvaikutukset.127 Tämän vuoksi analyysiä 

jatketaan myös siltä osin, milloin suorituksessa todettu suoritushäiriö oikeuttaa velkojaa turvautumaan 

oikeuskeinoihin. 

Projektikontekstissa lähtökohtana voidaan pitää, että toimituksen kohteen komplisoituneen luonteen 

vuoksi, toimittajalta harvoin voidaan edellyttää laadullisesti aivan täydellistä suoritusta. Näin ainakin 

tilanteissa, joissa sopimuksessa ei ole asetettu nimenomaista vaatimusta suorituksen tai sen osan 

sataprosenttisesta (tai muutoin korkea-asteisesta) virheettömyydestä. Etenkin IT-projektien kohdalla on 

katsottu, että sopimuskohteen täydellinen ja häiriötön aikaansaaminen on lähes mahdoton tai ainakin 

taloudellisten realiteettien estämä.128 Ohjelmiston virheet saattavat niin ikään jäädä huomioimatta 

testiympäristössä ja ilmetä vasta pitkän ajan kuluttua asiakkaan tuotantokäytössä.129 Vähäisten laadullisten 

                                                 

123 Ks. myös Alessi 2003.  

124 Ks. esim. Saarnilehto 2009, s. 196. 

125 Takki 1998, s. 36. ja KKO 1989:98 

126 Laine 1993 s. 70. 

127 Klami 1980, s. 931. 

128 Ks. Hemmo 2003, s. 117, Takki 2002, s. 26, Airaksinen 2015, s. 1046. 

129 Wanamo 1998, s. 339. 
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puutteiden sallittavuus edustaa myös IT-alan käytäntöä: IT-järjestelmätoimitusta koskevissa ehdoissa on 

tavanomaista todeta, ettei toimittaja takaa järjestelmän häiriötöntä toimintaa.130 Vastaava lähtökohta on 

omaksuttu myös oikeuskäytännössä.131 Tietynasteinen laadullinen puutteellisuus voidaan niin ikään katsoa 

sopimuksen kohteen väistämättömäksi ominaisuudeksi.132 IT-ohjelmistotoimitusta koskevien sopimusten 

yhteydessä esitetty lienee hyväksyttävissä myös muiden sisällöltään monimutkaisten projektikohteiden 

kohdalla.  

Olettaen, ettei projektisopimus sisällä projektikohteen korostuneita laatuvaatimuksia koskevia 

kvalifiointeja, vähäisten häiriöiden mahdollisuus voidaan katsoa sopimuskohteen väistämättömäksi 

ominaisuudeksi, josta tilaaja on ollut tietoinen sitoutuessaan tietyntyyppisen projektikohteen hankintaan. 

Näin projektikohteelle tavanomaisten ja vähäisten laadullisten puutteiden tai häiriöiden kohdalla kyse ei 

lähtökohtaisesti ole oikeudelliset vaikutukset aikaansaavasta suoritushäiriöstä.133 Myös Routamon mukaan 

vastaavuusteorian valossa virhekäsite on mahdoton siltä osin, kuin kyse on velkojan tiedossa olevasta 

laatuominaisuudesta.134 

Vähäisten häiriöiden sallimista on toisinaan perusteltu toleranssikynnyksen avulla.135 Lähestymistavan 

mukaan suoritus voidaan katsoa vähäisestä sopimusvelvoitteesta poikkeamisesta huolimatta 

sopimuksenmukaiseksi.136 Lähestymistapa kuitenkin sisältää loogisen ristiriidan – suoritusta pidetään 

sopimuksenmukaisena koska se on sopimuksenvastainen, mutta vain vähän.137 Projektisopimuksen 

                                                 

130 Takki 1998, s. 39. 

131 Ks. Helsingin HO 10.10.2003 S 02/322 (Helsingin KO 17.12.2001 00/18641), jossa on lähdetty pääsäännöstä, ”ettei ohjelma 

välittömästi toimi täysin halutulla tavalla”.  Tapaus koski kiinteistönvälityksessä käytettävän IT-järjestelmän toimitusta, joka sisälsi 

laitteiston sekä ohjelmiston. Tilaajan näkökulmasta toimitus on ollut virheellinen. Tilaajan laiminlyötyä toimitusta koskevien 

maksujen suorittamisen, toimittaja on pidättynyt toimituksen loppuunsaattamisesta. Tilaajalla ei ollut oikeutta purkaa 

sopimusta virheen tai viivästyksen perusteella. Myös edellä mainitussa telepalveluhankintaa koskevassa Itä-Suomen HO:n 

ratkaisussa 31.12.2015 S 14/1471 on arvioinnissa viitaten IT-ohjelmistotoimitusten luonnetta koskeviin oikeuskirjallisuudessa 

esitettyihin näkökohtiin lähdetty siitä, että myös laajan telepalvelujen käyttöönottohankkeeseen kuuluu, että etenkin sen 

alkuvaiheessa ”esiintyy ennalta arvaamattomia poikkeus- ja virhetilanteita”. Helsingin HO:n ratkaisussa 19.5.2004 S 02/763, on 

puolestaan urakoitsijan suoritusta koskevan virhearvioinnin yhteydessä katsottu, että halkeamat rappauksessa ovat olleet 

suorituksen kohteelle tavanomaisia sekä korjauskelpoisia ja olisivat tulleet korjatuksi työn jatkamisen yhteydessä (s. 6). 

132 Hemmo 2003, s. 117. 

133 On kuitenkin huomioitava, että myös vähäinen häiriö saattaa olla katsottavissa suoritusvirheeksi siltä osin, kuin se estää 

projektikohteen käyttöä sopimuksenmukaiseen tarkoitukseen. Ks. Hemmo 1999, s. 31. 

134 Routamo 1980, s. 128. 

135 Ks. esim. Hemmo 2003, s. 117. 

136 Hemmo 2003, s. 114. Ks. myös Keskitalo 2004, s. 62. 

137 Toleranssirajan tarkastelun yhteydessä usein viitatut KKO:n ratkaisut 1991:31 ja 1982 II 78, eivät myöskään anna viitteitä 

siitä, että toleranssikynnyksen alittavan virheellisyyden sisältävä suoritus olisi katsottava sopimuksenmukaiseksi. 
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suoritushäiriö on käsillä, kun suoritus poikkeaa sovituista projektikohteen määrittelyistä ja kyse ei ole ns. 

tavanomaisesta suorituksen laadullisesta puutteesta tai häiriöstä. Toleranssiraja sen sijaan voitaisiin katsoa 

kynnykseksi vedota todettuun suoritushäiriöön oikeuskeinon perusteena. Toisin sanoen, velkoja ei voisi 

turvautua oikeuskeinoihin silloin, kun puute on sinänsä katsottavissa suoritushäiriöksi (ei tavanomaiseksi 

laadulliseksi puutteeksi), mutta joka on vaikutuksiltaan niin vähäinen, ettei sitä voida katsoa oikeuskeinon 

käytön itsenäiseksi perusteeksi.138 

Yksittäistä virhettä koskevan vastuun kannalta on tosiasiallisesti yhdentekevää, katsotaanko vähäinen 

laadullinen puute tai häiriö sopimuskohteen ominaisuudeksi vai toleranssirajan alittavaksi 

suoritusvirheeksi – kummassakin tilanteessa velkoja ei ole oikeutettu perustamaan oikeusseuraamusta 

yksinomaan kyseiseen seikkaan. Jaottelulla on kuitenkin merkitystä, kun arvioidaan projektisopimusta 

koskevan purkuoikeuden olemassaoloa mahdollisen useiden suoritushäiriöiden kumulaatiovaikutuksen 

osalta. Kuten jäljempänä tarkemmin osoitetaan, arvioinnissa merkitystä voidaan antaa mm. eri 

suoritusvirheiden yhteisvaikutukselle sopimusrikkomusten olennaisuuteen velkojalle. Mikäli 

toleranssirajan alittuminen katsottaisiin merkitsevän sopimuksenmukaista suoritusta, merkitsisi tämä, 

ettei itsenäiseltä merkitykseltään vähäisiä suoritusvirheitä voitaisi ottaa huomioon olennaisuutta 

koskevassa kokonaisharkinnassa. Tutkielman systematisointitehtävään liittyvät koherenssinäkökohdat 

asettavat paineita hyväksymään seuraava kolmijako: tavanomainen laadullinen häiriö; toleranssikynnyksen 

alittava suoritushäiriö sekä toleranssikynnyksen ylittävä suoritushäiriö. 

3.3 Projektisopimuksen pääsuoritusvelvoitteen selvittäminen ja huomioon otettava aineisto 

Jaksossa 3.1 esitetyn mukaisesti projektisopimuksen virhearvioinnissa on ensisijaisen tärkeää määritellä 

relevantin velvoitteen sisältö. Projektisopimuksella tavoiteltavan työntuloksen ominaisuuksista ja siihen 

kohdistuvista vaatimuksista sopiminen on luonnollisesti täysin sopimusosapuolten päätettävissä 

sopimusvapautensa puitteissa. Projektitoimituksen yksityiskohtaisen sisällön selvittäminen on usein 

haastavaa ja saattaa tarkoittaa laajan asiakirjamateriaalin tutkimista, mihin väistämättä liittyy 

ristiriitaisuuksien riski.139 Seuraavaksi tarkastellaan aineistoa, jonka perusteella projektisopimuksen 

mukaisen pääsuoritusvelvoitetta tulisi arvioida. 

Routamon mukaan velvoitteen sisältöön määräytymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat: osapuolten suulliset 

ja kirjalliset ilmaisut, konkludenttinen toiminta, osapuolten subjektiiviset mielteet ja oikeusjärjestyksestä 

                                                 

138 Ks. Kyllästinen 2012, s. 766; Keskitalo 2004, s. 62. Tämän tutkielman puitteissa ei ole tarkoituksenmukaista syventyä 

toleranssikynnyksen asettamista koskevaan problematiikkaan. Toleranssikynnyksen osalta ks. edellä mainitut KKO:n ratkaisut 

1991:31 ja 1982 II 78, sekä tuoreempi ratkaisu 2008:1. 

139 Ks. Erlund ym. 2016, s. 37; Hemmo 2003, s. 113.; Routamo 1980, s. 125. 
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seuraavat täydentävät normit.140 Osapuolten välistä sopimusta onkin pidettävä lähtökohtana arvioitaessa 

heidän suorituksiaan.141 Kaupalliseen sopimussuhteeseen perustuvan velvoitteen konstruoinnissa on 

luonnollisesti lähdettävä liikkeelle osapuolten laatiman sopimusasiakirjan analysoinnista. Esim. YSE 1998 

ehtojen urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuutta koskevassa 1 §:ssä suorituksen kohteena on nimenomaan 

”[…]urakkasopimuksen ja siinä noudatettaviksi määrättyjen sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sekä 

hankinnat […]”.142 Samalla on kiinnitettävä huomiota sopimusrakenteeseen – projektisopimusta 

tarkasteltaessa on huomioitava mahdollisen puitesopimuksen sisältämät velvoitteet, jotka kanavoituvat 

projektisopimuksessa sovellettaviksi.143 Edelleen on tarkoin analysoitava sopimuksen liitteinä olevat 

projektikohteen määrittelydokumentit. Samoin on huomioitava mahdolliset sopimukseen liitetyt 

vakioehdot, jotka saattavat sisältää geneerisiä toimituksen laatuun tai laajuuteen vaikuttavia määräyksiä. 

Oikeustoimiperusteisen velvoitteen sisällön selvittämisessä kyseeseen voi tulla myös muut seikat kuin 

sopimusasiakirja liitteineen (tai muu kirjallinen materiaali), kuten kauppatapa tai osapuolten vakiintunut 

käytäntö.144 Voidaan kuitenkin olettaa, että kaupallisissa suhteissa velvoitteen sisällön ammentaminen 

muusta kuin kirjallisesta aineistosta edellyttänee vahvaa näyttöä etenkin silloin, kun kyse on 

poikkeamisesta sopimukseen kirjatusta ehdosta. Myös tilaajan henkilökohtaisten mielteiden voidaan 

katsoa vaikuttavan toimittajan suoritusvelvollisuuden sisältöön. Tilaajan erityinen tarkoitus taikka muu 

projektikohteeseen liittämänsä odotus vaikuttanee toimittajan suoritusvelvollisuuden sisältöön silloin, 

kun se on riittävän selkeästi kommunikoitu toimittajalle, tai kun velkojan voidaan muuten olettaa olleen 

siitä tietoinen. 

Suoritusvelvoitteen sisällön selvittämisessä on myös pidettävä mielessä projektisopimuksen dynaaminen 

luonne. Sopimuksen tietynasteinen aukollisuus kuuluu dynaamisen projektisopimuksen piirteisiin. Tällöin 

projektin aikana tietoisesti aukollisiksi jätetyt kohdat täydentyvät projektin aikana osapuolten yhteistyön 

tuloksena. Tämän yhteistyön, esim. projektin ohjausryhmätyöskentelyn, seurauksena syntyvä aineisto 

saattaa vaikuttaa toimituksen sisältöön esim. täsmentämällä tai muokkaamalla projektikohteen 

määrittelyjä tai vaatimuksia. Projektin ohjausryhmässä saatetaan esim. vahvistaa toimittajan valmistelemat 

projektikohteen suunnitelmat taikka päättää jonkun tietyn ratkaisun sisällyttämistä projektikohteeseen. 

Projektin aikana syntyneen aineiston osalta on erityisesti kiinnitettävä huomiota mahdollisiin 

projektisopimukseen sisältyviin muotovaraumiin, jotka saattavat asettaa rajoituksia tällaisen aineiston 

                                                 

140 Routamo 1969, s. 11 ss. 

141 Liuksiala 1999, s. 89. 

142 Ks. myös Marjasuo 2013, s. 16; Liuksiala 1999, s. 88. 

143 Samoin on huomioitava, että yksittäisen sopimuksen kohdalla saatetaan poiketa puitesopimuksen tasolla sovitusta. 

144 Nystén-Haarala 2013, s. 165; Aurejärvi 1988, s. 3. 
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sitovuudelle projektisopimuksen sisältöä muokkaavina disponointeina. Sopimuksen sisällön kontrollia 

muotovaraumien avulla onkin pidetty perusteltuna laajoissa ja monimutkaisissa hankkeissa, joihin 

osallistuu paljon henkilöstöä, ja joissa tavanomaisesti kohdataan muutostarpeita sopimussuhteen 

aikana.145 Kupallisiin sopimuksiin saatetaan usein sisällyttää ns. entire agreement tai written modification –ehtoja, 

joiden tarkoituksena on sitoa sopimuksen sisällön kirjalliseen sopimusaineistoon.146 Esim. ohjausryhmän 

pöytäkirjoilta saatetaan edellyttää, että ne ovat allekirjoitettuja ja tarkastettuja taikka saatetaan soveltaa 

mallia, jonka mukaan pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi ellei sen sisällöstä reklamoida tietyssä määräajassa. 

Eräänlaisen esimerkin sopimuksen sisältöhallinnan muodon merkityksestä tarjoaa Vaasan 

HO:n ratkaisu 12.1.2015 S 14/212. Toimitusvelvollisuuden sisällön osalta erityistä 

merkitystä on annettu sille, mitä tietoja sopimuksen kohteesta on hankintapäätöstä ja 

hankintasopimuksen solmimista edeltävässä esittelytilaisuudessa on annettu tilaajalle. 

Hankintaprosessissa esittelytilaisuudella on ollut hyvin korkea merkitys toimittajan 

valinnassa ja hankintapäätöksen tekemisessä. Sen sijaan hankintamenettelyn 

muotovaatimukset täyttävänä ”esittelynä” ei pidetty toimittajan jälkeenpäin sähköpostitse 

tapahtunutta kommunikaatiota esitetyn ratkaisun korvaavasta järjestelmästä.  

Kysymys projektin sisältöhallinnasta on aktualisoitunut myös edellä selostetussa Itä-

Suomen HO:n ratkaisussa 31.12.2015 S 14/1471, jossa projektin aikataulua, josta 

osapuolilla oli erimielisyyttä, koskevat muutokset edellyttivät ohjausryhmän päätöstä. 

Huomionarvoista, on, että tapauksessa HO on olosuhteiden valossa päätynyt katsomaan, 

että eräät aikataulumuutokset, joiden kohdalla ei ole noudatettu sovittua muutosmenettelyä 

ovat sitoneet osapuolia. 

Muotovaraumien noudattamisen tai muun asianmukaisen dokumentoinnin merkitys korostuu silloin, kun 

toimittaja on vastuussa projektikohteen suunnittelusta. Esim. suunnittelutoimiston vastuukysymysten 

tarkastelun yhteydessä on todettu, että suunnittelun kohde tyypillisesti muuttuu ja täsmentyy matkan 

varrella kohti lopullista tulosta, jolloin muutosten asianmukainen dokumentointi on tärkeää kummankin 

osapuolen kannalta, esim. suoritusvirheen toteamista ajatellen.147 Sama luonnollisesti pätee 

suunnitteluvastuullisen toimittajan kohdalla.  

Vaikka mm. sopimusperusteisissa muotovaatimuksissa saatetaan liittää jonkinasteista joustoa148, voi 

muotovarauman sivuuttamisesta johtua, ettei sopimuksen sisällön muokkaamiseen tähtääviä 

                                                 

145 Norros 2008b, s. 203. 

146 Ks. Hemmo 2005, s. 340 ss. 

147 Palmu 2013, s. 111. 

148 Hemmo 2005, s. 343, 345; Norros 2008b, passim.; Telaranta 1990, s. 240–241. 
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tahdonilmaisuja pidetä osapuolia sitovina. Näin saattaa herkästi käydä ainakin tilanteissa, joissa 

muotovarauman noudattamatta jättämisen oikeusvaikutukset on sovittu ehdottomiksi.149  

Ei ole ennennäkemätöntä, että etenkin merkitykseltään vähäisiksi mielletyt muutokset jäävät 

muotovaraumasta huolimatta kirjaamatta edellytetyllä tavalla.150 Vastaavasti projektin 

ohjausryhmätyöskentelyn seurauksena syntyvä aineisto saattaa olla monilta osin puutteellinen. 

Purkuarvioinnin näkökulmasta riskinä on se, että toimittajan suoritusvelvollisuutta tai tilaajan 

sopimusintressiä konstruoitaessa merkitystä ei anneta muutoin kuin edellytetyssä muodossa tai 

edellytettyä menettelyä seuraten tehdyille muutoksille. 

3.4 Projektisopimus ja lojaliteetti 

3.4.1 Lojaliteettivelvollisuudesta 

Lojaliteettiperiaate voidaan katsoa kuuluvan joukkoon johtavia oikeusperiaatteita.151 

Lojaliteettivelvollisuudella tarkoitetaan velvollisuutta ottaa kohtuullisessa määrin152 sopimuskumppanin 

etu huomioon omassa toiminnassa ilman, että omat oikeudet kohtuuttomasti vaarannu.153 Näin 

osapuolella on varsinaiset sopimusehdot ylittäviä velvoitteita sopimuskumppaniaan kohtaan.154  

Erään näkemyksen mukaan lojaliteettivelvollisuus sisältää eräitä muita, astetta konkreettisempia 

velvollisuuksia, kuten jäljempänä tarkasteltavat myötävaikutusvelvollisuus tai tiedonantovelvollisuus.155 

                                                 

149 Norros 2008b, s. 188–189. 

150 Hemmo 2005, s. 346. 

151 Ämmälä 1994, s. 8. Lojaliteettiperiaatteen olemassaolo on tunnustettu niin oikeuskirjallisuudessa ja lainvalmistelussa kuin 

sopimus- ja oikeuskäytännössä. Muukkonen 1993, s. 1033–1035. 

152 Mm. Muukkosen mukaan lojaliteettivelvollisuuden mittapuuna on nimenomaan kohtuullisuus. Muukkonen 1975, s. 359. 

153 Tieva 2006, s. 246; Annola 2003, s. 84; Mähönen 2000, s. 129; Ämmälä 1994, s. 3. 

154 Häyhä 1996, s. 314. Toisinaan on todettu, että edellä mainitun lisäksi osapuolen tulee myös valvoa sopimuskumppaninsa 

etua. Ks. Muukkonen 1975, s. 358. Vaikka lojaliteettivelvollisuudesta saattaa johtua aktiivinen toimimisvelvollisuus, kuten 

tiedonanto tms., sopimuskumppanin edun valvominen on kuitenkin askel astetta pidemmälle. Sopimuskumppanin edun 

valvominen lienee perusteltua esim. asianajo- tai muussa vastaavassa toimeksiannossa. Muissa tapauksissa lienee selkeämpää 

puhua pikemminkin sopimuskumppanin edun huomioimisesta. Lojaliteettikäsitettä koskevasta keskustelusta ks. myös 

Muukkonen 1993, s. 1041 ss. 

155 Ämmälä 1994, s. 8; Tolonen 2000, s. 88. Halilan mukaan rakennusurakkakontekstissa myötävaikutusta ja lojaliteettia 

voidaan käyttää tietyssä määrin jopa synonyymeinä. Halila 1981, s. 49. Myös edellä viitatussa ratkaisussa KKO 1993:130, KKO 

on perustellut urakoitsijan huomautuksentekovelvollisuutta vedoten lojaliteettivelvollisuuteen. Samoin ratkaisussa KKO 

2007:72 on katsottu, pankilla on ollut lojaliteettivelvollisuuteen perustuva velvollisuus huomauttaa rahoituksen hankkijaa 

pankin asiantuntemuksen piiriin kuuluvista seikoita. 



 28 

Toisaalta on esitetty, että yleinen lojaliteettivelvollisuus on erotettava näistä muista velvollisuuksista.156 

Tässä tutkielmassa omaksutaan ensimmäinen näkemys – lojaliteettivelvollisuus nähdään yläkäsitteenä 

erilaisille konkreettisemman muodon saaville velvollisuuksille sopimuskumppania kohtaan. Yleisen 

lojaliteettivelvollisuuden erottaminen tiedonanto- ja myötävaikutusvelvollisuudesta itsenäiseksi ilmiöksi 

jättäisi sen sisällön hyvin ohueksi.157 

Lojaliteettivelvollisuus on laaja-alainen ilmiö ja se käsittää koko sopimuskaaren: sopimusneuvotteluista 

sopimuksen täyttämiseen ja virhearviointiin.158 Lojaliteettiperiaatteen eri ilmenemismuodot voidaan 

katsoa korostuvan sopimustyyppikohtaisesti.159 Sopimustyyppi ja sopimuksen sisältö määrittävät 

lojaliteettivelvollisuuden tarkemman sisällön – osapuolen on otettava huomioon sopimuskumppaninsa 

edut siinä määrin, kuin se sopimuksen tarkoitukseen nähden on tarpeen.160 Esim. rakennusurakan 

kohdalla lojaliteettivelvollisuuden alle luettavat myötävaikutus- ja tiedonantovelvollisuus ovat 

korostuneesti esillä.161 Rakennusurakan osalta on todettu, että rakennushankkeessa osapuolen toiminnan 

perustuessa erilaisiin asiantuntijavelvoitteisin, lojaliteettivelvollisuus saa korostuneen aseman.162 Toisaalta 

lojaliteettivelvollisuuden sisältö ja laajuus saattavat vaihdella sopimustyypin sisällä tapauskohtaisten 

olosuhteiden, kuten osapuolten aseman, mukaan.163  Näin lojaliteettivelvollisuuden konkreettista sisältöä 

arvioitaessa merkitystä voidaan antaa mm. toimittajan asiantuntemuksen asteelle taikka esim. tilaajan 

riippuvuudelle toimittajasta ja toimituksen kohteesta. 

Sopimussuhteessa vallitsevan lojaliteettivelvollisuuden perustaksi on katsottu sopimuksen luonnetta 

osapuolten yhteistoimintana.164 Lojaliteettivelvollisuuden merkitys onkin korostunut laajaa 

yhteistoimintaa edellyttävissä sekä pitkäkestoisissa sopimussuhteissa.165 Projektisopimus ei sinänsä ole 

pääasiallisesti jatkuvaan taloudelliseen yhteistyöhön tähtäävä sopimustyyppi, kuten esim. kauppaedustaja- 

tai franchising-sopimus. Yhteistoiminta voidaan kuitenkin ymmärtää myös toisin – yhteistoimintaa 

                                                 

156 Mähönen 2000, s. 132; Muukkonen 1993, s. 1045. Ks. myös Häyhä 1996, s. 316, jonka mukaan myötävaikutusvelvollisuus 

olisi erotettavissa lojaliteettivelvollisuudesta koska sillä ”pyritään velvoitetun oman edun edistämiseen, kun lojaliteetin tavoitteena on 

vastapuolen etujen suoja”. 

157 Ämmälä 1994, s. 9. 

158 Mähönen 2000, s. 130; Ks myös Halila 1981, s. 47; Rudanko 1989, s. 37 

159 Ämmälä 1994, s. 9. 

160 Ämmälä 1994, s. 18; Muukkonen 1975, s. 358. 

161 Rudanko 1989, s. 35–47; Halila 1981, s. 49. 

162 Marjasuo 2013, s. 7. 

163 Ämmälä 1994, s. 21. 

164 Ämmälä 1994, s. 3; Muukkonen 1993, s. 1040; Häyhä 1996, s. 314. 

165 Tieva 2006, s. 247; Mähönen 2000, s. 131; Muukkonen 1993, s. 1039; Ämmälä 1994, s. 18; Muukkonen 1975, s. 358. 
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sopimussuhteessa heijastaa pyrkimys johonkin tavoitteeseen tai lopputulokseen.166 Kumpikaan 

projektisopimuksen osapuoli ei myöskään pysty saavuttamaan kyseistä päämäärää itsenäisesti. Tilaaja 

tarvitsee toimittajan ammattitaitoa ja asiantuntemusta, kun taas toimittaja tarvitsee tietoa tilaajan 

toimintaympäristöstä ja pääsyä siihen. Lojaliteettivaatimuksen ankaruutta on omiaan tiukentamaan myös 

korostunut luottamuksen tarve.167 Todetulla tavalla projektisopimukseen usein liittyvätkin erinäiset 

luottamuksellisuusintressit. Lojaliteettivelvollisuuden merkitystä projektisopimuksen yhteydessä on myös 

omiaan korostamaan se, että molemmat osapuolet sitovat hankkeeseen huomattavan tai ainakin tuntuvan 

määrän resursseja, jotka useimmiten menevät hukkaan, mikäli hanke kariutuu.168  

Lojaliteettivelvollisuus on usein sopimukseen kirjaamaton, mutta sopimuksesta johtuva sivuvelvoite, 

siinä, missä muutkin sopimusvelvoitteet. Näin lojaliteettivelvollisuuden vastainen toiminta katsotaan 

sopimusrikkomukseksi.169 Oikeudellista suojaa näin voidaan antaa myös yhteistoiminnasta syntyneille 

osapuolen perustelluille odotuksille ja luottamukselle, mikäli näitä intressejä on lojaliteettiperiaatteen 

vastaisesti loukattu, vaikka sopimuskumppani ei ole rikkonut nimenomaista sopimusehtoa.170 Sama 

voidaan todeta lojaliteettivelvollisuuden alle sijoitettavista konkreettisimmista velvollisuuksista, kuten 

myötävaikutus- tai tiedonantovelvollisuudesta. Lojaliteettivelvollisuuden vastainen toiminta näin voidaan 

ottaa huomioon sopimusrikkomuksen olennaisuutta koskevassa kokonaisharkinnassa 

suoritusvirhekumulaation kautta. Lojaliteettivelvollisuuden laiminlyönnin räikeimmissä tapauksissa se 

saattaa myös toimia ensisijaisena purkuperusteena. Näihin kysymyksiin palataan jäljempänä jaksossa 

4.5.2.4. Seuraavaksi lyhyesti tarkastellaan lojaliteettivelvollisuuden projektisopimuksen kannalta 

tärkeimmät ilmenemismuodot, eli myötävaikutusvelvollisuus ja tiedonantovelvollisuus. 

                                                 

166 Häyhä 1996, s. 319. 

167 Tieva 2006, s. 247. 

168 Huomio ensinnäkin kiinnittyy toimittajan työpanokseen, josta ei saada korvausta sopimusta purettaessa. Toisaalta on 

pidettävä mielessä, että myös tilaaja useimmiten kyttää hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen aikana omia henkilö- ja muita 

resursseja toimittajalle maksettavan vastikkeen lisäksi. 

169 Muukkonen 1975, s. 364. Rakennusurakan osalta ks. Halila 1981, s. 47. Myös Vaasan HO:n ratkaisussa 27.2.2003 S 02/906 

(Jämsän KO 11.6.2002 02/82) on todettu, että pitkäkestoisessa molempien sopimusosapuolten yhteistoimintaa edellyttävässä 

sopimuksessa lojaliteettivelvollisuuden vastainen toiminta voidaan katsoa sopimusrikkomukseksi Vastaavasti Helsingin KO:n 

yhteistyösopimusta koskevassa ratkaisussa 26.8.2011 10/2223, lojaliteettivelvollisuuden vastainen toiminta on katsottu 

sopimusrikkomukseksi. 

170 Lehto 2013, s. 194. 
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3.4.2 Häiriöt myötävaikutusvelvollisuuden täyttämisessä 

Lojaliteettivelvollisuus edellyttää, että osapuoli myötävaikuttaa sopimuskumppaninsa velvoitteiden 

täyttämiseen.171 Toisaalta myötävaikutusvelvollisuuden on katsottu tarkoittavan edellytysten luomista 

sopimuskumppanin velvoitteiden täyttämiselle.172 Vaikka myötävaikutusvelvollisuus voidaan katsoa 

olevan voimassa ilman nimenomaista sopimusehtoakin, sitä koskevia määräyksiä on kuitenkin sisällytetty 

rakennus- ja IT-alan yleisiin sopimusehtoihin.173 Myötävaikutusvelvollisuutta ei kaikissa tilanteissa voida 

ehdottomasti erottaa jäljempänä selostettavasta tiedonantovelvollisuudesta. Tilaajaan kohdistettuna, 

myötävaikutus toimittajan sopimuksenmukaiseen suoritukseen saattaa sisältää asianmukaisen suorituksen 

toteuttamiseksi tarpeellisten tietojen antamista toimittajalle.174 Tarkoituksenmukaisuussyistä käsitteet 

tarkastellaan erillään. 

Projektisopimuksen osalta voidaan tunnistaa erilaisia myötävaikutusvelvollisuuden ilmenemismuotoja. 

Ensinnäkin voidaan mainita yhteydenpito toimittajaan ja osallistuminen sopimusorganisaation (esim. 

projektin ohjausryhmän) toimintaan.175 IT-järjestelmätoimitusta koskevien sopimusten kohdalla tilaajan 

myötävaikutusvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi on katsottu myös tarpeellisten ohjelmistomääritysten 

toimittaminen.176 Vastaavasti, tilaajalta voidaan edellyttää projektikohteen suunnittelua tai käyttöönottoa 

koskevan asiakastiedon luovuttamista toimittajalle projektiaikataulun edellyttämässä ajassa.177 Edelleen, 

tilaajalta voidaan myös edellyttää projektin vaatimien henkilöstöresurssien varaamista edellä mainittujen 

tehtävien hoitamista varten. 

Myötävaikutusvelvollisuuden piiriin kuuluvien toimenpiteiden osalta on paikallaan huomauttaa, ettei 

tilaajalta voida aina edellyttää myötävaikutuksen piiriin kuuluvien tarpeellisten toimenpiteisen 

oivaltamista. Ottaen huomioon myötävaikutusvelvollisuuden luonne, sopimuskumppanin velvoitteen 

täyttymisen avustavina toimenpiteinä, toisinaan on paikallaan, että toimittaja huomauttaa tai vaatii tilaajaa 

suorittamaan tarvittavat toimenpiteet.  

                                                 

171 Mähönen 2000, s. 134; Muukkonen 1993, s. 1046. 

172 Häyhä 1996, s. 316; Ämmälä 1994, s. 10. 

173 Ks. mm. IT2015 EJT, kohta 5.6 sekä YSE1998 34 §. Tältä osin on huomioitava, että YSE1998 ehtojen 84 § antaa 

urakoitsijalle mahdollisuuden purkaa sopimus tilaajan myötävaikutushäiriön vuoksi. 

174 Ämmälä 1994, s. 10. 

175 Rudanko 1989, s. 49. 

176 Ks. Turun HO 27.2.2008 S 07/297. 

177 Ks. Itä-Suomen HO 31.12.2015 S 07/1471. 
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Esim. Turun HO:n ratkaisussa 27.2.2008 S 07/297, on kiinnitetty huomiota siihen, että 

toimittaja ei ole esittänyt myötävaikutusvelvollisuuden kohteena olevia seikkoja koskevia 

tiedusteluja tai pyyntöjä. 

Edellisessä jaksossa todetulla tavalla, lojaliteettivelvollisuuden konkreettinen sisältö ja vahvuusaste 

vaihtelevat tapauskohtaisesti. Myötävaikutusvelvollisuuden sisällön ja laajuuden osalta on kiinnitettävä 

huomioita mm. projektisopimuksen suunnitteluvastuun jakautumiseen. Esim. tavanomaisessa 

rakennusurakassa, jossa urakoitsijan suoritus perustuu tilaajan toimittamiin yksityiskohtaisiin 

piirustuksiin, tilaajan myötävaikutus saa korostuneemman aseman.178 Suunnitteluvastuun siirtyessä 

toimittajalle, useat tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden piiriin kuuluvat tehtävät, kuten esim. 

viranomaislupien hankkiminen, siirtyvät toimittajalle.179 Vastaava ajatus voidaan omaksua myös muiden 

projektien kohdalla, sillä suunnitteluvastuun ollessa tilaajalla, toimittajan suoritus on suurelta osin 

riippuvainen tilaajan myötävaikutuksesta (mm. suunnitelmien laadusta ja ajankohtaisesta toimittamisesta). 

Muissa tapauksissa myötävaikutusvelvollisuuden sisältö voidaan katsoa suppeammaksi. 

Kun suoritusvirheeksi väitetty seikka johtuu yksinomaan tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden 

laiminlyönnistä, sitä ei voida lukea toimittajan vastuulle, eikä kyse siten ole toimittajan suoritusvirheestä.180 

Usein saattaa olla tulkinnanvaraista, miltä osin poikkeaminen velvoitteista on johtunut tilaajan 

myötävaikutushäiriöstä. Tapauksissa, joissa myötävaikutuksen laiminlyönti ei ole osoitettavissa 

toimittajan suoritushäiriön yksinomaiseksi syyksi, toimittajan vapauttaminen vastuusta tältä osin ei ole 

mahdollista.  Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti on kuitenkin tämän sopimusrikkomus, 

mikä saatetaan puolestaan ottaa huomioon sopimuksen purkamista koskevassa kokonaisharkinnassa. 

3.4.3 Häiriöt tiedonantovelvollisuuden täyttämisessä 

Lojaliteettivelvollisuudesta voidaan johtaa myös osapuolen tiedonantovelvollisuus.181 

Tiedonantovelvollisuudella nimensä mukaisesti tarkoitetaan osapuolen velvollisuutta antaa 

sopimuskumppanilleen sopimukseen liittyviä tietoja sekä sopimuksentekovaiheessa että sopimuksen 

kestäessä.182 Tiedonantovelvollisuus käsittää sellaisten tietojen antamista sopimuskumppanille, joilla on 

sille olennainen merkitys ja jotka voidaan olettaa vaikuttavan sopimuksentekopäätökseen tai sopimuksen 

mukaisten velvollisuuksien asianmukaiseen täyttämiseen taikka molempiin.183 Sopimuksentekovaiheessa 

                                                 

178 Ks. Rudanko 1989, s. 114. 

179 Rudanko 1989, s. 115. 

180 Rudanko 1989, s. 346. 

181 Liuksiala 1999, s. 117. 

182 Tieva 2006, s. 247, Mähönen 2000, s. 132. 

183 Ämmälä 1994, s. 11. 
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tiedonantovelvollisuus saattaa edellyttää, että tiedollisesti paremmassa asemassa oleva osapuoli on 

velvollinen aktiivisesti ehkäisemään erehdyksiä, jotka voivat aiheuttaa haittaa toiselle osapuolelle, ml. 

antaa tarjottavan sopimuskohteen kannalta negatiivinen tieto.184  

Tiedonantovelvollisuuden vastapainona toimii toisen osapuolen selonottovelvollisuus – 

sopimuskumppani ei voi olla passiivisena ja operoida ainoastaan sille annettujen tietojen varassa. Sen 

sijaan sopimuksen osapuolelta voidaan edellyttää tietynasteista oma-aloitteista sopimuksen kannalta 

relevanttien seikkojen selvittämistä. Toisin kuin myötävaikutusvelvollisuuden kohdalla, 

tiedonantovelvollisuus voidaan katsoa korostuneen sekä toimittajan, että tilaajan velvollisuutena.  

Luonnollisesti myös tiedonantovelvollisuuden (ja selonottovelvollisuuden) tarkempi sisältö ja 

jakautuminen osapuolten kesken vaihtelee tapauskohtaisesti.185 Monessa yhteydessä 

sopimusoikeudellisessa arvioinnissa osapuolen asiantuntemukselle ja tiedolliselle asemalle annetaan 

merkitystä.186 Myös tiedonantovelvollisuuden jakautumisessa on lähdettävä osapuolten tiedollisesta 

asemasta suhteessa sopimussuhteen kannalta relevantteihin seikkoihin. Tiedonantovelvollisuus syntyy, 

jos on pääteltävissä, ettei sopijakumppani tunne tiettyjä toisen osapuolen tiedossa olevia seikkoja ja niillä 

on katsottava olevan tälle merkitystä.187 Sekä tilaaja että toimittaja voidaan oletusarvoisesti katsoa olevan 

tiettyjen seikkojen osalta toisiinsa nähden paremmassa tiedollisessa asemassa. Tämän perusteella voidaan 

esittää eräitä tiedonantovelvollisuuden jakautumista koskevia lähtökohtia. 

Toimittajan voidaan olettaa tietävän enemmän alaansa ja projektikohteen toteutukseen liittyviä asioita. 

Tämä korostuu etenkin suunnitteluvastuullisen toimittajan kohdalla. Toimittajan asiantuntemukseen 

liittyviä vaatimuksia voidaan perustella myös taloudellisilla syillä – tyyppitilanteessa tilaaja maksaa 

toimittajalle juuri tämän asiantuntemuksesta ja sitä hyödyntäen saavutetusta työntuloksesta, jota tilaaja ei 

pysty saavuttamaan omin voimin.188 Tiedollisesti epätasapainoisessa tilanteessa toimittajalla on katsottu 

olevan velvollisuus varmistua suorituksen sopivuudesta asiakkaan tarkoitukseen hänen antamien tietojen 

perusteella, antaa tarpeelliset tiedot käytöstä ja riskeistä, sekä varmistua, että sopimuskumppani on 

ymmärtänyt relevantit seikat.189 Toimittajalle näin voidaan katsoa kuuluvan velvollisuus antaa tilaajalle 

sellaiset tiedot, jotka vaikuttavat tämän projektiokohteen laajuutta ja sisältöä sekä valittavia ratkaisuja 

koskevaan päätöksentekoon. Teknologialiitännäisten projektien osalta toimittajalle voidaan asettaa 

                                                 

184 Tieva 2006, s. 247; Häyhä 1996, s. 315. 

185 Ämmälä 1994, s. 11. 

186 Halila 1981, s. 66. 

187 Halila 1981, s. 87. 

188 Ks. Halila 1981, s. 72. 

189 Hemmo 2005, s. 203 ss. 
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velvollisuus huomauttaa tilaaja esim. suunnitellun ratkaisun mahdollisesta vanhentumisesta suhteessa 

kehittyvään tekniikan tasoon. Projektin edetessä, toimittajalle saattaa syntyä velvollisuus informoida 

tilaajaa esim. valitun ratkaisun soveltumattomuudesta tilaajan toimintaympäristöön tai mahdollisista 

toteutukseen liittyvistä esiin tulleista riskeistä.190  

Projektikohde toimitetaan käytettäväksi tilaajan toimintaympäristössä, josta juuri tilaaja on parhaassa 

tiedollisessa asemassa. Näin tilaajalle voidaan asettaa tiedonantovelvollisuus toimintaympäristöönsä 

liittyvistä seikoista.191 Rakennusurakan osalta on todettu, että tilaajalla on velvollisuus tutkia mitkä kaikki 

seikat ovat merkityksellisiä urakoitsian velvollisuuksien täyttämiseksi ja varmistettava, että tällaiset seikat, 

myös epävarmat, saatetaan urakoitsijan tietoon.192 Vaikka projektisopimuksen kontekstissa toimittajalla 

on ns. toimivuusvastuu (ts. vastuu siitä, että projektikohde toimii sovittujen määritysten ja vaatimusten 

mukaisesti ja soveltuu sovittuun tarkoitukseen), toimittaja ei voi olla vastuussa sellaisesta virheestä, joka 

johtuu siitä, että tilaaja on jättänyt antamatta tietoja joiden vaikutuksesta suorituksen laatuun toimittajalla 

ei ollut eikä pitänyt olla tietoa.193 Tilaajan tiedonantovelvollisuus voidaan katsoa sitä laajemmaksi ja 

yksityiskohtaisemmaksi, mitä enemmän projektin toteutukseen voidaan katsoa liittyvän 

kyseisentyyppisestä tavanomaisesta hankkeesta poikkeavia ja yllättäviä piirteitä.194 Tilaaja on katsottu 

toimivan omalla riskillään, jos se jättää tiedon antamatta olettaen, että seikka on toimittajan tiedossa. 

Tiedonantovelvollisuuden jakoa koskeviin kysymyksiin näin voidaan hakea apua myös riskinjako-

opeista.195 

Toisaalta on huomioitava myös asianomaisen alan asiantuntemus tilaajan puolella. Esim. suuremmissa 

hankkeissa IT-järjestelmän tilaajalla saattaa olla omia (sisäisiä tai kolmannelta hankittuja) IT-alan 

resursseja.196 Tällaisissa tapauksissa tilaajalta voida edellyttää parempaa ymmärrystä siitä, mitkä kaikki 

tiedot ovat relevantteja projektikohteen suunnittelua ja toimitusta varten. Toisaalta huomioitava, myös 

päinvastainen tilanne, jolloin tilaajalla on vain vähäinen tai olematon toimituskohteen alaa koskeva 

                                                 

190 Edellä mainitussa ratkaisussa KKO 1993:130 toimittajalla on katsottu olleen velvollisuus huomauttaa tilaajaa 

kumifendereiden korvaamisen vaikutuksista laiturin kestävyyteen. 

191 Esim. tietojärjestelmätoimituksen osalta tilaajan tiedonantovelvollisuuden piiriin on katsottu kuuluvaksi mm. asennustilan 

laatu, järjestelmän käyttöympäristö, käyttökohteet ja -tarkoitukset, liitännät toisiin järjestelmiin ja käyttäjien osaamisen taso. 

Ks. Salonen 2000, s. 140.  

192 Halila 1981, s. 153. 

193 Ks. Rudanko 1989, s. 120. 

194 Palmu 2013, s. 111. 

195 Halila 1981, s. 161, 158. 

196 Wanamo 1998, s. 339. 
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asiantuntemus. Näissä tapauksissa tilaajalta ei välttämättä voida edellyttää projektikohteen toteutuksen 

kannalta kaikkien relevanttien seikkojen tunnistamista ja sitä koskevan tiedon antamista tilaajalle. 

Toimittajalla voidaan myös katsoa olevan laaja projektikohteen toteuttamiskeksi tarpeellisiin tietoihin 

kohdistuva selonottovelvollisuus.197 Toimittajan selonottovelvollisuus kohdistuu tilaajan 

toimintaympäristöön. Näin etenkin silloin, kun toimittaja myös suunnittelee projektikohteen.198 

Rakennusurakan osalta on katsottu, että urakoitsijan selonottovelvollisuus on laajimmillaan silloin, kun 

tilaaja ei ole tehnyt mitään hankkeen edellyttämiä tutkimuksia.199 Ajatusta voidaan soveltaa muihin 

projekteihin siten, että toimittajan selonottovelvollisuus korostuu, kun tilaaja ei ole etukäteen toteuttanut 

hankinnan laajuuden arvioinnin tai kartoittanut projektikohteen vaatimuksia tai määrittelyjä.  

Toimittajan selonottovelvollisuuden sisältö niin ikään korreloi tämän ammattitaidon ja asiantuntemuksen 

tason kanssa. Mitä korkeampi toimittajan ammattitaito on, sitä korkea-asteisempaa 

selonottovelvollisuutta siltä voidaan edellyttää. Toimittajan on myös luettava sopimusmateriaali ja 

tarkasteltava hankkeeseen liittyvää informaatiota alan asiantuntijana. Alan ammattilaiselta voidaan 

edellyttää mm. alansa kokemussääntöjen tuntemista ja alansa kehityksen seuraamista. Rakennusurakan 

osalta on katsottu, että tilaajalla ei ole tiedonantovelvollisuutta sellaisista asioista, jotka alan asiantuntija 

pystyy havaitsemaan noudattaen tavallista tarkkaavaisuutta. Tilaajan selonottovelvollisuuden laajuutta 

tarkastellessa voidaan antaa merkitystä myös hankkeen koolle.200 

Tiedonantovelvollisuutta koskevien suoritushäiriöiden osalta voidaan omaksua samat lähtökohdat, kuin 

myötävaikutusvelvollisuuden kohdalla – relevanttien tietojen antamatta jättäminen voidaan katsoa tai 

suoritusvirhevastuusta vapauttavaksi seikaksi tai purkuarvioinnin kokonaisharinnassa huomioon 

otettavaksi suoritushäiriöksi. 

  

                                                 

197 Tältä osin voidaan mainita ratkaisu KKO1999:80, joka konsultin vahingonkorvausvastuuta veroseuraamuksia koskevan 

virheellisen neuvon antamisen vuoksi. KKO on kiinnittäen huomiota osapuolten tiedolliseen asemaan (etenkin siihen, että 

konsultti oli verotuksen asiantuntija) katsonut, että konsultilla on ollut velvollisuus huolellisesti varmistua veroseuraamusten 

arviointia varten annettujen pohjatietojen oikeellisuudesta. 

198 KVR-urakan osalta ks. Liuksiala 1986, s. 238. 

199 Halila 1981, s. 96. 

200 Liuksiala 1999, s 93–94; Halila 1981, s. 68, 71. 
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4 SOPIMUKSEN PURKAMISEN EDELLYTYKSET 

4.1 Johdannoksi 

Sopimuksen purkamisella tarkoitetaan sopimussitovuuden päättämistä välittömin vaikutuksin toisen 

osapuolen toimesta sopimussuhteen aikana tapahtuneen sopimusrikkomuksen perusteella.201 

Sopimusrikkomus voi olla toteutunut tai tietynasteisella varmuudella tulevaisuudessa tapahtuva, ns. 

ennakoitu sopimusrikkomus.202 Mahdollisuus sopimuksen purkamiseen voidaan mieltää myös 

painostuskeinoksi – suoritusvelallisen on täytettävä velvoitteensa sopimuksen purkamisen uhalla.203 

Sopimuksen purkamisen seuraamuksena osapuolten velvoitteet lakkaavat ja mahdollisesti tehdyt 

suoritukset on palautettava siltä osin, kuin se on mahdollista.204 

Sopimuksen purkaminen on velallisen näkökulmasta erityisen vakava oikeusseuraamus. Seuraamuksen 

merkitys korostuu projektisopimuksen kohdalla. Projektisopimukset sitovat suuren määrän resursseja, 

jotka saattavat suurelta osin mennä hukkaan, mikäli sopimus joudutaan purkamaan. Rakennusurakan 

osalta on todettu, että purkaminen on oikeusseuraamuksena hankala sen vuoksi, ettei suorituksia voida 

puolin ja toisin palauttaa, kuten kaupassa.205  Tämä johtuu projektisopimuksen luonteesta 

työntulossopimuksesta – toimittajan pääsuoritusvelvollisuus on sopimuksenmukaisen työntuloksen 

aikaansaaminen ja luovuttaminen tilaajalle. Suoritusten palauttaminen lähtökohtaisesti merkitsisi sitä, että 

toimittajan on palautettava tilaajalle projektikohteen hankintahinta, jolloin toimittajalle palautettaisiin 

(mikäli tämä on konkreettisessa tapauksessa mahdollista) tilaajakohtainen projektikohde, jolla ei 

toimittajalle useinkaan ole muuta käyttötarkoitusta tai muutakaan arvoa. Tämän seurauksena toimittaja 

menettää projektikohteen toteuttamiseen käytetyt resurssit.206 Esim. arvokkaan investointihyödykkeen, 

kuten tehtaan tai tuotantolaitoksen, toimitusta koskevan sopimuksen purkaminen voi olla toimittajalle 

katastrofi.207 Näin purkamiselle on velallisen suojaamiseksi asetettava verraten korkeat edellytykset. 

                                                 

201 Ks. Aurejärvi 1988, s. 94. Tältä osin on erotettava oikeustoimiperusteinen purkaminen, jossa osapuolet sopivat 

sopimussuhteen päättämisestä. 

202 Aurejärvi 1988, s. 95. 

203 Aurejärvi 1988, s. 94. 

204 Ks. mm. Hemmo 2003, s. 349. 

205 Liuksiala 1999, s. 122. 

206 Samoin käy tilaajan puolella esim. projektiin käytetyille henkilötyötunneille, joita projektin aikana saattaa kertyä erittäin suuri 

määrä. Tilaajan asema tältä osin on kuitenkin turvatumpi, sillä se tavallisesti voi vaatia resurssihukan hyvittämistä 

sopimusperusteisen vahingonkorvauksen avulla. 

207 Nygren 2002, s. 222. 
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Johdannossa todetulla tavalla sopimuksen purkamista koskeva normisto on monelta osin epätäsmällinen 

ja jäsentymätön. Lisäksi sopimusrikkomuksen olennaisuutta koskeva harkinta on voimakkaasti 

sidonnainen kunkin yksittäistapauksen tosiseikastoon.208 Projektisopimuksissa vahvasti läsnä oleva 

dynaamisuusaspekti puolestaan tuo purkuarviointiin lisähaasteita. Tämän pääjakson tarkoituksena on 

hahmottaa koherentti arviointimalli projektisopimuksen purkuoikeuden olemassaolon edellytysten 

arvioimiseksi.  

Purkuarviointi nähdään tässä vaiheittaisena prosessina. Ensinnäkin on pidettävä mielessä, että 

sopimuksen purkaminen on sopimusperusteisesta oikeuskeinovalikoimasta viimesijainen, eli se tulee 

kyseeseen vain silloin, kun velkojan etua ei voida turvata riittävästi muilla keinoilla. Sopimuksen on aina 

toissijainen virheen korjaamiseen nähden.209 Ellei toisin sovittu, suoritusvirheperusteinen purkaminen 

lisäksi edellyttää sopimusrikkomuksen tapauskohtaista olennaisuutta.210 Sopimusrikkomuksen 

olennaisuus katsotaan tapauskohtaiseen tosiseikastoon sidotuksi liukuvaksi ilmiöksi – sopimusrikkomus 

voi olla tapauskohtaisten olosuhteiden valossa olennaisuudeltaan eri asteinen. Näin ensin on arvioitava, 

minne sopimuksen purkamiseen oikeuttava olennaisuuskynnys211 asettuu. Tässä lähdetään siitä, että 

olennaisuuskynnyksen korkeuteen vaikuttaa sopimustyyppiin tai kyseessä olevaan kontekstiin liittyvät 

sopimussuhteen ominaispiirteet. Seuraavaksi on paikallaan tarkastella sopimusrikkomuksen olennaisuutta 

velkojalle tapauksen olosuhteiden valossa ja sitä, onko velallinen ollut tietoinen sopimusrikkomuksen 

olennaisuudesta. Lopuksi, saatetaan suorittaa intressipunninta ajatellen sopimuksen purkamisen 

vaikutuksia. 212 

Teoreettisen arviointimallin kehittämisellä, ei tietenkään voida päästä matemaattiseen tarkkuuteen 

purkuoikeuden olemassaolon toteamisessa. Sillä voidaan kuitenkin luoda apuvälineitä johdonmukaisen ja 

ennakoitavan arvioinnin toteuttamiseen ja kriittisen tarkastelun kestävien perustelujen laatimisen esim. 

lainkäytössä.  

Sopimusrikkomuksen olennaisuus ei liikesuhteissa aina ole perimmäinen syy pyrkimykseen irtautua 

sopimuksesta. Sen sijaan tällaisena syynä saattaa olla sopimuksen osoittautuminen purkamiseen vetoavan 

                                                 

208 Tätä havainnollistaa esim. se, että kiinteistön kaupan purkua koskevissa, lähellä toisiaan annetuissa ja tosiseikastoltaan 

pitkälti samanlaisissa ratkaisuissa Rovaniemen HO 27.6.2008, S 07/724 sekä Turun HO 8.7.2008, S 07/1280 on päädytty 

purkuoikeuden olemassaolon osalta päinvastaisiin lopputuloksiin. Ks. Hoffrén 2009, s. 10. 

209 Hemmo 2003, s. 357. 

210 Hemmo, 2003, s. 350; Aurejärvi 1988, s. 97. Sopimusrikkomuksen olennaisuus on jo varhain ennen KL:n voimaantuloa 

käsitetty sopimuksen purkamisen yleiseksi edellytykseksi Suomen oikeudessa. Ks. Godenheim 1965, s. 62. 

211 Käsitteellisenä täsmennyksenä voidaan todeta, että purku- ja olennaisuuskynnys ymmärretään tässä synonyymeinä. 

212 Tässä yhteydessä voidaan mainita, että intressipunninnan asema purkuarvioinnin yhteydessä (ainakin itsenäisenä vaiheena) 

on epävarma, mihin palataan jäljempänä jaksossa 4.7. 
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osapuolen kannalta epäedulliseksi.213 ottaen huomioon projektisopimuksessa yhteistyötä ja luottamusta 

koskevien näkökohtien korostunut asema, sopimuksen purkamista koskevan normiston sisällön 

täsmentämisessä ja systematisoinnissa on paikallaan huomioida tarve rajoittaa mahdollisuus sopimuksen 

purkamiseen opportunistisista syistä. Opportunistisen käyttäytymisen rajoittamispyrkimystä on puollettu 

mm. sillä, että ainoastaan omaa etua tavoitteleva osapuoli voin aiheuttaa suurta taloudellista haitta, jolloin 

sopimusnormisto voidaan katsoa keinoksi estää egoistinen opportunismi.214 Oletusarvoisilla säännöillä 

onkin katsottu olevan mahdollisuus opportunistisen käyttäytymisen rajoittamiseen.215 Tällaiset 

näkökohdat pyritään ottamaan huomioon myös kussakin asiayhteydessä. 

Tämän pääjakson rakenne noudattaa edellä mainittua purkuarvioinnin kulkua. Ensin lyhyesti tarkastellaan 

sopimuksen purkamisen asemaa oikeuskeinohierarkiassa (jakso 4.2). Tämän jälkeen esitetään 

olennaisuuskynnyksen asettamista koskevia näkökohtia projektisopimuksen kontekstissa (jakso 4.3). 

Jakson 4.4 tarkoituksena on tarkastella perusteellisemmin sopimusrikkomuksen olennaisuutta koskevaa 

kriteeriä sen eri ulottuvuuksista käsin. Seuraavaksi pyritään täsmentämään sopimusrikkomuksen 

olennaisuudet kokonaisharkinnan toteuttamista ja siinä huomioitavien seikkojen joukkoa 

projektisopimuksen kontekstissa (jakso 4.5). Jaksossa 4.6 otetaan kantaa intressipunnintaan osana 

purkuarviointia ja jaksossa 4.7 esitetään eräitä ennakoituun sopimusrikkomukseen perustuvaan 

purkamiseen liittyviä näkökohtia. 

4.2 Projektisopimuksen purkaminen ja lievemmän oikeuskeinot 

Sopimuksen purkaminen on viimesijainen keino reagoida sopimusrikkomukseen. Tältä osin on paikallaan 

tarkastella sopimuksen purkamisen suhdetta etenkin virheen korjaamiseen.216 Irtaimen kaupan 

kontekstissa erityisesti ostajaa varten valmistettavan esineen osalta on todettu, että myyjälle on annettava 

mahdollisuus useisiin korjausyrityksiin ennen kuin kauppa voidaan purkaa.217 Sama logiikka voidaan 

                                                 

213 Ks. Wuolijoki 2016, s. 239. 

214 Karhu 2004, s. 1454. Sopimusoikeuden yleisiä oppeja koskevissa kannanotoissahan on paikallaan huomioida myös 

taloudellisia näkökohtia. Sopimussuhdetta varten merkittäviä panostuksia tehneen osapuolen haavoittuvuutta 

sopimuskumppanin opportunistiselle käyttäytymiselle on myös kiinnitetty huomiota sopimuksen irtisanomisoikeuden 

käyttämistä koskevassa tarkastelussa. Ks. Hemmo 2015, s. 100. 

215 Keskitalo 2000, s. 119. 

216 Ks. edellä viitattu Vaasan HO 12.1.2015 S 14/212: ”[…] se [purkaminen] vaatii niin olennaista sopimusrikkomusta, että lievempien 

oikeuskeinojen käyttämistä ei voida pitää riittävänä.”. Virheen korjaamista koskevan mahdollisuuden varaamiseen sopimuksen 

purkamisen edellytyksenä on kiinnitetty huomiota myös sähköurakkasopimuksen purkamista koskevassa Helsingin HO:n 

ratkaisussa 15.1.1992 S90/1165 (Lohjan kihlakunnanoikeus 27.6.1990 S 90/275, S 90/88) sekä Helsingin HO:n ratkaisussa 

18.5.1995 S 92/1598, joka koski kirjan kirjoittamista koskevan toimeksiantosopimuksen purkamista. 

217 Wilhelmsson – Sevón – Koskelo 2006, s. 132–133. 
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omaksua myös tilaajakohtaisen projektikohteen osalta. Esim. rakennusurakan osalta on katsottu, että 

tilaajalla ei ole oikeutta sopimuksen purkamiseen projektin aikana ilmenneen virheen takia, tilanteessa, 

jossa toimittaja on sekä halukas että kykenevä korjaamaan virheen.218 

Velallisen oikeus virheen korjaamiseen saattaa puuttua eri syistä. Ensinnäkin velalliselle on saatettu jo 

antaa useita tilaisuuksia virheen korjaamista varten, mutta velallinen ei ole siinä kohtuullisessa ajassa 

onnistunut. Toisaalta tilaisuutta virheen korjaamista varten ei tarvitse varata silloin, kun voidaan ennalta 

olettaa, ettei virhettä tulla korjaamaan.219 Tällaisen tilanteen voidaan ajatella olevan käsillä esim. silloin, 

kun toimittajan taloudellinen tilanne selkeästi viittaa siihen, että toimittajalta puuttuu resurssit virheen 

korjaamiseen. Huomioon on myös otettava velallisen halukkuus oikaista virhe. Ei ole poissuljettua, että 

velallinen pitää suoritustaan sopimuksenmukaisena eikä suostu virheen oikaisemista koskeviin 

vaatimuksiin. Kyse voi toisaalta olla sellaisesta suoritusvirheestä, että sen korjaaminen ei ylipäänsä ole 

mahdollista – esim. salassapitovelvollisuuden rikkominen luottamuksellisen tiedon vuotaessa kolmannelle 

osapuolelle.  

Rakennusurakan kontekstissa virheen oikaisumahdollisuuden varaamiseen on saatettu kiinnittää 

huomiota osana lojaliteettivelvollisuutta.220 Edellä jaksossa 3.4.1 todetulla tavalla, lojaliteettivelvollisuus 

edellyttää sopimuskumppanin edun ottamista huomioon omassa toiminnassa ja myötävaikuttaa 

sopimuskumppanin velvoitteiden täyttämiseen. Näin ns. ”seuraamuslojaliteetti” edellyttäisi, että 

sopimusrikkomustilanteissa osapuoli ensin turvautuu lievempiin keinoihin ennen. esim. sopimuksen 

purkamista.221 Tarvetta viimesijaisuuden perustelemiseen lojaliteettivelvollisuuden kautta voidaan 

kuitenkin kyseenalaistaa. Vaikka tälle ei sinänsä liene estettä, samaan lopputulokseen päästään 

yksinkertaisemmin nojautumalla sopimusoikeuden yleisiin oppeihin kuuluvaan oikeuskeinojen 

hierarkiaan.222  

Virheen korjaaminen on taloudellisesta näkökulmasta yleensä tarkoituksenmukaisin vaihtoehto, etenkin 

jos kyse on monimutkaisesta tilaajakohtaisesta toimituksesta. Virheen oikaisu toimittajan toteuttamana 

voi olla myös tosiasiassa ainoa vaihtoehto – on mahdollista, että ainoastaan kyseessä olevalla toimittajalla 

on tarvittava asiantuntemus tai muut välttämättömät resurssit kyseisessä suorituskohteessa olevan virheen 

                                                 

218 Halila – Hemmo 2998, s. 79. 

219 Wilhelmsson – Sevón – Koskelo 2006, s. 132. 

220 Rudanko 1989, s. 44–45. 

221 Ibid. 

222 Ks. Aurejärvi 1988, s. 75. 
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korjaamiseksi.223 Toimittajan korjatessa virheellisen projektikohteen tilaajalta voidaan myös edellyttää 

tietynasteista aktiivisuutta korjausyrityksen lopputuloksen tarkastamisessa. 

Tässä yhteydessä voidaan mainita Turun HO:n ratkaisu 17.6.2014 S 13/1531, joka koski 

verkkosivujen toimittamista. Tapauksessa toimittaja on sitoutunut korjaamaan 

toimituksessa olevat virheet tilaajan purku-uhkaisen reklamaation yhteydessä asetetussa 30 

päivän määräajassa. Toimittaja on luvannut ilmoittaa tilaajalle verkkosivujen 

valmistumisesta. Tilaaja ei ole saanut tällaista ilmoitusta määräajan sisällä ja on purkanut 

sopimuksen. Tilaajalle on kuitenkin aikaisemmin ilmoitettu verkko-osoite, johon tullaan 

tekemään verkkosivujen uusi versio. Toimituksen virheet on myös korjattu määräajan 

sisällä. HO on todennut, ettei tilaajalla ollut purku-oikeutta, sillä vastaanotetun todistelun 

perusteella ei ollut syytä epäillä, ettei sopimuksenmukainen verkkosivusto ole valmistunut 

reklamaatiossa asetetussa määräajassa, eikä tilaaja ole tarkistanut verkkosivujen tilaa ennen 

sopimuksen purkamista. HO:n toteamalla tavalla pääsääntönä on, ettei tilaajan tarvitse 

seurata sopimuskohteen valmistumista. Tapauksen olosuhteiden perusteella, tilaajalta on 

kuitenkin voitu edellyttää suorituskohteen tarkistamista virheellisyyksien varalta ennen 

sopimuksen purkamista, vaikkei ilmoitusta verkkosivujen valmistumisesta ole määräajassa 

saatu. 

4.3 Olennaisuuskynnyksen asettaminen 

Sopimuksen voimassapitämistä puoltavien intressien on katsottu vaikuttavan purkukynnykseen.224 Purku- 

tai olennaisuuskynnystä lähestytään tässä tutkielmassa sopimustyypistä käsin. On tuskin epäselvyyttä siitä, 

että pitkäkestoisen yhteistyötä vaativan sopimuksen purkaminen edellyttää merkitykseltään vakavampaa 

sopimusrikkomusta kuin irtaimen kaupan purkaminen.  Tässä pyritään projektisopimuksen 

ominaispiirteiden kautta hahmottamaan tarkemmin projektisopimuksen voimassapitämistä puoltavat 

intressit ja niiden vaikutus projektisopimuksen purkukynnykseen. 

Projektisopimuksen osapuolina on elinkeinoharjoittajat. Sopimuksen sitovuuden on katsottu olevan 

vahvaa liikesuhteissa.225 Tämä on puollettavissa ainakin sillä, että sitoutuminen sopimukseen 

lähtökohtaisesti tapahtuu perusteellisen harkinnan pohjalta. Elinkeinonharjoittaja voidaan katsoa 

arvioivan sopimussuhteeseen sitoutumista sekä punnitsevan sopimukseen liittyviä riskejä yksityishenkilöä 

                                                 

223 Ks. HE 93/1986 vp, s. 30, jossa esimerkkinä mainitaan erityisesti tilajaa varten valmistettu monimutkainen tekninen 

laitteisto. 

224 Halila – Hemmo 2008, s. 9. 

225 Hemmo 2007, s. 49. 
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tarkemmin. Näin sopimuksen purkamiselle sopimussitovuuden välittömästi päättävänä oikeuskeinona 

voidaan lähtökohtaisesti asettaa korkeammat edellytykset, kun kyseessä on elinkeinonharjoittajien 

sopimus, mikä osaltaan heijastuu sopimusrikkomukselta vaadittavan olennaisuuden tasoon. 

Edelleen purkukynnys on katsottu olevan tavallista korkeampi tilanteissa, joissa suoritusta ei voida 

palauttaa, kuten esim. aloitetun rakennusurakkasuorituksen kohdalla.226 Suoritusten palauttamisen 

kannalta on niin ikään ongelmallinen tilanne, jossa tilaajakohtaisella projektikohteella ei ole toimittajalle 

mitään arvoa. Vaikka projektikohde voitaisiin sinänsä luovuttaa takaisin toimittajalle, toimittajan 

projektikohteeseen käytetyt resurssit eivät palaudu samassa yhteydessä. Projektisopimuksen purkamiselle 

on siis leimallista toimittajan käyttämien resurssien hukkaantuminen.227 Projektikohteen toteuttamiseen 

käytettyjen resurssien lisäksi on huomioitava ennen toimitusta käytetyt resurssit. Toimittaja monesti 

joutuu panostamaan alustavaan suunnitteluun tai muihin valmistelutoimenpiteisiin jo tarjousvaiheessa. 

Tarve rajoittaa velkojakohtaista suoritusta koskevan sopimuksen purkamista korottamalla 

olennaisuuskynnystä on vastaavasti tunnistettu irtaimen kaupan kohdalla. KL:n esitöissä on 

nimenomaisesti todettu, että ”sopimusrikkomuksen olennaisuudelle on näissä tapauksissa [valmistuskaupassa] 

asetettava ankarammat vaatimukset kuin muuten.”228 Vastaavalla tavalla sopimuskohteen heikko soveltuvuus 

muihin tarkoituksiin ja siitä aiheutuva velallisen resurssihukka on katsottu perusteeksi korottaa 

purkukynnystä. Samalla on kiinnitetty huomiota velkojan tarpeeseen purkaa sopimus, kun se ei 

kuitenkaan tyypillisesti pysty hankkimaan lyhyessä ajassa korvaavaa suoritusta muualta.229 Tämä 

näkökohta korostuu projektisopimuksen kohdalla, sillä korvaavan projektikohteen hankkiminen 

lähtökohtaisesti edellyttää kokonaan uuden projektin käynnistämistä uuden toimittajan kanssa, mikäli 

sellainen on ylipäänsä löydettävissä.  

Tilaajakohtaisen sopimuskohteen toimitusta koskevan sopimuksen korotettua purkukynnystä voidaan 

lähestyä myös toista kautta. Edellä jaksossa 3.2 todetulla tavalla monimutkaisen tilaajakohtaisen 

sopimuskohteen osalta on todettu, että tietyt vähäiset laadulliset puutteet voidaan usein katsoa 

                                                 

226 Hemmo 2003, s. 358; Liuksiala 1999, s. 162. 

227 Tosin kariutuneen projektin lopputuloksena toimittaja ei aina jää täysin tyhjin käsin. Esim. edellä viitatussa Turun HO:n 

ratkaisussa 27.2.2008 S 07/297 on katsottu, että osapuolten yhteistoiminnan johdosta tilaaja on saanut sellaista tietotaitoa, joka 

on hyödynnettävissä vastaavan ohjelmiston toteutuksessa vastaisuudessa. Ei liene estettä vastaavalla tavalla huomioida myös 

sellaista tilaajan (esim. kehitysprojektin aikana) kerryttämää kokoemusta ja tietotaitoa, jota se pystyy hyödyntämään 

liiketoiminnassaan. 

228 Ks. HE 93/1986 vp, s. 20. Sopimuskohteen tilaajakohtaisella luonteella on myös vaikutusta edellä mainittuun 

oikeuskeinojärjestykseen siltä osin, että velalliselle on tällaisissa tapauksissa yleensä annettava laajempi mahdollisuus virheen 

korjaamiseen. Ks. HE 93/1986 vp, s. 90; Wilhelmsson – Sevón – Koskelo 2006, s. 132–133. 

229 Näin etenkin viivästysperusteisen purkamisen osalta. Ks. HE 93/1986 vp, s. 28. 
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sopimuskohteen luontaiseksi ominaisuudeksi, jonka tilaaja on hyväksynyt sitoutuessaan tämäntyyppisen 

sopimuskohteen hankintaan. Tilaajalta voidaan siis edellyttää vähäisten laadullisten häiriöiden tai 

puutteiden sietämistä ilman, että ne katsottaisiin suoritusvirheiksi. Sopimuskohteen luonteeseen 

voitaneen kiinnittää huomiota myös purkukynnyksen asettamista koskevan arvioinnin yhteydessä. 

Projektisopimukset voidaan katsoa erittäin alttiiksi häiriötekijöille ottaen huomioon tilaajakohtaisten 

suorituskohteiden komplisoitunut luonne verrattuna esim. sarjavalmisteiseen tavaraan. Alttius 

häiriötekijöille voi ilmetä niin suorituksen laadun, kuin sen oikea-aikaisen luovutuksen suhteen. Näin 

tilaajakohtaisesti suunniteltavan ja toteutettavan ainutkertaisen projektikohteen hankintaa koskeviin 

sopimuksiin väistämättä liittyy huomattavasti suurempi suoritushäiriöriski, josta tilaajan voidaan otaksua 

olevan tietoinen sitoutuessa projektisopimukseen. Tämän perusteella projektisopimuksen tilaajalta 

voitaneen edellyttää pidemmälle menevää suoritushäiriöiden sietämistä, mikä puolestaan merkitsisi 

sopimusrikkomukselta edellytettävän olennaisuuden korkeampaa astetta, ennen kuin se voidaan katsoa 

purkamiseen oikeuttavaksi. 

Edelleen, olennaisuuskynnystä korottavana seikkana on pidetty sopimussuhteen pitkää kestoa ja 

osapuolten sopimuksen suorituksen loppuunsaattamiseen liittyvä intressiä.230 Kestosopimusten 

osapuolten etujenyhteyden vuoksi on myös katsottu sopimussuhteessa ilmaantuneiden haasteiden 

poistamisen suosimista sopimuksen purkamisen kustannuksella.231 Näin osapuolten etujen yhteys 

ajatellen projektin loppuunsaattamista voidaan niin ikään katsoa sopimuksen voimassapitämistä 

puoltavaksi intressiksi. 

Esim. Aurejärvi lähestyy kysymystä ostajaa varten valmistetun tai hankitun tavaran vaikutuksesta 

sopimuksen purkamiseen intressipunninnan kautta.232  Näin intressien epätasapaino, joka ilmenee tilaajan 

tarpeen päästä eroon sopimuksesta ja toimittajalle aiheutuvan haitan välillä voidaan katsoa puoltavan 

olennaisuuskynnyksen korottamista. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että intressipunninnan asema 

sopimuksen purkamista koskevassa arvioinnissa on jokseenkin epäselvä. Näin etenkin siltä osin, 

voidaanko intressipunninta suorittaa konkreettisen tapauksen tosiseikaston tasolla, kuten tullaan 

huomaamaan jäljempänä jaksossa 4.6. Vaikkei yksittäistapauksen osapuolten välistä intressipunnintaa 

hyväksyttäisikään osaksi sopimuksen purkuharkintaa, ei liene estettä omaksua edellä mainitulla tavalla 

intressipunnintaan perustuvia näkökohtia olennaisuuskynnyksen korottavina tekijöinä sopimustyypin 

tasolla. 

                                                 

230 Ks. mm. Halila – Hemmo 2008, s. 9; Halila 1981, s. 216. 

231 Ks. Jokela 1978, s. 135. 

232 Aurejärvi 1988, s. 99. 
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Esim. rakennusurakan kontekstissa purkukynnyksen on katsottu asettuvan erityisen korkealle. 

Rakennusurakkasopimuksen purkaminen on katsottu mahdolliseksi mm. silloin, kun suoritus on 

osoittautunut mahdottomaksi.233 Rakennusurakkasopimuksen purkamista on myös luonnehdittu 

ääritapauksiin kuuluvaksi keinoksi.234 Tämän valossa projektisopimusta koskevan sopimusrikkomuksen 

olennaisuuskynnys tulisi asettaa erittäin korkealle. Kuten jäljempänä tullaan toteamaan, 

projektisopimuksen kontekstissa sopimusrikkomus voidaan katsoa purkamiseen oikeuttavalla tavalla 

olennaiseksi lähinnä vain silloin, kun tilaajan sopimuksella tavoittelema tarkoitus (”sopimusintressi”) on 

jäänyt sopimusrikkomuksen vuoksi saavuttamatta. 

4.4 Sopimusrikkomuksen olennaisuus 

4.4.1 Olennaisuusedellytyksen henkilöllinen ulottuvuus 

Sopimusrikkomuksen olennaisuudessa on pohjimmillaan kyse sopimusrikkomuksen merkityksestä 

velkojalle.235 Olennaisuusarvioinnista tekee vaikean olennaisuuskäsitteen joustavuus ja väistämätön 

liityntä velkojan subjektiivisiin näkemyksiin. Purkuarvioinnin ennakoitavuutta ja luotettavuutta koskevat 

tavoitteet kuitenkin edellyttävät, ettei sopimusrikkomuksen olennaisuutta voida usko täysin velkojan 

käsiin. Ennen kuin sopimusrikkomuksen olennaisuutta lähdetään arvioimaan, on siis täsmennettävä 

arvioinnin näkökulma. 

Olennaisuusarvioinnissa relevantteja ovat yksittäistapauksen olosuhteet.236 Sopimusrikkomuksen 

olennaisuutta arvioidaan velkojan näkökulmasta konkreettisen tapauksen olosuhteiden valossa. 

Olennaisuusarvioinnin pohjaksi ei kuitenkaan voida hyväksyä velkojan täysin subjektiivista kokemusta, 

sillä sopimussuhteesta irtautumaan haluavalle osapuolelle usein mikä tahansa sopimusrikkomus voi olla 

olennainen.237 Vetoaminen purkuoikeuteen jo sinänsä indikoi, että velkoja subjektiivisesti käsittää 

sopimusrikkomuksen kannaltaan niin olennaiseksi, että perusteet sopimuksen sitovuuden päättämiselle 

ovat olemassa. Lisäksi velkojan subjektiiviseen olennaisuuteen saattavat myötävaikuttaa sellaiset velkojan 

                                                 

233 Halila 1981, s. 216. 

234 Rudanko 1989, s. 208. 

235 Purkuoikeuden olemassaolo on sidottu sopimusrikkomuksen merkitykseen velkojalle KL 25.1 §:ssä (viivästys) sekä KL 39.1 

§:ssä (virhe). Ks. myös Routamo – Ramberg 1997, s. 197. Ks. myös Saarnilehto 2009, s. 189–190. 

236 Aurejärvi 1988, s. 99. 

237 Velallisen suojaa koskevat näkökohdat puoltavat olennaisuuskynnyksen olemassaoloa. ks. Aurejärvi 1988, s. 97, alav. 6. 

Mikäli arvioinnissa hyväksyttäisiin velkojan subjektiivinen kokemus, merkitsisi tämä velallisen asettamista suhteellisen 

turvattomaan asemaan. 
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intresseihin liittyvät tekijät, joiden sisällyttämiselle purkuharkintaan, ei välttämättä löydy oikeutusta.238 

Velkojan subjektiivisen näkökulman omaksuminen saattaisi ääritapauksissa merkitä sopimuksen 

mielivaltaisen purkamisen sallimista. Tätä ei luonnollisesti voida pitää hyväksyttävänä ottaen huomioon 

purkuoikeuden syntymisen ennakoitavuutta sekä velallisen suojaamista koskevat tavoitteet. 

Sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioitaessa on siten perusteltua omaksua objektiivinen ns. 

kolmannen järkevän henkilön tulokulma käsillä olevaan tilanteeseen. Lähtökohtana voidaan pitää, miten 

vastaavassa asemassa ja tilanteessa sekä samassa tiedollisessa asemassa oleva järkevä kolmas kokisi 

sopimusrikkomuksen merkityksen.239 Sopimusrikkomuksen olennaisuuden arviointia voidaan siis 

luonnehtia objektiiviseksi, mutta yksittäistapauksen olosuhteisiin perustuvaksi.240 Omaksumalla 

objektiivinen tulokulma, päästäisiin eroon edellä mainituista arvioinnin ongelmakohdista. 

Yksittäistapauksen olosuhteiden huomioon ottaminen puolestaan mahdollistaa juuri käsillä olevan 

tilanteen velkojan intressien ja odotusten huomioon ottamisen.  

Objektiivisen lähestymistavan omaksuminen on erityisen perusteltu projektisopimuksessa. Todetulla 

tavalla sopimuksentekohetkellä projektikohde saatetaan määritellä suhteellisen väljästi mm. sille 

asetettavien vaatimusten tai toiminnallisuusmäärittelyjen avulla. Ristiriitaa voi syntyä mm. tilaajan 

projektiin liittämien subjektiivisten odotusten ja projektikohteella tosiasiallisesti saavutettavan hyödyn 

välillä.241 Objektiivisuuteen perustuva lähestymistapa olisi linjassa myös velallisen tietoisuutta 

sopimusrikkomuksen olennaisuudesta koskevan vaatimuksen kanssa, johon palataan jäljempänä jaksossa 

4.4.4. 

                                                 

238 Esim. silloin, kun perimmäinen syy pyrkimykseen irtautua sopimuksesta on sopimuksen osoittautuminen epäedulliseksi 

taikka toisen toimittajan suosiminen.  

239 HE 93/1986, s. 86.: ”Lähtökohtana on virheen merkitys ostajalle objektiivisesti arvioituna.” Ks. myös Routamo – Ramberg 1997, s. 

199. Vastaava lähestymistapa on omaksuttu MK:n olennaiseen virheeseen perustuvan purkuoikeuden arvioinnin osalta. MK:n 

esitöissä on vastaavasti todettu, että olennaisuusarviointi on toteutettava objektiivisin perustein. Ks. HE 120/1994 vp, s. 51. 

Tämä lähtökohta on myös toistettu kiinteistön kaupan purkamista koskevassa tuoreessa Vaasan HO:n ratkaisussa 24.2.2017 S 

16/78. 

240 Ks. Routamo–Ramberg 1997, s. 197. 

241 Projektikohteen toiminnallinen määritys saattaa merkitä tilaajalle ratkaisua moniin toimintaympäristössään oleviin 

haasteisiin, kun taas objektiivisesti tarkastellen kyse on yhdestä projektikohteen ominaisuudesta muiden joukossa. Esim. tilaaja 

saattaa edellyttää toimitettavalta tuotannonohjausjärjestelmältä suoraa vaikutusta raaka-ainehävikin vähentymiseen, kun taas 

projektisopimuksen aineistoa objektiivisesti lukemalla saadaan selville, että järjestelmä ainoastaan tarjoaa mahdollisuuden 

raaka-ainehävikin luotettavaan monitorointiin. 
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4.4.2 Olennaisuusedellytyksen materiaalinen ulottuvuus 

4.4.2.1 Velkojan sopimusintressi ja sopimusrikkomuksen olennaisuus 

Edellä todetulla tavalla sopimusrikkomuksen olennaisuudessa on kyse sopimusrikkomuksen 

merkityksestä velkojalle. Irtaimen kaupan kontekstissa sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioitaessa 

on otettava huomioon virheen merkitys velkojalle ja mahdollisuudet hyödyntää muita virheen 

seuraamuksia. Samalla huomioon on otettava mm. haitta, joka aiheutuu velkojalle sopimuskohteen 

korjaamisesta.242 Viivästyksen olennaisuuden arvioinnin lähtökohta on sama kuin laatuvirheen kohdalla. 

Myös viivästyksen olennaisuuden osalta ratkaiseva on viivästyksen merkitys velkojalle.243 KL:n esitöihin 

viitaten on todettu, että sopimusrikkomusta voidaan yleensä pitää olennaisena silloin, kun se riistää 

velkojalta sopimukselta perustellusti odottamansa pääasiallisen hyödyn.244   

Myös oikeuskirjallisuudessa on todettu, että olennaisuuden arvioinnissa tulisi huomioida, kuinka paljon 

sopimusrikkomus vaarantaa velkojan sopimukseen liittämien tarkoituksen toteutumisen.245 Sopimuksen 

tarkoitus ja osapuolten keskeisenä pitämät seikat on niin ikään mainittu purkuoikeuden mitoittamisessa 

huomioon otettavina seikkoina.246 Samalla sopimukseen liitetyn taloudellisen tarkoituksen täyttyminen on 

katsottu argumentiksi sen puolesta, etteivät yksittäiset sopimusrikkomukset perusta purkuoikeutta. Näin 

sopimusrikkomuksen olennaisuuden täsmentämiseen voitaisiin saada apua esim. sopimuksenmukaiseen 

ja todelliseen suoritukseen perustuvien varallisuusasemien erotuksesta.247 Sopimukseen liitetyn 

tarkoituksen toteutumatta jäämiseen on kiinnitetty huomiota myös rakennusurakan kontekstissa.248 

Velkojan sopimukseen liittyvän tarkoituksen täyttyminen tai täyttämättä jääminen näin voidaan ottaa 

yleiseksi sopimusrikkomuksen olennaisuuden arvioinnin lähtökohdaksi – myös projektisopimuksen 

yhteydessä. 

Vastaava lähestymistapa on omaksuttu myös kansainvälisissä sopimusoikeudellisissa periaatekokoelmissa. 

UNIDROIT-periaatteiden ja PECL:n sopimuksen purkamista koskevat normit ovat asiallisesti pitkälti 

samansisältöisiä. Sopimuksen purkaminen edellyttää olennaista sopimusrikkomusta (fundamental non-

                                                 

242 HE 93/1986, s. 32. 

243 Ks. HE 93/1986 vp, s. 71. 

244 Routamo – Ramberg 1997, s. 280. Vastaava lähestymistapa on havaittavissa myös MK:n kaupan purkua koskevan 

säännöksen taustalla. MK:n esitöissä on lausuttu, että sopimusrikkomus on olennainen, mikäli ostaja ei voi käyttää kiinteistöä 

”aikomallaan tavalla” eikä virhettä voida korjata kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin. HE 120/1994 vp, s. 51. 

245 Ks. Hemmo – Hoppu 2017, 8. Suoritushäiriöt ja niiden seuraamukset, Sopimuksen purkaminen. 

246 Hemmo 2007, s. 51. 

247 Ks. Hemmo 2003, s. 258. 

248 Liuksiala 1999, s. 161. 
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performance).249 Molempien periaatekokoelmien olennaisen sopimusrikkomuksen tunnusmerkistöön 

kuuluu ensinnäkin, että sopimusrikkomuksen vuoksi velkojan sopimukseen liittämät odotukset jäävät 

olennaisilta osin täyttymättä. Toisin sanoen sopimusrikkomuksen vuoksi velallisen suoritus menettää 

merkityksen velkojan näkökulmasta.250 

Sopimusrikkomuksen olennaisuuden tarkastelun objektiivisuusvaatimukset edellyttävät, että velkojan 

sopimuksen liittämien odotusten on oltava sopimussuhteen kannalta perusteltuja, eli myös velkojan 

asemassa olevan järkevän kolmannen tunnistettavissa. Sopimusintressi voidaan katsoa perustelluksi, 

mikäli se voidaan johtaa sopimusehdoista tai muusta sopimusaineistosta (esim. sopimuksen liitteistä tai 

projektin aikana syntyneestä aineistosta), taikka osapuolten välisestä kommunikaatiosta. Sopimusintressi 

voidaan niin ikään katsoa perustelluksi, mikäli se on johdettavissa sopimuskohteeseen muutoin 

liitettävistä odotuksista – esim. investointihyödykkeeltä voidaan edellyttää suhteellisen pitkää käyttöikää, 

vaikkei asiasta ole nimenomaisesti sovittu tai keskusteltu osapuolten kesken.  

Edellä lausutun perusteella voidaan todeta, että sopimusrikkomus on olennainen ja siten purkamiseen 

oikeuttava, mikäli sen johdosta velkojan sopimukseen liittämät perustellut odotukset (”sopimusintressi”) 

jää sopimusrikkomuksen (tai sopimusrikkomusten) vuoksi olennaisilta osin saavuttamatta. 

Sopimusintressi jää luonnollisesti saavuttamatta silloin, kun sopimuksen mukainen suoritus 

sopimusrikkomuksen vuoksi menettää merkityksensä velkojan kannalta. 

Huolimatta sopimuksen purkamista koskevan oikeuskäytännön vähäisyydestä KKO on antanut kolme 

tosiseikastoltaan hyvin samantyyppistä rahoitusleasingsopimuksen purkamista koskevaa ratkaisua: 

1997:130, 2008:53 ja 2015:26. Ratkaisuissa 1997:130 ja 2008:57 KKO on tyytynyt toteamaan, että 

leasingsopimukseen sovelletaan irtaimen vuokraa koskevia sääntöjä ja periaatteita, ja että 

vuokralleottajalla on ollut oikeus purkaa sopimus vuokrakohteen olennaisen virheen perusteella. 

Vuokrakohteen virheellisyyttä ei sen syvällisemmin analysoitu. Sen sijaan on todettu, että virheen 

olennaisuus ilmenee siitä, että vuokrakohde on ollut pysyvästi pois käytöstä vuokralleottajan 

liiketoimintaan.251  

Ratkaisussa KKO 2015:26 on puolestaan otettu lyhyesti kantaa virheen olennaisuuteen. 

Vuokrakohteena ovat olleet tietoliikenne- ja verkkoyhteydet sekä niihin liittyvät laitteet. 

Vuokralleottaja ei ole saanut sopimuksessa mainittuja laitteita eivätkä tietoliikenne- ja 

verkkopalvelut ole missään vaiheessa toimineet sovitulla tavalla, minkä johdosta 

                                                 

249 UNIDROIT-periaatteiden artikla 7.3.1(1) sekä PECL:n artikla 9:301(1). 

250 ”Where the effect of non-performance is substantially to deprive the aggrieved party from the benefit of the bargain, so that it loses its interest in 

performing the contract, then in general the non-performance is fundamental.” Lando – Beale 2000, s. 365. 

251 Myös ratkaisun kommentaarissa kysymys sopimusrikkomuksen olennaisuudesta on sivuutettu. Ks. Norros 2008a. 
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vuokralleottaja on joutunut ylläpitämään aikaisemman toimittajan palvelut. Näiden 

seikkojen perusteella KKO on katsonut, että kyseessä on purkamiseen oikeuttava 

olennainen virhe. 

Varsinaisen olennaisuusarvioinnin osalta ratkaisujen anti on varsin niukka. Tästä huolimatta, ratkaisujen 

lopputulokset ovat linjassa edellä lausutun kanssa. On selvää, että velkojan sopimusintressi jää hänen 

osaltaan kokonaan saavuttamatta, mikäli toimituksen kohteen laatuvirheiden tai viivästyksen vuoksi sitä 

ei voida ollenkaan käyttää aiottuun tarkoitukseen.252 Myös asuinkiinteistön kaupan purkamista koskevassa 

ratkaisussa KKO 2015:58 olennaisuusarvioinnin osalta on kiinnitetty huomiota siihen, voiko velkoja 

käyttää suorituksen kohdetta aiottuun tarkoitukseen.253 Vastaavasti sopimusintressi voidaan katsoa 

kokonaan menetetyksi sopimuksen kohdetta ei toimiteta lainkaan. Vastaava linja on havaittavissa myös 

alempien oikeusasteiden oikeuskäytännössä, josta voidaan mainita esim. seuraavat tapaukset: 

Helsingin HO 30.5.2008 S 07/2003. Ratkaisussa on otettu kantaa toimittajan viivästykseen 

purkamista oikeuttavana seikkana. Toimittaja ei toimittanut terästä ja olosuhteiden 

perusteella vaikutti, ettei toimista tule tapahtumaan. HO on katsonut toimittajan 

viivästyksen olennaiseksi, erityisesti koska tilaajan teräsvarastot olivat vähissä, ja tehtaan 

toiminta jouduttaisiin keskeyttämään, mikäli toimitusta ei saada ajoissa. 

Helsingin HO 10.1.2002 S 00/3535. Tapaus koski KL:n alaisen irtaimen kaupan 

purkamista. Tennisseuralle jälleen myytäväksi toimitetuissa verryttelyasuissa on katsottu 

olevan purkuun oikeuttava olennainen virhe, sillä asuihin painettu seuran logo on 

haalistunut erittäin nopeasti asujen tavanomaisessa käytössä ja myyjä on ollut tietoinen 

logon merkityksestä asujen loppukäyttäjille. 

Helsingin HO 23.1.1991 S 89/627 (Espoon kihlakunnanoikeus 13.3.1989 S 88/500). 

Tapaus koski markkinointisopimuksen purkamista. Markkinointisopimuksen mukaan 

jakelijalla on ollut yksinoikeus markkinoida tuotetta tietylle kohderyhmälle Suomen alueella. 

Sopimuksen purkamisen edellytysten on katsottu olevan käsillä, kun tuotetta on myyty 

jakelijan yksinoikeuden piiriin kuuluvaan kohteeseen. Jakelijalle sopimuksella myönnetty 

yksinoikeus tällaisessa tapauksessa menettää merkityksensä. 

                                                 

252 Samansuuntainen lähestymistapa on omaksuttu myös JIT 2007 ja niitä korvanneissa JIT 2015 ehdoissa: Sopimusrikkomusta 

pidetään olennaisena, mikäli sopimuksen kohteen käyttö on estynyt kokonaan tai osittain vähintään 30 päiväksi. Ks. JIT 2015 

12(2) ja Järvenoja ym. 2015, s. 124–126.  

253 Ks. Tuomisto 2015, s. 53. 
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Itä-Suomen HO 15.1.2004 S 02/1387 (Iisalmen KO 18.10.2002 01/1970). Tapauksessa on 

ollut kyse KL:n alaisen kaupan purkamisesta. Ostajan tarkoituksena on ollut hankkia 

henkilöauto jokapäiväiseen tieliikennekäyttöön, mistä myyjä on ollut tietoinen. 

Purkuoikeuden on katsottu olleen käsillä autossa olevan piilevän virheen (vaihdettujen 

osien määrä on ylittänyt sallitun 50 %:n rajan) ja tämän seurakusena viranomaisen asettaman 

käyttökiellon vuoksi. 

Rovaniemen HO 31.10.2007 S 06/782 (Raahen KO 16.6.2006 05/867 ja 05/903). Tapaus 

koski moottoriradan maarakentamisurakkaa, jossa urakoitsija on keskeyttänyt suorituksensa 

todettuaan sopimuksen olleen hänelle tappiollinen. Suorituksen valmiusaste on ollut 

huomattavasti alle puolet. perusteluissa on myös todettu sinänsä selvä lähtökohta, ettei 

sopimuksen osoittautuminen tappiolliseksi oikeuta velallista keskeyttämään suorituksensa. 

Purkuoikeus on todettu syntyvän, kun sopimusvelallinen ei täytä sopimusvelvoitteita 

keskeyttämällä urakkasuorituksen. Arvioinnissa on otettu huomioon mm. se, ettei 

puutteellista suoritusta ole voitu käyttää tarkoitukseensa. 

Vaasan HO 6.9.2007 S 05/1464. Tapaus koski kiinteistökaupan purkamista MK:n mukaan. 

Kiinteistöllä olevan asuinrakennuksessa olevan virheen olennaisuutta arvioitaessa on 

kiinnitetty eritystä huomiota siihen, että ostajat ovat ennen kaupantekoa selkeästi 

indikoineet myyjille sen, että lapsen astmasairauden vuoksi he etsivät kuivaan kohdetta, 

jossa ei ole minkäänlaista (korjattuakaan) kosteusvahinkoa. HO on asiassa esitetyn 

selvityksen perusteella todennut myyjien ymmärtäneen ja hyväksyneen tämän, mistä 

johtuen ostajilla on ollut ”perusteltu oikeus odottaa, ettei kaupan kohteessa ole kosteusvahinkoja.” 

HO on katsonut, että johtuen jo tästä kosteusvaurioilla on kaupan purkuun oikeuttava 

olennainen merkitys ostajille, joten muilla kaupan kohteen väitetyillä virheellisyyksillä ei 

ollut merkitystä oikeusseuraamusten arvioinnissa. 

Luonnollisesti myös projektisopimuksen kohdalla purkuoikeus on väistämättä käsillä, kun projektikohde 

on laatuvirheiden tai viivästyksen vuoksi täysin käyttökelvoton aiottuun tarkoitukseen. Sama tilanne on 

luonnollisesti käsillä, kun projektikohdetta ei ole toimitettu ollenkaan. Sen sijaan haastavampia ovat 

tilanteet, joissa toimituksen kohde on sinänsä huomattavasti virheellinen tai viivästynyt, muttei täysin 

käyttökelvoton. Tällöin on arvioitava, ovatko sopimuskohteen virheet tai viivästyminen sellaisia, että ne 

voidaan silti katsoa riistävän velkojalta tämän sopimusintressin. Johdonmukaisesti tällöin on arvioitava i) 

mikä tarkasteltavana olevassa tapauksessa velkojan perusteltu sopimusintressi ja ii) miten toimittajan 

suoritushäiriöt vaikuttavat kyseisen sopimusintressin täyttymiseen. 
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Olennaisuusharkinnassa saatetaan usein lähteä sopimuksentekohetken hypoteettisesta tarkastelusta 

arvioimalla, olisiko velkoja suoritusvirheestä tietoisena jättänyt sopimuksen solmimatta eikä olisi tyytynyt 

sopimusrikkomuksen muihin hyvityskeinoihin.254 Vastaavaa lähestymistapaa on toisinaan hyödynnetty 

myös oikeuskäytännössä.255 Lähestymistavalla voidaan nähdä olevan vahva yhteys edellytysoppiin.256 

Edellytyksellä tarkoitetaan sellaista olettamusta, johon osapuolen tahdonilmaisu perustuu.257 

Edellytysopin keskeinen sisältö on sopimuksentekohetkellä vallitsevien olosuhteiden (ja osapuolen niihin 

liittämien edellytysten) linkittäminen sopimuksen sitovuuteen, jolloin sopimusoikeudellisesti 

merkityksellisten seikkojen piiri ulottuu yksilöllisen tahdonmuodostuksen perusteisiin.258  Kuten 

edellytysoppiin perustuvassa tarkastelussa, tässä on kyse poikkeamisesta sopimuksen sitovuudesta, kun 

sopimuksentekohetkellä vallinnut asetelma on järkkynyt.259 

Lähestymistapa on kuitenkin lähemmin tarkasteltuna ongelmallinen, eikä sitä ole perusteltua soveltaa 

ainakaan projektisopimuksen purkuarvioinnissa. Ensinnäkin se on liian joustava ja epätäsmällinen 

perustuessaan hypoteettisen tilanteeseen, eikä näin tarjoa riittävän vankkaa arviointiperustaa. Toiseksi se 

perustuu velkojan subjektiiviseen näkökulmaan, mitä edellä jaksossa 4.4.1 todetulla tavalla ei voida 

hyväksyä sopimuksen purkamista koskevan normiston perustaksi.260 Lähestymistavan omaksuminen 

herkästi johtaisi purkumyönteiseen lopputulokseen, sillä moni velkoja vaivan välttämiseksi herkästi jättäisi 

sopimuksen solmimatta, etenkin jos on muitakin tahoja, jotka pystyvät tarjoamaan vastaavan sopimuksen 

kohteen.261  Lähestymistapa ei myöskään olisi sopusoinnussa riskinottoa koskevien näkökohtien kanssa. 

Sitoutuessaan pitkäkestoiseen projektiin, etenkin kehitysprojektiin, osapuolet voidaan katsoa ottavan 

riskin projektisopimukseen perustuvan yhteistyön kehittymisestä. Tilaajan hypoteettiseen 

                                                 

254 Hemmo 2003, s. 356, ks. myös Lehrberg 1987.  

255 Esim. Itä-Suomen HO on ratkaisunsa 31.12.2015 S 14/1471 perusteluissa todennut, että velkojan hypoteettinen 

käyttäytyminen sopimuksentekohetkellä otetaan ”tavallisesti” huomioon. Ks. Myös Vaasan HO 12.1.2015 S 14/212 sekä 

Helsingin HO 12.11.2013 S 12/1029 (Espoon KO9.2.2012 L 10/10369). 

256 Ks. Häyhä 1998, s. 138. 

257 Telaranta 1990, s. 363.  

258 Häyhä 2004, s. 1438. 

259 Ks. Keskitalo 2000, s. 163, alav. 645. 

260 Myös edellytysoppiin kohdistuva kritiikki osaltaan perustuu siihen, että käytännön riidanratkaisutoiminnassa on hankalaa 

saada selvitystä osapuolten käyttäytymisestä tilanteessa, jossa edellytyksenä oleva seikka olisi ollut sopimusneuvotteluissa esillä, 

sillä ”Osapuolten hypoteettisesta tahdosta on mahdotonta saada objektiivista tietoa.” Samalla vaihdannan intresseihin lukeutuva pyrkimys 

ennakoitavuuteen niin ikään rajoittaa mahdollisuuksia osapuolen subjektiivisten näkemysten hyväksymiselle sopimuksen 

sitovuuteen liittyvässä tarkastelussa. Häyhä 2004, s. 1439–1440.  

261 Hemmo 2003, s. 356. 
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sopimuksentekohetken sitoutumistahtoon perustuva arviointi näin saattaisi johtaa tämän riskin 

siirtämiseen yksinomaan toimittajalle. 

Edelleen edellytysoppiajattelun logiikkaa hyödynnettävän arviointikriteerin hyväksyttävyyttä voidaan 

kritisoida sillä, että edellytysopin asema Suomen oikeudessa on vähintään kyseenalainen. 262 Onkin esitetty, 

että mikäli tietty sopimuksentekohetkellä vallitseva osapuolen edellytys olisi tämän näkökulmasta 

määräävä sopimussidonnaisuuden kannalta, se todennäköisesti olisi otettu sopimustekstiin.263 Mikäli 

osapuoli kokee tietyssä velvoitteessa pysymisen kannaltaan ensiarvoisen tärkeäksi, häneltä voidaan 

edellyttää tämän esiin tuomista sopimusehtoja neuvotellessa. 

Lähestymistapa saattaa johtaa siedettävään lopputulokseen lyhytkestoisen sopimuksen yhteydessä, kun 

suorituksen kohde on yksinkertainen ja sen ominaisuudet on lyöty lukkoon sopimuksentekohetkellä, ja 

ne pysyvät muuttumattomina. Näin esim. yksinkertaisen irtaimen kaupan purkamista koskevassa 

arvioinnissa. Vaikka KL:iin sisältyvät sopimusrikkomuksen olennaisuutta koskevat lähtökohdat voidaan 

huomioida olennaisuuskäsitteen määrittelyssä, sopimuksen purkamista koskevia yleisiä oppeja ei 

kuitenkaan tulisi perustaa yksittäistä vaihdantatoimea silmällä pitäen kehittyneeseen arviointitapaan.  

Yhteistyö- ja muut pitkäkestoiset sopimukset on katsottu vahvistaneen asemaansa sopimusoikeudessa 

kauppasopimusten kustannuksella.264 Olennaisuusarvioinnin linkittäminen sopimuksentekohetkeen 

merkitsisi myös siirtymistä takaisin edellä jaksossa 2.2 selostettuun sopimuksen pistekäsitykseen, mitä ei 

myöskään voida hyväksyä arvioinnin lähtökohdaksi etenkin projektisopimusten tai muiden dynaamisten 

sopimusten kohdalla. 

Toisinaan sopimusrikkomuksen olennaisuuden arvioinnissa saatetaan myös sortua arvioimaan tilannetta 

suhteellisen mekaanisesti. Olennaisuusarviointi saatetaan sitoa esim. puhtaasti sopimuskohteessa olevan 

virheen korjauskustannusten ja hankintahinnan suhteeseen asettamalla olannaisuuskynnykseksi virheen 

korjauksen ”hintalappu” prosentuaalisena osuutena kauppahinnasta.265  

                                                 

262 Ks. Wuolijoki 2016, s. 230. 

263 Ks. Keskitalo 2000, s. 174. 

264 Tämä tendenssi on havaittu Suomen oikeudessa ainakin jo 80-luvulla. Ks. Wilhelmsson 1985, s. 169. 

265 Näin on saatettu menetellä etenkin asuinkiinteistön kaupan purkamista koskevissa ns. ”hometaloriidoissa”. Ks. KKO 

2015:58. Valituksenalaisessa Itä-Suomen HO:n ratkaisussa olennaisuusharkinta on perustunut pääosin arvioitujen 

korjauskustannusten ja kauppahinnan suhteeseen, jossa hovioikeus piti olennaisuuskynnyksenä n. 40 % kauppahinnasta. Tällä 

tavalla suoritettu arviointi on poikkeuksellisen suppea, eikä se ota huomioon yksittäistapauksen erityispiirteitä, mihin myös 

KKO on ottanut kantaa. KKO on todennut, että ”kaupan purkamisen edellytyksen täyttymistä ei voida arvioida yksinomaan 

tarkastelemalla korjauskustannusten suhdetta kiinteistön kauppahintaan.” Olennaisuusharkinta on rajattu kauppahinnan ja 

korjauskustannusten suhteeseen myös Vaasan HO:n ratkaisussa 24.2.2017 S 16/78. Vaikka MK:n esitöissä virheen 
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Erilaisten ”nyrkkisääntöjen” sijaan sopimusrikkomusta koskeva olennaisuusharkinta on sidottava 

tiiviimmin edellä tarkastellulla tavalla velkojan sopimusintressin toteutumiseen tai toteutumatta jäämisen 

tarkasteluun. Sopimusperusteisten oikeusseuraamusten järjestelmässä suorituksen tai sitä korvaavan 

sopimusarvon turvaaminen onkin keskeisellä sijalla.266 Luotettavan ja ennakoitavan arvioinnin 

suorittamiseksi ei liene riittävää kiinnittää huomiota ainoastaan ylätasolla siihen, kuinka paljon yksittäisitä 

sopimusvelvoitteista on poikettu tai mitä sopimusrikkomus tulisi maksamaan. Sen sijaan 

purkuarvioinnissa tulisi mennä tarkastelussa syvemmälle ja pyrkiä kokonaisvaltaisesti hahmottamaan 

velkojan sopimusintressi kussakin tapauksessa. Huomion kiinnittämistä siihen, mihin osapuolet ovat 

sopimuksella pyrkineet, ja mitä he ovat pitäneet keskeisenä, onkin katsottu sopimuksen purkuarvioinnissa 

huomioon otettavaksi seikaksi.267 Sopimuksella tavoitellun päämäärän voidaan katsoa olevan keskeisessä 

asemassa etenkin dynaamisten sopimusten kohdalla.268 Sopimusintressin tarkasteluun keskittyvä arviointi 

olisi näin sopusoinnussa myös projektisopimuksen dynaamisen luonteen kanssa. Edelleen velkojan 

sopimusintressistä lähtevä olennaisuusarviointi olisi yhtä lailla käyttökelpoinen myös kertasopimusten 

kohdalla, mikä puolestaan auttaisi kaventamaan kerta- ja kestosopimusten välitä kuilua sopimusoikeuden 

yleisen oppien tasolla. 

4.4.2.2 Projektisopimuksen tilaajan sopimusintressi 

Sopimusrikkomuksen olennaisuutta koskeva arviointi on korostuneen tapauskohtaista.269 Sama voidaan 

todeta olennaisuusarvioinnin lähtökohtana olevasta velkojan sopimusintressistä. Toisin kuin esim. 

yksinkertaisen irtaimen kaupan kohdalla, projektisopimuksen tilaajan sopimusintressi on tavallisesti 

huomattavasti moniulotteisempi ilmiö. Kaupallisen projektin työntulokseen saattaa liittyä sen 

konkreettisia ominaisuuksia laajempia odotuksia. On tärkeää tiedostaa, ettei kaupallisessa kontekstissa 

tehdä hankintoja pelkästään hankkimisen ilosta, vaan taustalla on aina joku kaupallinen päämäärä, oli se 

sitten resurssien käytön tehostaminen, kilpailuetu suhteessa muihin alan toimijoihin, asiakaskokemuksen 

parantaminen, joku muu tavoite tai niiden yhdistelmä. Näin projektisopimuksen purkuarvioinnissa on 

ensiarvoisen tärkeää tunnistaa tilaajan perimmäinen sopimusintressi sekä arvioida, miltä osin se on 

sopimussuhteen kannalta perusteltu 

                                                 

korjauskustannukset sinänsä mainitaan olennaisuusarvioinnissa huomioon otettavana seikkana, ensisijaisesti kyse on kuitenkin 

virheen kokonaismerkityksen arvioinnista. Ks. HE 120/1994 vp, s. 51. 

266 Hemmo 2007, s. 174.  

267 Hemmo 2007, s. 51. 

268 Sopimuksen päämäärän merkityksestä esim. täydentymisen osalta, ks. Annola 2003, s. 274. 

269 Hoffrén 2009, s. 11. 



 51 

Esimerkkinä voidaan ajatella tilaajakohtaisen laitteiston suunnittelua ja toimitusta koskevaa hankintaa, 

jossa velkojan näkökulmasta tarkoituksena on tehostaa tuotantolaitoksen toimintaa, mistä toimittaja on 

ollut tietoinen. Olennaisuusarvioinnissa ei välttämättä ole riittävää tarkastella ainoastaan laitteiston 

toimintaa projektin aikana sovittuja spesifikaatioita vastaan, van voi olla paikallan kysyä, mahdollistaako 

toimittajan suunnittelema ja toimittama laitteisto tilaajan tavoitteleman tuotantolaitoksen toiminnan 

tehostamisen.  

Toisaalta voidaan ajatella kehitysprojektin tilaajan sopimusintressiä. Osallistumalla projektikohteen 

kehittämiseen (esim. rahoittajan tai ”koekaniinin” roolissa), tilaaja usein pyrkii hankkimaan kilpailuetua 

alan muihin toimijoihin nähden. Kehitysprojektia koskeviin sopimuksiin saatetaan usein sisällyttää ns. 

kilpailuetulausekkeet, joiden mukaan toimittaja ei saa tarjota hankkeen lopputuloksena syntyviä ratkaisuja 

tilaajan kilpailijoille tietyn määräajan sisällä. Tällaisen yksittäisen sivuvelvoitteen rikkominen kuitenkin 

saattaa kokonaan riistää tilaajalta kilpailuedun muodossa olevan sopimusintressin, etenkin oligopoli- tai 

sitä lähellä olevassa tilanteessa, vaikka projektikohde olisi laadullisesti moitteeton ja toimitettu ajallaan. 

Toisaalta sopimusintressin täyttymisen arvioinnissa ei ole riittävää kiinnittää huomiota ainoastaan esim. 

virheen suuruuteen, sillä ensivaikutelmaltaan hyvin pieni ja vähämerkityksellinen virhe saattaa 

volyymivaikutuksen johdosta saada aikaan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia tilaajaan toimintaan. 

 Esimerkkinä voidaan mainita Turun HO:n ratkaisu 20.3.2008 S 06/2673, joka koski 

päivittäistavarakaupan kassajärjestelmässä olevaan virheeseen perustuvaa 

vahingonkorvausta. Kassajärjestelmän ohjelmistossa olevan vähäisen virheen vuoksi osa 

kassalla viivakoodilla luetuista tuotteista jäi käsittelemättä ja näin veloittamatta asiakkaalta 

joidenkin kassatapahtumien yhteydessä. Kun virhettä ja sen vaikutusta ei ole huomattu pian 

järjestelmän käyttöönoton jälkeen, siitä kolmen päivittäistavarakaupan ketjulle muutamassa 

kuukaudessa aiheutuneiksi kuluiksi on epävarmuustekijät huomioiden arvioitu n. 510.000 

euroa. Tapauksessa osapuolet ovat sopineet sopimuksen purkamisesta.  

Projektikohteen virheen merkittävyyttä velkojalle voi osoittaa myös sen vaikutukset tilaajan muuhun 

tuotantoympäristöön silloin, kun projektikohde liitetään tilaajan muihin tuotantovälineisiin. Tämä 

korostuu esim. IT-järjestelmätoimituksissa, joille on ominaista elementtien keskinäinen vuorovaikutus.270 

Yhden kriittisen elementin virhe voi vaikuttaa koko järjestelmän toimintaan.271 On luontevaa lähteä siitä, 

että tilaajan sopimusintressin osaksi voidaan katsoa, ettei projektikohde häiritse tai vahingoita 

tuotantoympäristön muita osia. 

                                                 

270 Ks. Wanamo 1998. s. 338. 

271 Takki 1998, s. 35. 
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Toisaalta on paikallaan tarkastella, onko toimittaja sitoutunut toimittamaan tietyn yksilöidyn ratkaisun, 

vai voiko toimittaja valita projektikohteen tarkemman toteutustavan, kunhan toimitettava kokonaisuus 

täyttää toiminnalliset vähimmäisvaatimukset. Oletussääntönä, voitaneen pitää, että suunnitteluvastuun 

ollessa toimittajalla, projektikohteen yksityiskohtainen tekninen toteutus on toimittajan päätettävissä, ellei 

sopimusaineiston tai osapuolten disponointien perusteella ole katsottavissa, että toimittaja on sitoutunut 

toimittamaan tietyn yksilöidyn ratkaisun. Toisaalta, mikäli voidaan katsoa sovitun tietyn konkreettisen 

ratkaisun toimittamisesta, velkojan sopimusintressi saattaa jäädä saavuttamatta, mikäli sovittu ratkaisu on 

toimituksen yhteydessä korvattu muulla toteutustavalla. 

Ks. edellä selostettu Vaasan HO:n ratkaisu 12.1.2015 S 14/212, joka koski 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän käyttöönotettavan rakennuksen opastinjärjestelmän 

hankintaa koskevan sopimuksen purkamista. Tapauksen olosuhteiden perusteella (mm. 

esittelytilaisuudessa esitetty ratkaisu), tilaajalla on katsottu ollen oikeus edellyttää tiettyä 

opastinjärjestelmän ratkaisua. 

Luonnollisesti myös viivästyksen olennaisuutta on tarkasteltava tilaajan tapauskohtaisesta 

sopimusintressistä käsin. Esim. sellaisen kaupan kohdalla, joka koskee monimutkaisten laitteiden tai 

muiden arvokkaiden kohteiden valmistamista tilaajaa varten pitkän ajan kuluessa, on katsottu, ettei 

toimituksen tapahtuminen tarkoin sovittuna ajankohtana ole tilaajalle tavallisesti erityisen tärkeää.272 

Ottaen huomioon projektisopimuksen ominaispiirteet, projektisopimuksen tilaajalta tavallisesti voidaan 

edellyttää tietynasteista kärsivällisyyttä viivästystilanteissa. Toisinaan myös hyvin lyhytkin viivästys 

voidaan kuitenkin katsoa olennaiseksi. Tapauskohtaisesti tilaajan perusteltu sopimusintressi voidaan 

katsoa käsittävän projektikohteen toimittamista tarkasti ajallaan. Toimituksen viivästyminen saattaa 

merkitä tilaajan sopimusintressin menettämistä esim., kun projektikohde on tarkoitettu käytettäväksi 

ainutkertaisen tapahtuman järjestämisessä. Toisaalta voidaan ajatella tilannetta, jossa toimitettavalla 

projektikohteella korvattavan ratkaisun toiminta tai ylläpito tilaajasta riippumattomasta syystä on 

päättymässä tiettynä hetkenä, jonka mennessä toimituksen on tapahduttava.273 Tältä osin huomio täytyy 

luonnollisesti kiinnittää toimitusaikaa koskeviin sopimusmääräyksiin.274 

Vaikka velkojan sopimusintressiä on luontevaa arvioida sopimusehdoista käsin, on myös pidettävä 

mielessä, että olennaisuusarvioinnissa voidaan huomioida myös sopimusta ympäröivä maailma joka 

                                                 

272 Routamo–Ramberg 1997, s. 200. 

273 Esim. uuden kilpailutuksen hävinnyt tilaajan aikaisempi sopimuskumppani saattaa olla haluton jatkaa käytössä olevan 

ratkaisun ylläpitopalvelujen tarjoamista sopimuskauden päädyttyä, ainakin ilman huomattavaa hinnankorotusta.  

274 HE 93/1986 vp, s. 71, Routamo – Ramberg 1997, s. 199. 
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muokkaa osapuolten sopimukseen liittyviä oletuksia ja odotuksia.275  Huomiota saatetaan kiinnittää esim. 

toimintaympäristöön.276 Toimintaympäristön vakiintuminen voidaan katsoa vaikuttavan siihen, kuinka 

perusteltuja tällaiset odotukset ovat.277 

Tilaajan sopimusintressin konstruointia koskevat kysymykset monilta osin palaavat sopimusaineiston ja 

osapuolten välisten disponointien tulkintaan. Sopimusintressin konstruoinnissa on kuitenkin todetulla 

tavalla tärkeää pitää mielessä, että se saattaa käsittää yksittäisiä sopimusehtoja ja projektikohteen 

määrittelyjä pidemmälle meneviä projektikohteeseen kohdistuvia odotuksia.  

4.4.2.3 Olennaisuusarvioinnin ajallinen sidonnaisuus 

Projektisopimuksen määrittelyssä on kiinnitetty erityistä huomiota sopimustyypin dynaamiseen 

luonteeseen. Projektisopimuksen dynaamisuuta koskevat aspektit tulee ottaa huomioon myös 

olennaisuusarvioinnissa siltä osin, mistä ajankohdasta käsin sopimusrikkomuksen merkitystä velkojalle 

tulisi tarkastella. 

Edellä jaksossa 4.4.2.1 todetulla tavalla, oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa sopimusrikkomuksen 

olennaisuuden arvioinnissa saatetaan herkästi omaksua lähestymistapa, jossa tarkastellaan velkojan 

hypoteettista käyttäytymistä sopimuksentekohetkellä tietoisena tulevasta sopimusrikkomuksesta. Edellä 

esitetyn kritiikin lisäksi, lähestymistapaa voidaan katsoa soveltumattomaksi projektisopimukseen myös 

siltä osin, kuin olennaisuusarvioinnissa kiinnitetään huomiota projektisopimuksen dynaamiseen 

luonteeseen. 

Dynaamisen sopimuksen tarkastelussa huomiota ei voida kiinnittää ainoastaan 

sopimuksentekohetkeen.278 Pitkäkestoisissa sopimussuhteissa osapuolet on katsottu käyttäytymisellään 

täsmentävän ja täydentävän sopimusehdoin rakennetun sopimussuhteen sisältöä, kun samalla muutokset 

sopimussuhteen ympäristössä väistämättä vaikuttavat osapuolen käyttäytymiseen.279 Projektisopimuksen 

sisältö voidaan pääsääntöisesti katsoa muotoutuvan ja muuttuvat sopimuksentekohetken jälkeen 

projektin edetessä osapuolten käyttäytymisen lisäksi myös osapuolten tietoisten disponointien (projektin 

akana tapahtuvan yhteistyön) seurauksena. Sopimuksen sisällön muuttuessa saattaa muuttua myös 

velkojan sopimusintressi. 

                                                 

275 Häyhä 1998, s. 128, 139. 

276 Ks. Häyhä 1998, s. 139–140. 

277 Annola 2003, s. 315. 

278 Annola 2003, s. 264 

279 Häyhä 2004, s. 1444. 
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Tilaajan sopimusintressin sisältöön saattaa vaikuttaa esim. projektikohteen suunnittelun eteneminen. 

Tällöin velkojan sopimusintressi saatetaan katsoa supistuvan projektin käynnistymisen yhteydessä 

asetetuista yleisen tason tavoitteista kohti projektikohteen konkreettisiin ominaisuuksiin perustuvia 

odotuksia. Todetulla tavalla projektin edetessä saatetaan myös vahvistaa toimitettavaksi joku tietty 

tekninen tai toiminnallinen ratkaisu, joka näin tulee velkojan sopimukseen liittämien perusteltujen 

odotusten piiriin. Toisaalta, velkojan sopimusintressin voidaan katsoa laajentuvan, kun projektin aikana 

tunnistetaan tarve lisätä projektikohteeseen uusi ominaisuus tai toiminnallisuus, jota ei ole mielletty 

tarpeelliseksi sopimuksentekohetkellä. Osapuolten disponointien ja kommunikaation johdosta tilaajan 

sopimusintressi saattaa laajentua kohti projektikohteen uudenlaisia vaikutuksia toimintaympäristöönsä. 

Näin arvioinnin sitominen sopimuksentekohetkeen tekisi siitä sokean ajatellen projektisopimukseen 

perustuvassa sopimussuhteessa tapahtuneita muutoksia. 

Projektikohteeseen liitettyjen odotusten ja niiden tarkastelu projektin tapahtumien valossa on myös 

objektiivisesti hallittavamaa kuin arvioinnin sitominen velkojan hypoteettiseen menneisyyden 

käyttäytymiseen. Velkojan sopimukseen liittyvien odotusten muuttumista ja muotoutumista voidaan 

seurata mm. osapuolten välisestä projektinaikaisesta kommunikaatiosta tai esim. projektin ohjausryhmän 

pöytäkirja-aineistosta.280 Ideaalitilanteessa tällainen aineisto tarjoaisi riittävän informaation siitä, mitä 

velkoja on voinut muuttuneissa olosuhteissa perustellusti odottaa projektisopimukselta. Näin velkojan 

perusteltu sopimusintressi lähtökohtaisesti pystytään konstruoimaan suhteellisen luotettavalla tavalla 

projektisopimukseen liittyvän aineiston perusteella. 

On myös huomioitava, että sopimusperusteisten oikeussuojakeinoihin liittyvässä tarkastelussa 

sopimuksentekohetken jälkeisten seikkojen ottaminen huomioon ei ole sopimusoikeuden yleisille opeille 

vierasta. Esim. mahdollisuus vaatia luontoissuoritusta saattaa olla suljettu pois luontoissuorituksen 

osoittauduttua mahdottomaksi, jolloin sopimusrikkomus on kompensoitavissa rahallisesti. Edelleen 

suoritushäiriötilanteissa sopimusperusteisen vahingonkorvauksen osalta on huomioitava velkojan 

velvollisuus rajoittaa vahinkoaan, joka niin ikään johtaa sopimuksentekohetken jälkeisten seikkojen 

arviointiin.281 

                                                 

280 Tältä osin on kuitenkin aina huomioitava mm. kumman osapuolen laatimista asiakirjoista on kyse, tai                                                                                                                                                                    

onko pöytäkirjojen osalta noudatettu jonkinlaista hyväksyntämenettelyä. On luonnollista, että yksipuolisesti laadittu pöytäkirja-

aineisto on taipuvainen heijastamaan laatijaosapuolen näkemyksiä projektin etenemisestä. Samalla on kiinnitettävä huomiota 

aineiston valmistelun laatuun – ylimalkaisesti laaditulle materiaalille ei välttämättä voida antaa yhtä paljon merkitystä kuin 

perusteellisesti laaditulle ja kummankin osapuolen hyväksymälle pöytäkirjatekstille. 

281 Ks. Häyhä 2004, s. 1445. 
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Edellä mainitun valossa voidaan todeta, että projektisopimukseen liittyvässä olennaisuusarvioinnissa on 

otettava huomioon myös sopimuksentekohetken jälkeiset tosiseikat, jotka voidaan katsoa vaikuttaneen 

velkojan perusteltuun sopimusintressiin. 

4.4.3 Purkuoikeuteen vaikuttavat sopimusmääräykset 

Sopimuksen purkamista koskevat edellytykset ovat elinkeinonharjoittajien välisessä suhteessa 

dispositiivisiä.282 Näin osapuolet voivat lähtökohtaiesti vapaasti sopia sopimuksen purkamisen 

edellytyksistä. Sopimusaineisto saattaakin toisinaan sisältää olennaisuuskriteeriä koskevia kannanottoja. 

Tämän lisäksi purkuarviointiin voidaan vaikuttaa sopimuskokonaisuuden muilla ehdoilla. 

Monesti sopimusehtoihin saatetaan kirjata olennaista sopimusrikkomusta koskeva vaatimus. Sille, että 

olennaista sopimusrikkomusta koskeva vaatimus on nostettu sopimustekstiin, ei liene annettava itsenäistä 

merkitystä. Oikeudellisessa kielenkäytössä vakiintuneille ilmaisuille, sopimuksen osapuolen oikeusasemaa 

koskevassa ehdossa käytettynä, on luontevaa antaa juuri tämä oikeudellisessa kielenkäytössä vakiintunut 

merkitys, ellei sopimusaineistosta seuraa muuta.283 Sen sijaan huomiota tulisi kiinnittää mahdollisiin 

purkuoikeuden kvalifiointeihin taikka muihin ehtoihin, joilla voi olla liitäntä purkuarviointiin. 

Sopimukseen saattaa usein sisältyä ilmaisuja, kuten ”olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään ainakin 

[…].”284 Tämäntyyppisillä sopimusehdoilla soveltamisesimerkeillä voidaan katsoa täsmentävän 

purkuehtoa sisällöllisesti.285 Esimerkit saattavat myös ilmaista purkuehdon soveltamisalan ydinaluetta. 

Mitä enemmän esimerkkejä ja mitä koherentimmat ne ovat keskenään, sitä enemmän painoarvoa niille 

voidaan antaa purkuehdon tulkinnassa.286 Soveltamisesimerkit saattavat yksinkertaistaa purkuharkintaa 

tyypillisimmissä tapauksissa sitomalla harkinnan kiinteiden kriteerien täyttämisen. Näin saatetaan pyrkiä 

parantamaan purkuoikeuden syntymisen ennakoitavuutta, sillä purkuoikeus syntyy heti määrättyjen 

edellytysten täyttyessä. Toisaalta ne voidaan katsoa osoittavan purkukynnyksen tason asianomaisessa 

kontekstissa. Edelleen esimerkkien voidaan katsoa antavan suuntaviivoja tiettyjen sopimusvelvoitteiden 

merkityksestä velkojalle. Lienee kuitenkin selvää, ettei soveltamistilanteiden esimerkkiluetteloa voida 

tulkita olennaisten sopimusrikkomusten tyhjentäväksi luetteloksi, elleivät osapuolet ole näin 

                                                 

282 Aurejärvi 1988, s. 98. 

283 Telaranta 1990, s. 240. 

284 Ks. esim. JIT 2015 kohta 12(2). 

285 Esim. ratkaisussa KKO 2010:69 sopimukseen otetut esimerkit ovat ohjanneet irtisanomisen edellytykseksi asetetun 

”pätevän syyn” vaatimusta . KKO on tosin antanut merkitystä myös sille, että irtisanomisehto siinä olevine esimerkkeineen 

oli toisen osapuolen yksipuolisesti laatima ehto. Ks. Annola 2011, s. 4–5, Hemmo 2010. 

286 Annola 2011, s. 5. 
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nimenomaisesti todenneet. Toisaalta purkuoikeus saatetaan sitoa myös olennaista sopimusrikkomusta 

lievemmän sopimusrikkomusta koskevan yleisen edellytyksen täyttymiseen. 

Esim. edellä selostetussa Vaasan HO:n ratkaisussa 12.1.2015 S 14/212, sopimukseen 

sovellettiin JYSE 2009 ehtoja, joiden mukaan olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään 

mm. sopimuksenvastaista toimitusta, jos ”virhe on vähäistä suurempi”287. Sanamuodon 

perusteella on tulkittavissa, että ”vähäistä suuremman” virheen kynnys on huomattavasti 

matalampi, kuin sopimusoikeuden yleisiin oppeihin palautuvan olennaisen 

sopimusrikkomuksen. HO ei kuitenkaan perusteluissaan analysoinut kyseisen ehdon 

merkitystä syvällisemmin, vaan tarkastellut purkuoikeuden syntymistä yleisen olennaisen 

sopimusrikkomuksen edellytyksestä käsin. Vaikka arvioinnin lopputulos olisi sisällöllisesti 

sama, ratkaisun perusteluja ei tältä osin voida pitää täysin onnistuneina. 

Sopimusvapauden rajoissa poissuljettua ei myöskään ole sitoa purkuoikeus suoraan tietyn velvoitteen 

rikkomiseen – riippumatta sopimusrikkomuksen merkityksestä velkojalle.288 Näin voidaan eliminoida 

olennaisuuskriteeriin liittyvät epävarmuustekijät. Vähäisten soritushäiriöiden kohdalla kyse on kuitenkin 

sen verran ankarasta seuraamuksesta, että sen saaminen läpi kaupallisissa neuvotteluissa edellyttäisi 

merkittävää yliotetta, jolloin saatetaan liikkua kohtuullisuuden harmaalla alueella. Ehdon sisällyttämistä 

sopimukseen voidaan kuitenkin perustella sopimussuhteen kannalta kriittisten velvoitteiden kohdalla. 

Tällaisen ehdon hyväksyttävyys jää tapauskohtaisen arvioinnin varaan. 

Esitetyllä tavalla, sopimusrikkomuksen olennaisuudessa on kyse velkojan sopimukseen liittämän 

tarkoituksen eli sopimusintressin täyttymättä jäämisestä. Projektisopimuksen tai muun sisällöltään 

monimutkaisemman sopimuksen purkuarvioinnissa on siten syytä kiinnittää huomiota myös sopimuksen 

taustaa ja tarkoitusta koskevaan johdantoon. Etenekin sopimuksen keskeisiä tavoitteita koskevat lausumat 

saattavat sisältää merkittävä informaatiota yksittäisten velvoitteiden yläpuolella olevasta tilaajan 

sopimusintressistä.289 

Kuten jäljempänä tuodaan tarkemmin esille, sopimuksen purkamiseen liittyvässä kokonaisharkinnassa 

saattaa syntyä tarve arvioida eri suoritusvirheiden yhteisvaikutusta olennaisuuskynnyksen 

saavuttamiseen.290 Projektille on tyypillistä, että suoritusvirheitä saattaa esiintyä projektin koko elinkaaren 

aikana. Tässä yhteydessä voi syntyä epäselvyyttä mm. siitä, onko osapuoli katsottava luopuneeksi 

                                                 

287 JYSE 2009, kohta 15.3. 

288 Ks. Aurejärvi 1988, s. 98. 

289 Ks. Hemmo 2005, s. 334–335. 

290 Tähän teemaan palataan hieman tarkemmin jäljempänä jaksossa 4.5.2.3. 
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oikeudesta vedota purkuperusteina aikaisemmissa vaiheissa ilmenneisiin suoritusvirheisiin.291 Sopimuksen 

osapuolet saattavat pyrkiä turvaamaan asemaansa sopimalla, että tietynlainen toimina tai passiivisuus ei 

merkitse osapuolen luopumista vetoamasta oikeuksiinsa (ns. ”no waiver ”). No waiver -ehtoa ei kuitenkaan 

voitane katsoa estävän sellaisen tulkinnan, että aikaisemmat suoritusvirheet, joihin velkoja on syystä tai 

toisesta jättänyt vetoamatta olisivat merkitykseltään vähäisiä ajatellen sopimuksen kokonaisuutta.292 

Osapuolten passiivisuudelle saatetaan antaa merkitystä sopimusrikkomuksen olennaisuutta koskevassa 

kokonaisharkinnassa, kuten tullaan huomaamaan jäljempänä jaksossa 4.5.2.6. 

Tässä yhteydessä on vielä paikallaan mainita suorituksen laatutasoa koskevat sopimusehdot, joista 

käytetään usein nimitystä service level agreement tai lyhyesti SLA. Monimutkaisten toimitusten kohdalla SLA 

saattaa olla hyvinkin laaja. Pelkistäen voidaan todeta, että SLA sisältää toimituksen kohteen 

käytettävyyteen liittyvät tavoitteet, käytettävyyden mittaamisen menetelmät sekä tavoitteiden alittamisesta 

seuraavat sanktiot. SLA:ta saatetaan käyttää niin projektin lopputuloksena käyttöön otetun palvelun 

kohdalla kuin tilaajalle luovutetun kokonaisuuden, kuten ohjelmiston tai laitteiston yhteydessä. Kyse ei 

ole suoranaisesti olennaisuuskynnykseen tai -arviointiin muutoin vaikuttavasta ehdosta, mutta 

huolellisesti laadittu SLA saattaa tarjota numeerista ja suhteellisen suoraviivaista tietoa projektin 

lopputuloksena syntyneen kohteen laadullisista tekijöistä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää 

olennaisuusarvioinnissa esim. vertaamalla käytettävyyttä ja vasteaikoja koskevaa tilastoitua tietoa 

projektikohdetta koskeviin luotettavuustavoitteisiin.  

Toisaalta on huomioitava, että SLA:n tyyppiset sopimusmääräykset saattavat rajoittaa olennaiseen 

sopimusrikkomukseen perustuvaa purkuoikeutta. Sopimusperusteisia sanktioita koskevat ehdot saattavat 

sisältää määräyksiä, joiden mukaan sovitut sanktiot ovat ainoa käytettävissä oleva sopimuskeino 

sopimusrikkomustilanteissa (ns. ”sole and exclusive remedy” -lausekkeet). Näissä tapauksissa mahdollisuus 

purkaa sopimus olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella saattaa olla suljettu kokonaan pois. Toisaalta 

sopimusperusteisten sanktioiden purkamista rajoittava vaikutus saattaa ilmetä siten, että ne huomattavasti 

lykkäävät mahdollisuuden purkaa sopimus. Näin esim. silloin, kun purkuoikeuden syntyminen on 

suhteellisen ehdottomasti sidottu SLA:n mukaisten hyvitysten (”SLA credits”) taikka viivästykseen 

liittyvän sopimussakon maksimimäärän täyttymiseen. Viimeiseksi voidaan mainita projektisopimukseen 

sisältyvät takuuehdot, jotka tosiasiallisesti toimivat toimittajan vastuunrajoituskeinona. Tällaisessa 

tapauksessa olennaisuusarvioinnissa ei lähtökohtaisesti voida kiinnittää huomiota seikkoihin, jotka on 

selkeästi rajattu toimittajan vastuun ulkopuolelle. Arvioitaessa sanottujen ehtojen vaikutusta tilaajan 

                                                 

291 Näin esim. kun projektikohteen osasuoritus on projektisuunnitelman mukaisesti vastaanotettu ja hyväksytty taikka kun 

projektin aikaisemmassa vaiheessa ilmenneestä suoritushäiriöstä ei ole reklamoitu sen ilmenemisen yhteydessä. 

292 Hemmo 2005, s. 339.  
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purkuoikeuteen on luonnollisesti kiinnitettävä huomiota niiden muotoiluun, kuten sopimusehtojen 

tulkinnassa yleensä. 

Kuten aiemmin todettu, purkuarviointi on tapauskohtaista kokonaisharkintaa. Tässä jaksossa esitetty 

havainnollistaa, että kokonaisharkinnassa huomioon otettavan sopimusaineiston piiri ulottuu yksittäisiä 

suoritusvelvoitteita huomattavasti laajemmalle. 

4.4.4 Velallisen tietoisuus sopimusrikkomuksen olennaisuudesta 

4.4.4.1 Tietoisuus purkamisen edellytyksenä 

Sopimuksen purkamisen edellytyksenä on se, että velallinen on ymmärtänyt tai hänen olisi pitänyt 

ymmärtää sopimusrikkomuksen merkityksen velkojalle olennaiseksi.293 Sopimusrikkomuksen olennaisuus 

on pitkälti sidottu velkojan näkökulmaan. Tietoisuusvaatimus osaltaan tasapainottaa purkuoikeuden 

syntymistä tältä osin. Näin sopimuksen purkamiseen ei riitä ainoastaan se, että velkoja on kokenut 

sopimusrikkomuksen hänelle olennaiseksi, vaan velallisen on myös ymmärrettävä (tai ainakin pitäisi 

ymmärtää) sopimusrikkomuksen merkitys velkojalle. Tietoisuutta koskeva vaatimus voidaan katsoa 

vastinpariksi sille, että olennaisuusarvioinnissa tarkastelun lähtökohdaksi otettavan velkojan 

sopimusintressin on oltava sopimussuhteen kannalta perusteltu. Velallisen tietoisuutta koskeva vaatimus 

on samansuuntainen purkuarvioinnin objektiivivisuutta ja ennakoitavuutta koskevien tavoitteiden kanssa 

– sopimusrikkomuksen olennaisuus ja sitä seuraava sopimuksen purkaminen eivät tule velalliselle 

yllätyksenä. Oikeuskirjallisuudessa on myös todettu, että velallisen tietoisuutta koskeva vaatimus 

kannustaa tietojenvaihtoon osapuolten välillä.294  

Velallisen tietoisuutta koskeva edellytys kohdistuu nimenomaan virheen merkitykseen velkojalle, eikä 

virheeseen sinänsä. Näin sopimuksen purkamiseen oikeuttavaksi saatetaan katsoa myös velallisen 

suorituksessa oleva piilevä virhe. 

Tältä osin voidaan mainita myös edellä viitattu Itä-Suomen HO:n ratkaisu 15.1.2004 

S02/1387 (Iisalmen KO 18.10.2002 01/1970). Tapauksessa vastaaja on purkuoikeuden 

olemassaoloa vastaan puhuvana seikkana vedonnut mm. siihen, että hän on ollut 

perustellusti tietämätön kaupan kohteena olevan henkilöauton piilevästä virheestä. Tämä 

seikka on jätetty purkuoikeuden olemassaoloa koskevassa arvioinnissa täysin huomioimatta.  

                                                 

293 Ks. KL 25 § ja 39 §; Kurkela 2003, s. 193. Kurkelan mukaan velallisen tosin täytyy olla jo sopimuksentekohetkellä tietoinen 

mahdollisen sopimusrikkomuksen seuraamuksista velkojalle. Velallisen tietoisuutta koskevan kriteerin ajalliseen 

sidonnaisuuteen otetaan kantaa seuraavassa jaksossa. 

294 Hemmo 2003, s. 355–356. 
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Velallisen tietoisuutta koskeva arviointi on tehtävä objektiivisen mittapuun mukaan.295 Samassa 

tiedollisessa asemassa olevan järkevän kolmannen lähestymistapaa voitaisiin hyväksyä myös tältä osin. 

Objektiivisen näkökulman omaksumista puoltaa se, että velallisen subjektiiviseen tietoisuuteen perustuva 

lähestymistapa kannustaisi velallista olemaan mahdollisimman epätietoinen velkojan 

toimintaympäristöstä ja sopimuskohteen virheellisyyden vaikutuksista velkojalle. Tätä ei voida pitää 

hyväksyttävänä projektisopimuksen kontekstissa, missä toimittajalla voidaan katsoa olevan laaja tilaajan 

toimintaympäristöön kohdistuva selonottovelvollisuus. Velallisen tietoisuutta koskeva edellytys täyttyy 

herkästi etenkin of essence -ehtojen kohdalla tai muissa tilanteissa, joissa relevantin velvoitteen tarkan 

noudattamisen merkitys on muulla tavalla saatettu velallisen tietoon. 

4.4.4.2 Velallisen tietoisuutta koskevan edellytyksen ajallinen sidonnaisuus 

Kuten sopimusrikkomuksen olannaisuuden kohdalla, myös velallisen tietoisuutta koskeva kriteeri tulisi 

tarkastella sen ajallisesta sidonnaisuudesta käsin ottaen huomioon dynaaminen luonne. Irtaimen kaupan 

kontekstissa velallisen tietoisuuden osalta pääsääntönä vaikuttaa olevan sopimuksentekohetki mutta myös 

myöhemmin saaduille tiedoille voidaan antaa merkitystä.296 Myös projektisopimuksen kontekstissa 

sopimuksentekohetken jälkeen toimittajan saamille tiedoille on annettava merkitystä. 

Edellä olennaisuuden ajallisen sidonnaisuuden arvioinnin yhteydessä on todettu, että tilaajan 

sopimusintressi saattaa muuttua projektin aikana. Mikäli tilaaja on liittänyt subjektiivisesti tärkeitä 

odotuksia projektin aikana tapahtuneisiin muutoksiin, velallisen tietoisuutta koskeva edellytys ei täyty, 

mikäli näistä odotuksista ei ole kommunikoitu toimittajalle, tai olosuhteiden valossa toimittaja ei voida 

katsoa pitäneen olla niistä tietoinen. Tietoisuutta koskeva vaatimus täyttynee siltä osin, kuin toimittajan 

pitäisi tietää lupaamiinsa muutoksiin tai lisäyksiin yleisesti liitettävistä olevista odotuksista. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sopimus voitaisiin purkaa heti sen jälkeen, kun myyjälle on ilmoitettu 

sopimusrikkomuksen merkityksestä. Jottei tietoisuutta koskeva vaatimus olisi merkityksetön, on 

perusteltua edellyttää, että toimittaja pystyisi ottaa sopimusrikkomuksen merkitystä koskeva tieto jollain 

tavalla toiminnassaan ennen kuin sopimus puretaan. Irtaimen kaupan osalta on katsottu suositeltavaksi, 

ettei sopimuksentekohetken jälkeen annetulle tiedolle anneta merkitystä, kun se on annettu sen niin 

myöhään, ettei se voi vaikuttaa sopimuksenmukaiseen suorituksen tekemiseen.297 Siten ennen 

sopimusrikkomuksen tapahtumista toimittajalla täytyy olla realistinen mahdollisuus korjata menettelyään, 

                                                 

295 Tältä osin voidaan kiinnittää huomiota KL:ssa omaksuttuun muotoiluun ”olisi pitänyt ymmärtää olennaiseksi”. Ks. Routamo – 

Ramberg 1997, s. 197.  

296 Routamo – Ramberg 1997, s. 282. 

297 Routamo – Ramberg 1997, s. 201. 
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ettei tilaajalle olennaista sopimusrikkomusta pääsisi esiintymään. Vastaavasti sopimusrikkomuksen 

tapahduttua, toimittajalla on oltava mahdollisuus ottaa huomioon sopimusrikkomuksen merkitys tilaajalle 

esim. oikaisutoimenpiteitä suunnitellessa ja oikaisua vaativien resurssien mitoittamisessa. Näin 

olennaisuusarvioinnissa huomioon otettavan velallisen tietoisuustason viimeinen ajankohta voitaisiin 

sitoa esim. virheen korjaamiselle varatun kohtuullisen ajanjakson alkamiseen, eli sopimusrikkomusta 

koskevaan reklamaatiohetkeen. Tällöin myös korostuvat tilaajan reklamaatiolle asetettavat vaatimukset.298  

Kiteytetysti voidaan todeta, että sopimusrikkomuksen olennaisuus tilaajalle ei saisi tulla toimittajalle 

yllätyksenä. Toisaalta, mikäli velkoja ilmoitta tietyn velvoitteen noudattamisen tärkeydestä varsin 

myöhäisessä vaiheessa, velkojan passiivisuus voitaneen ottaa huomioon osana kokonaisharkintaa 

sopimusrikkomuksen olennaisuutta vastaan puhuvana seikkana. Muussa tapauksessa velkojalle avautuisi 

mahdollisuus sopimusrikkomuksen olennaisuuden ”tekaisuun” silloin, kun sopimuksesta halutaan päästä 

eroon. 

4.5 Olennaisuusarviointi kokonaisharkintana 

4.5.1 Kokonaisharkinnan toteuttaminen 

Olennaisuusarviointi on tilannesidonnaista kokonaisharkintaa.299 Kokonaisharkinta vaikuttaa olevan 

usein käytetty termi, joka ei kuitenkaan ole sisällöltään täysin yksiselitteinen. Seuraavaksi hahmotetaan, 

mitä kokonaisharkinnalla tarkoitetaan olennaisuusarvioinnin yhteydessä. Todettakoon vielä, että tässä 

jaksossa keskitytään kokonaisharkinnan suorittamisen menetelmälliseen puoleen – ei purkuarvioinnissa 

huomioon otettavien tosiseikkojen ja vaikutuksen arviointiin. 

Kiinteistökaupan purkua koskeva ratkaisu KKO 2015:58 suhteellisen hyvin havainnollistaa 

kokonaisharkinnan kulkua:  

”Korkein oikeus katsoo, että maakaaren 2 luvun 17 §:n 1 momentin 5 kohdan salaisen 

virheen olennaisuusarviointi on tehtävä kokonaisharkinnan perusteella, jossa voidaan 

kiinnittää huomiota paitsi siihen, millainen kiinteistö on laadultaan verratessa sitä muihin 

vastaaviin kohteisiin ja rakentamisajan tyypilliseen laatutasoon, myös kaupan kohteen 

sopimuksen mukaisiin ominaisuuksiin sekä kaupantekohetkellä ostajalla käytettävissä  

olleisiin tietoihin esimerkiksi kiinteistön käyttötarkoituksesta ja arvosta. Tällaisten seikkojen 

perusteella voidaan muodostaa kokonaiskäsitys siitä, millaista tasoa ostaja on voinut kaupan 

                                                 

298 Purkuoikeuden syntyminen näin edellyttänee, että tilaaja tuo reklamaatiossaan esille suoritusvirheen (mahdollisesti 

yhdistettynä muihin sopimusrikkomuksiin) olennaisen merkityksen. 

299 Aurejärvi 1988, s. 100; Wilhelmsson – Sevón – Koskelo 2006, s. 132. 



 61 

kohteelta perustellusti olettaa. […] Tapauskohtaisesti voidaan merkitystä antaa myös muille 

olosuhteille.” [korostus lisätty] 

KKO on siis lähtenyt säännöksen virhemääritelmästä ja osapuolen perustelluista odotuksista, jotka 

liittyvät sopimuksen sisältöön. Samalla KKO on jättänyt tapauskohtaisen harkinnan varaan, mitkä muut 

tekijät tulisi sopimusrikkomuksen olennaisuusarvioinnissa ottaa huomioon. Seuraavaksi KKO on 

tarkastellut joukon tekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon käsillä olevassa tilanteessa. 

Olennaisuusarvioinnissa huomioon otettavien seikkojen piiri voidaan katsoa olevan avoin. On kuitenkin 

tarpeen arvioida, mitkä tosiseikat ovat oikeudellisesti relevantteja tässä suhteessa. Toisin sanoen millä 

perusteella tietty tosiseikka täytyy ottaa huomioon olennaisuutta koskevassa kokonaisharkinnassa.300  

Myös OikTL 37 §:ään perustuvaa sopimuksen sovittelua koskeva arviointi tapahtuu kokonaisharkinnan 

avulla. Esim. Pöyhönen sopimuksen sovitteluharkintaa koskevassa esityksessään lähtee siitä, että 

tosiseikat saavat oikeudellisen merkityksen, kun ne sijoitetaan sovitteluharkinnan kannalta relevanttien 

periaatteiden alle.301 Ajatellen käytännön lainkäyttötilanteita, tässä tarkastelussa lienee omaksuttava 

yksinkertaisempi ja pragmaattisempi lähestymistapa.302  

Kuten edellä todettu, sopimuksen purkamiseen oikeuttava sopimusrikkomus on käsillä, kun velkojan 

perusteltu sopimusintressi on jäänyt sopimusrikkomuksen vuoksi olennaisilta osin saavuttamatta. Lienee 

perusteltua lähestyä arvioinnissa huomioon otettavien tekijöiden joukkoa niin ikään velkojan 

sopimusintressistä käsin. Olennaisuusarvioinnin relevantti tosiseikasto selvinnee kysymällä, mitkä kaikki 

tosiseikat ovat sidoksissa velkojan sopimuksen mukaiseen suoritukseen liittämiin perusteltuihin 

odotuksiin. Tässäkään ei tulisi tarkastella pelkästään velallisen intressiä puhtaasti yksittäisistä 

sopimusvelvoitteista tai projektikohteen ominaisuuksista käsin, vaan ajatellen oikea-aikaisen ja -sisältöisen 

toimituksen kokonaisvaltaisempaa merkitystä tilaajalle. 

Vastaava logiikka on nähtävissä myös edellä mainitun ratkaisun KKO 2015:58 perusteluissa. KKO on 

ensisijaisesti ottanut kantaa kaupan kohdetta koskeviin ostajan laatuodotuksiin ja niiden toteutumatta 

jäämiseen mm. arvioimalla korjauskustannuksia ja korjaustoimenpiteiden vaatimaa aikaa. Lopuksi, KKO 

on kiinnittänyt huomiota asumisen estymistä ja terveyshaittoja koskeviin näkökohtiin. Tämä on 

palautettavissa ostajan sopimusintressiin siten, ettei hänen kauppaan liittämänsä tavoitteena ollut 

                                                 

300 Tässä yhteydessä sivuutetaan kysymys väittämistaakasta siviiliprosessissa, joka rajoittaa ratkaisun perusteeksi otettavan 

tosiseikaston siihen mihin osapuolet ovat asiassa vedonneet. Ks. OK 24:3 § ja mm. Jokela 2015, s. 519 ss.  

301 Pöyhönen 1988, s. 256. 

302 Ei liene realistista olettaa, että lainkäytössä kokonaisharkinnan lopputulosta lähdettäisiin rakentamaan oikeusteoreettisista 

lähtökohdista käsin, vaan oikeuskäytännön valossa vaikuttaa, että kokonaisharkinnan pohjana olevan tosiseikaston 

määräytyminen on astetta summaarisempi. 
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ainoastaan hankkia tietynkuntoinen kiinteistö vaan myös käyttää kaupan kohdetta nimenomaan 

asuinkiinteistönä, mikä on jäänyt sopimusrikkomuksen vuoksi toteutumatta. 

Kokonaisharkinta luonnollisesti käsittää myös saman purkuperusteen (sopimusrikkomuksen) eri 

ilmenemismuotojen yhteisvaikutuksen huomioon ottamista.  

Kysymystä valaisee Turun HO:n ratkaisu 27.2.2008 S 07/297. Tapauksessa oli kyse 

asiakaskohtaisen IT-järjestelmän toimitusta koskevan sopimuksen purkamisesta toimittajan 

olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella. Purkuoikeutensa perusteina tilaaja on 

vedonnut i) toimituksen viivästymiseen, ii) ohjelmiston toimittamatta jäämiseen ja iii) 

ohjelmiston keskeneräisyyden asteeseen. Asiallisesti kaikki nämä seikat voidaan katsoa 

tarkoittavan toimituksen viivästymistä.  

HO totesi, ettei olennaisen sopimusrikkomuksen olemassaolo tullut näytetyksi ohjelmiston 

keskeneräisyyden vuoksi. Arvioinnissaan HO on kuitenkin antanut merkitystä myös muille 

viivästyksen ilmenemismuodoille todetessaan, että laiminlyönnit kokonaisuutena ovat 

oikeuttaneet sopimuksen purkamiseen olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella. HO 

on viivästykseen perustuvan purkuoikeuden tarkastelussa niin ikään kiinnittänyt huomiota 

sellaisiin seikkoihin, kuten ohjelmistovirheiden määrään ja määritysten vastaavuuteen, jotka 

useimmiten liitetään laatuvirheeseen perustuvaan arviointiin. Vaikkei kokonaisarvioinnissa 

ole estettä ottaa muita tilaajan sopimusintressiin täyttymistä koskevia tosiseikkoja 

huomioon, lienee johdonmukaisempaa ottaa ratkaisun perusteluissa esille miltä osin kyse 

on viivästyksestä ja miltä osin virheestä sekä niiden mahdollisesta yhteisvaikutuksesta. 

Tältä osin mielenkiintoinen on myös edellä viitattu Vaasan HO:n ratkaisu 12.1.2015 S 

14/212. HO on tarkastellut väitettyjä toimittajan sopimusrikkomuksia itsenäisinä 

purkuperusteina, arvioidessaan purkukynnyksen ylittymistä kunkin väitetyn 

sopimusrikkomuksen osalta erikseen – ratkaisun perusteluista ei ole havaittavissa 

purkuarvioinnin edellyttämä kokonaisharkinta. Esim. viivästyksen osalta erikseen on 

todettu, ettei se ole katsottavissa purkuun oikeuttavaksi olennaiseksi 

sopimusrikkomukseksi. Vaikka toimittajan viivästyminen on sinänsä ollut katsottava 

selvitetyksi, HO ei ottanut ollenkaan kantaa sen vaikutukseen sopimuksen purkamista 

puoltavana seikkana.  

Seuraavassa jaksossa tarkastellaan eräitä seikkoja, joita voidaan ottaa huomioon projektisopimusta 

koskevan sopimusrikkomuksen olennaisuuden arvioinnissa. On paikallaan huomauttaa, ettei kyse 

luonnollisestikaan ole tyhjentävästä luettelosta, vaan sopimusrikkomuksen olennaisuuden arvioinnissa 

huomioon otettava tosiseikasto on aina tapauskohtainen.  
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4.5.2 Sopimusrikkomuksen olennaisuuden kokonaisharkinnassa huomioon otettavat seikat 

4.5.2.1 Rikottu velvoite, rikkomuksen vakavuusaste, korjauskelpoisuus 

Sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioitaessa, on luonnollisesti otettava huomioon, kuinka keskeisestä 

velvoitteesta on kyse. Edellytys on helpommin katsottavissa täyttyneeksi silloin, kun laiminlyönnin 

kohteena on pääsuoritusvelvollisuus. Sen sijaan merkitykseltään vähäisten sivuvelvoitteiden täyttämättä 

jättämistä ei tavallisesti kovin herkästi voida katsoa olennaiseksi sopimusrikkomukseksi.303 Tältä osin on 

kuitenkin huomioitava, että pää- ja sivuvelvoitteen muodolliselle erottelulle ei voida antaa ratkaisevaa 

merkitystä sopimusrikkomuksen olennaisuuden arvioinnissa, vaan arvioinnissa on edelleen lähdettävä 

sopimusrikkomuksen merkityksestä velkojan aseman kannalta.304 Esim. sivuvelvoitteena olevan 

salassapitovelvollisuuden rikkominen voitaisiin katsoa olennaiseksi sopimusrikkomukseksi korkea-

asteista luottamusta edellyttävässä sopimussuhteessa. 

Toiseksi voidaan mainita sopimusrikkomuksen vakavauusaste. Toisin sanoen voidaan lähteä siitä, että 

tosiasiallisen suorituksen voimakkaampi poikkeaminen relevantin velvoitteen sisällöstä voidaan 

oletusarvoisesti katsoa merkitsevän suurempaa poikkeamista velkojan tavoittelemasta sopimusintressistä 

ja siten korkea-asteisempaa sopimusrikkomuksen olennaisuutta velkojan näkökulmasta. Tältä osin on 

huomioitava, että sopimusrikkomuksen katsominen olennaiseksi ei edellytä vahingon aiheutumista.305 Ei 

kuitenkaan ole estettä katsoa sopimusrikkomuksesta johtuvan vahingon suuruutta sopimusrikkomuksen 

olennaisuutta puoltavaksi tekijäksi. 

Tässä yhteydessä voidaan mainita huomioon otettavana seikkana projektikohteessa olevan virheen 

korjaamiskelpoisuus. On paikallaan huomauttaa, että kyse on eri asiasta, kuin edellä jaksossa 4.2 käsitelty 

virheen korjaamisen ja purkamisen suhde oikeuskeinoina. Vaikka virheen korjaaminen ei tule kyseeseen 

toimittajan ja tilaajan välisessä relaatiossa toimittajan puuttuvan kyvyn tai halun vuoksi, kyse ei välttämättä 

ole objektiivisesti korjaamiskelvottomasta virheestä. Sopimusrikkomuksen olennaisuuden arvioinnissa 

voidaan ottaa huomioon, voidaanko projektikohteessa olevaa virhettä korjata kohtuullisessa ajassa ja 

kohtuullisin kustannuksin.306 Mikäli virhe on korjattavissa velkojan omin voimin taikka turvautumalla 

kolmannen tarjoamiin palveluihin, velkoja saattaa näin saavuttaa sopimusintressinsä puuttuvan osan. 

                                                 

303 Ks. Aurejärvi 1988, s. 100. 

304 Ks. Savola 1998, joka käsittelee pidättymisoikeuden edellytyksiä. 

305 Wuolijoki 2016, s. 231–232. 

306 Virheen korjauskelpoisuus kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin huomioidaan mm. MK:n mukaisen 

olennaiseen virheeseen perustuvan purkuoikeuden arvioinnin yhteydessä. Ks. HE 120/1994 vp., s. 51. Vastaava seikka 

voitaisiin ottaa huomioon myös projektisopimuksen purkamista koskevassa arvioinnissa. 
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Virheen korjauskelpoisuuden osalta on toisaalta huomioitava korjauskustannusten taso. Projektikohteen 

saattamisesta sopimuksenmukaiseen kuntoon kolmannen taholta aiheutuvat kustannukset voidaan 

verrata hankinnan arvoon. Mikäli projektikohteen saattaminen sopimuksenmukaiseen kuntoon on 

mahdollista kohtuullisin kustannuksin, voidaan tämän katsoa sopimusrikkomuksen merkittävyyttä 

vähentävänä seikkana. Edellä jaksossa 4.4.2.1 todetulla tavalla, olennaisuusarviointi ei kuitenkaan saisi 

rajoittua pelkästään korjauskustannusten ja hankintahinnan vertaamiseen, vaan muut seikat on 

luonnollisesti huomioitava osana kokonaisharkintaa.  

Toisaalta on väistämättä kiinnitettävä huomiota virheen korjaamisen edellyttämiin toimenpiteisiin ja 

työmäärään. Esim. mikäli projektikohteen edellyttämän kapasiteetin vaje on korjattavissa vaihtamalla 

yksittäinen komponentti, voi tämä puoltaa purkuoikeuden epäämistä. Tilanne voi puolestaan olla toinen 

esim. tilaajakohtaisen ohjelmiston virheen osalta tilanteissa, joissa ohjelmistokoodissa olevan virheen 

korjaaminen vaatii erittäin suurta työmäärää, jolloin ohjelman korvaaminen uudella voi olla helposti 

edullisempi vaihtoehto.307 Samaa voidaan todeta, myös muunlaisten projektien osalta tilanteessa, jossa 

esim. kohteen virheellisyys johtuu suunnittelun alkuvaiheessa valitusta väärästä perusratkaisusta, jolloin 

kohteen saattaminen sopimuksenmukaiseen kuntoon edellyttäisi suurta määrää lisäsuunnittelua ja 

mittaavia muutostöitä. 

Sopimusrikkomuksen merkityksen osalta voidaan kiinnittää huomiota myös velkojan tarpeeseen päästä 

eroon sopimussuhteesta. Esim. edellä mainitussa rahoitusleasingsopimuksen purkamista koskevassa 

ratkaisussa KKO 2015:26, on todettu, että olennaisen virheen tilanteissa purkaminen on vuokralleottajalle 

erityisen tärkeä oikeussuojakeino.308 Irtaimen kaupan kontekstissa tältä osin on puolestaan huomioitu, 

että velkojan on vahinkojensa minimoimiseksi usein suoritettava virheellisen tavaran korvaava kateotso.309 

Tilaajakohtaisen projektikohteen virheellisyyden tai viivästyksen kohdalla ei kovin herkästi voida katsoa 

olevan vastaavanlaisia paineita sopimuksen purkamiseen, sillä projektikohteen pikainen katehankinta 

harvoin tule kysymykseen. Projektisopimuksen kontekstissa tarve purkaa sopimus voitaneen kuitenkin 

ottaa huomioon, kun projektikohteen virheiden tai viivästyksen vuoksi tilaaja joutuu ylläpitämään esim. 

edellisen sopimuskumppaninsa tarjoamaa ratkaisua, mistä aiheutuu tilaajalle huomattavia kustannuksia. 

4.5.2.2 Projektikohde, tilaajan toimintaympäristö 

Edellä tilaajan sopimusintressin analyysin yhteydessä on jo mainittu, että virheen olennaisuuden 

arvioinnissa saatetaan myös ottaa huomioon tilaajan toimintaympäristö. Projektisopimuksen 

                                                 

307 Hemmo 1999, s. 44. 

308 Ks. myös Norio-Timonen 2015, s. 227. 

309 Routamo – Ramberg 1997, s. 280–281. 
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sopimusrikkomuksen olennaisuusarvioinnissa tulisi myös kiinnittää huomiota siihen millaisesta 

projektikohteesta on kyse, ja mihin sitä on tarkoitus käyttää. Vaikka sopimuksessa projektikohteelta ei ole 

edellytetty pitkälle menevää virheettömyyttä, olosuhteiden perusteella projektikohteeseen voidaan liittää 

korkea-asteisemmat vaatimukset suhteessa laatuun ja projektikohteen valmistumiseen ajallaan. 

Tilaajan toimintaympäristöön on kiinnitetty huomiota Itä-Suomen HO:n ratkaisussa 

10.6.2014 S13/714 (Etelä-Savon KO 19.8.2013 L 12/2610). Palveluntarjoajan sorituksen 

laatua arvioitaessa on kiinnitetty huomiota kuljetuspalvelun tilaajan riskialttiiseen ja 

voimakkaasti reguloituun toimintaympäristöön. Tällaisessa asetelmassa on katsottu olevan 

perusteet suhtautua tiukemmin huolellisuus- ja varovaisuusvelvoitteiden laiminlyönteihin. 

Vastaavasti tilanteessa, jossa projektisopimuksen tilaajan toimintaympäristö on kriittinen tai riskialtis, ja 

projektitoimitus liittyy sen keskeisiin toimintoihin, tilaajan voidaan oletusarvoisesti katsoa edellyttävän 

projektikohteelta korkea-asteisempaa virheettömyyttä. Tältä osin on paikallaan tehdä erään 

täsmennyksen. Ensinnäkin, arvioinnin tiukentaminen tältä osin edellyttää, että projektikohteella on 

tekemistä toimittajan riskialttiiden toimintojen kanssa, kuten esim. sairaalan elvytysosastolla käytettävällä 

tekniikalla. Sen sijaan korkeita laatuodotuksia ei voida samalla tavalla liittää samaan sairaalaan odotustilaan 

toimitettavien välipala-automaattien osalta, vaikka tilaajan toimintaympäristö sinänsä on edelleen 

kriittinen ajatellen ihmisen hengen ja terveyden suojaamista. Samoin on suhtauduttava esim. data- ja 

telepalvelujen käyttöönottoprojektiin: projektikohteessa olevien virheiden tai viivästysten korkeampi 

olennaisuus on tältä osin perusteltua presumoida ainoastaan toimintakriittisten käyttöyhteyksien kohdalla, 

muttei välttämättä muulloin. 

Edelleen, tilaajan toimintaympäristön osalta voidaan todeta, että tilaajan toiminta saattaa olla monelta osin 

sidoksissa projektikohteen toimintaan. Tietojärjestelmän toimitusta ajatellen voidaan todeta, että 

yrityksellä voi olla korkea-asteinen tietojärjestelmäriippuvuus (esim. tuotannonohjausjärjestelmä), eikä 

tilaajalta voida taloudellisesta näkökulmasta edellyttää rinnakkaisen järjestelmän ylläpitoa.310 Tilaajan 

toiminnan kannalta keskeisen järjestelmän (kokonainen tai osittainen) toimimattomuus tai viivästyminen 

sen luovuttamisessa on korkeiden laatu- tai toimitusvarmuusodotusten vuoksi herkästi katsottavissa 

olennaiseksi sopimusrikkomukseksi.  

4.5.2.3 Sopimusrikkomusten kumulaatio 

Projektihankkeen ajautuessa haasteisiin kysymyksenasettelu harvemmin rajautuu yksittäisen 

suoritushäiriön arviointiin. Sen sijaan tilanne on useimmiten sellainen, että projektikohteessa on useita 

                                                 

310 Ks. Hemmo 1999, s. 46. 
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virheitä, minkä lisäksi toimitus on myös viivästynyt. Tällöin syntyy erityinen tarve täsmentää, miten 

useiden suoritushäiriöiden olemassaolo vaikuttaa suoritettavaan olennaisuusarviointiin. Erityistä 

huomiota on kiinnitettävä etenkin viivästyksen ja virheen suhteeseen. 

Etenkin kestosopimusten osalta on katsottu tyypilliseksi, että suoritushäiriöarviointi tulee ajankohtaiseksi 

useamman kerran sopimussuhteen aikana. Tällöin on katsottu, että arvioinnin on oltava sekä yksilöllistä 

(kunkin osasuorituksen täytyy täyttää velvoitteen asettamat vaatimukset) että kokonaisvaltaista (suoritusta 

arvioitaessa on otettava huomioon suoritusten kokonaisuus.311 Irtaimen kaupassa on myös tunnustettu 

ajoittainen tarve ottaa huomioon laatuvirheen ja viivästyksen päällekkäisyyden tilanteet. KL:n esitöissä on 

todettu, että näissä tilanteissa on huomioitava myyjän sopimusrikkomusten kokonaismerkitys ostajalle312 

Tilanteen arviointia viivästyksen ja virheen kokonaismerkityksestä käsin on puollettu myös 

oikeuskirjallisuudessa.313 Samoin on katsottu suoritushäiriöiden kumulaation osalta yleisesti.314  

Suorituksen kokonaisvaltaista tarkastelua projektisopimuksen kontekstissa puoltaa myös edellä lausuttu 

tilaajan sopimusintressistä: tilaajan odotukset oletusarvoisesti liittyvät sopimuksenmukaiseen 

projektikohteeseen kokonaisuutena, eikä sen yksittäisiin elementteihin. Sekä projektikohteessa olevat 

virheellisyydet, että sen luovuttamisen viivästykset yhtä lailla asettavat tosiasiallisen suorituksen 

kauemmas velkojan sopimusintressistä. Sopimusrikkomuksen olennaisuuskynnys näin voi ylittyä, vaikka 

mikään yksittäinen suoritushäiriö ei itsessään ylitä olennaisuuskynnystä. Vasta vähäisten 

suoritushäiriöiden yhteisvaikutus saattaa johtaa lopputulokseen, jossa projektin tavoite tai tarkoitus jää 

tilaajan osalta saavuttamatta. Kokonaisharkinnassa huomioon otettavat muut suoritushäiriöt näin 

saattavat muodostaa olennaisuuskynnyksen ylittämisen puuttuvan osan.315 

Merkitystä voidaan antaa myös ennakoinnille. Toisinaan on katsottu, että sinänsä vähäinen suoritushäiriö 

on tapauskohtaisesti katsottavissa olennaiseksi suoritushäiriön toistumisen, uusiutumisen tai velkojan 

huomautusten sivuuttamisen johdosta.316 Tällaiset seikat saattavat myös toimia indisiona toimittajan 

kykenemättömyydestä sopimuksenmukaisen suoritukseen. Samalla niistä voidaan katsoa seuraavan 

sopimussuhteeseen edellyttämän luottamuksen järkkyminen, joka puoltaa purkuoikeuden 

olemassaoloa.317 Tältä osin on kuitenkin huomattava, että sopimuksen suoritushistorian (velvoitteiden 

                                                 

311 Aurejärvi 1988, s. 7. 

312 HE 93/1987 vp, s. 71, 90.  

313 Routamo – Ramberg 1997, s. 202, 281. 

314 Wuolijoki 2016, s. 237. 

315 Ks. Hemmo 2003, s. 359. 

316 Aurejärvi 1988, s. 101. Ks. myös Vaasan HO 7.5.1999 S 98/488 (Kokkolan KO 27.10.1998 98/23). 

317 Luottamuksen järkkymisestä tarkemmin jäljempänä jaksossa 4.5.2.5. 
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aikaisempi rikkominen tai moitteeton noudattaminen) huomioiminen käsillä olevan suoritushäiriön 

arvioinnissa ei ole hyväksyttävissä täysin ongelmitta.318 Suoritushäiriöiden kumulaatio 

olennaisuusarvioinnissa tulleekin esisijaisesti ajankohtaiseksi etenkin samaan aikaan vaikuttavien 

suoritushäiriöiden osalta. 

Tässä yhteydessä on syytä palauttaa mieleen edellä jaksossa 3.2 lausuttu suoritusvirhearvioinnista – 

etenkin jako sopimuskohteen väistämättömiksi ominaisuuksiksi katsottaviin vähäisiin laadullisiin 

puutteisiin sekä varsinaisiin suoritushäiriöihin. Todetulla tavalla, sopimusrikkomuksen olennaisuutta 

arvioitaessa huomioon voidaan ottaa nimenomaan soritushäiriöiden yhteisvaikutus. Sen sijaan 

sopimuskohteelle tavanomaiset vähäiset laadulliset puutteet tai häiriöt ei lähtökohtaisesti voitaisi ottaa 

sopimusrikkomuksen olennaisuutta korottavana seikkana. 

Suoritushäiriöiden kumulaation osalta tietyissä tilanteissa tulee kiinnittää huomiota myös sopimuksen 

osapuolirakenteeseen. Olennaisuusarviointi saattaa muodostua ongelmalliseksi ns. monenkeskisten 

sopimusten kohdalla. Esim. julkiset hankinnat usein kilpailutetaan keskitetysti useita tahoja edustavan 

hankintatoimen kautta, jolloin yksi toimittaja toimittaa sopimuskohteen useille hankintayksiköille. Näissä 

tapauksissa voi syntyä tarve arvioida, onko kilpailutuksen seurauksena syntynyt yksi monenkeskinen 

hankintasopimus vai useita toimittajan ja hankintayksikön välisiä sopimuksia.  

Kysymys on aktualisoitunut myös edellä selostetussa Itä-Suomen HO:n ratkaisussa 

31.12.2015 S 14/1471, jossa tapauksen tosiseikaston valossa on katsottu, että 

hankintatoimen ja toimittajan välinen hankintasopimus sekä kunkin hankintayksikön ja 

toimittajan väliset palvelusopimukset ovat yhdessä muodostaneen monenkeskisen 

sopimuksen, jolloin purkuedellytysten arvioinnissa on otettava huomioon jokaiselle 

hankintayksikölle tapahtuvan toimituksen virheet yhteisesti. Vastakkaisessa tilanteessa 

suoritushäiriöiden olennaisuus olisi tullut arvioida kussakin hankintayksikön ja toimittajan 

välisessä relaatiossa erikseen. 

Toisaalta voidaan kiinnittää huomiota molemminpuolisten sopimusrikkomusten tilanteisiin. Sopimuksen 

purkaneen velkojan suoritushäiriöihin velallisen sopimusrikkomuksen olennaisuuden arviointiin 

vaikuttavana tekijänä täytynee kuitenkin suhtautua varauksellisesti. Onkin esitetty, että häiriöt velkojan 

omien velvoitteiden täyttämisessä voidaan ottaa huomioon lähinnä idisiona siitä, että sopimusasiakirja ei 

vastaa sopimuksen todellista sisältöä.319 Vastaavasti velkojan suoritushäiriöiden voidaan katsoa osoittavan 

velkojan käsitystä sopimusvelvoitteiden täsmällisen noudattamisen tärkeydestä kyseisessä 

                                                 

318 Ks. Wuolijoki 2016, s. 235–237. 

319 Wuolijoki, s. 238. 
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sopimussuhteessa. Joka tapauksessa, molemminpuolisille suoritushäiriöille voitaneen antaa merkitystä 

lähinnä vain välillisesti. 

Lopuksi voidaan ottaa lyhyesti kantaa projektin osatoimitusten hyväksynnän merkitykseen 

olennaisuusarvioinnissa. Lienee perusteltua lähteä siitä, onko olennaisuusarvioinnissa tarkasteltava 

suoritushäiriö ollut tilaajan kohtuudella havaittavissa osatoimituksen tarkastuksen ja hyväksynnän 

yhteydessä.  Mikäli virhe ei ollut tilaajaan kohtuudella havaittavissa, osatoimituksen hyväksynnällä ei liene 

tilaajaa sitovaa merkitystä.320 Toimittaja ei aina voi suojautua sillä, että virheen sisältänyt osatoimitus on 

jo hyväksytty projektin aiemmassa vaiheessa. Toisaalta on huomioitava, että toimittajat saattavat pyrkiä 

liittämään osatoimituksen hyväksyntään pitkälle meneviä sitovuusvaikutuksia sisällyttämällä asiaa 

koskevia määräyksiä toimitusehtoihinsa, jolloin on luonnollisesti tarkasteltava, millaisista osatoimituksen 

hyväksynnän oikeusvaikutuksista voidaan katsoa sovitun osapuolten kesken. 

4.5.2.4 Lojaliteettivelvollisuuden vastainen toiminta 

Lojaliteettivelvollisuudella on korostunut merkitys projektisopimuksissa. Edellä lojaliteettivelvollisuuden 

tarkastelun yhteydessä on todettu, että lojaliteettivelvollisuus ja sen tapauskohtaiset ilmenemismuodot 

voidaan katsoa sopimukseen sisältyviksi velvoitteiksi, joiden vastainen toiminta saattaa tulla huomioiduksi 

joko sopimusrikkomuksena tai vastuusta vapauttavana seikkana. 

Toimittajan lojaliteettivelvollisuuden vastainen toiminta saattaa ilmetä toimittajan laiminlyödessä 

tiedonantovelvollisuutensa. Edellä todetulla tavalla toimittajan tiedonantovelvollisuus saattaa käsittää 

esim. sellaista tietoa, jolla voi olla merkitystä hankittavaa ratkaisua koskevassa tilaajan päätöksenteossa. 

Toimittaja näin saattaa syyllistyä sopimusrikkomukseen esim. jättäessä tilaajalle kertomatta tiedossaan 

olevista toimitettavaan ratkaisuun liittyvistä riskeistä. Tällainen lojaliteettivelvollisuuden vastainen 

toiminta voitaisiin ottaa huomioon olennaisuusharkinnassa edellisessä jaksossa selostetulla tavalla 

suoritushäiriöiden kumulaation kautta. Lienee myös mahdollista, että lojaliteettivelvollisuuden vastainen 

toiminta sellaisenaan tarkoittaisi olennaista sopimusrikkomusta.321 Purkaminen lojaliteettivelvollisuuden 

rikkomisen perusteella edellyttänee lojaliteettivelvollisuuden korostunutta merkitystä sopimussuhteessa ja 

sen riittävän vakavaa rikkomista.322  

Tältä osin voidaan mainita Turun HO:n ratkaisu 22.11.2011 S 11/260 (Varsinais-Suomen 

KO 7.12.2010 L 10/7149). Tapaus koski vuokratyövoiman käyttöön liittyvän 

pitkäkestoisen sopimuksen purkamista. Ratkaisussa on katsottu, että 

                                                 

320 Ks. Lainen – Leinonen – Parkkola 2011, s. 20. 

321 Ks. Halila 1981, s. 44. 

322 Ks. Muukkonen 1993, s. 1037. 
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lojaliteettivelvollisuuteen kuuluvaksi voidaan katsoa lakien ja muutoin hyvän tavan 

noudattaminen, ja että lojaliteettivelvollisuuden olennainen rikkominen voi olla peruste 

sopimuksen purkamiselle. Vuokratyövoimaa tarjonneen osapuolen on katsottu 

syyllistyneen purkuun oikeuttavaan olennaiseen sopimusrikkomukseen laiminlyödessään 

täyttämään työntekijöihin liittyviä lakisääteisiä vähimmäisvaatimuksia (ml. 

vähimmäispalkka). 

Ottaen huomioon projektisopimuksen yhteistoimintaluonne ja voimakas sidonnaisuus toimittajan 

toimintaympäristöön, sopimuksen purkaminen toimittajan lojaliteettivelvollisuuden vastaisen toiminnan 

vuoksi saattaa tulla kyseeseen, myös silloin, kun toimittaja toimii tilaajan etujen vastaisesti esim. 

toimittamalla kehitysprojektin lopputuloksia sisältävän ratkaisun tilaajan kilpailijalle, tai hyödyntämällä 

tilaajalta saatujaan luottamuksellisia tietoja vastoin sopimuksen tarkoitusta. 

Osapuolen puutteellisen lojaliteetin vuoksi vastapuolen vastuun on myös katsottu vähenevän.323 Näin 

toimittaja saattaa vapautua vastuusta toimituksessa olevassa suoritushäiriöstä, mikäli suoritushäiriö 

voidaan katsoa johtuvan kokonaan tilaajan lojaliteettivelvollisuuden laiminlyönnistä. Tilaajan passiivisuus 

projektikohteen suunnittelun tai toteuttamisen edellyttämien tietojen antamisessa, suunnitelmien 

vahvistamisessa tai muissa vastaavissa toimenpiteissä saattaa herkästi johtaa etenkin projektin 

viivästymiseen. Johdonmukaisesti, velkojan lojaliteetin laiminlyönnistä johtuvaa suoritushäiriötä ei voida 

huomioida purkuperusteena tai suoritushäiriökumulaation osana. 324 

Helsingin HO:n IT-järjestelmätoimitusta koskevassa ratkaisussa 10.10.2003 S 02/322 

(Helsingin KO 17.12.2001 00/18641) on kiinnitetty huomiota siihen, ettei tilaaja voi 

ainoastaan todeta projektikohteen virheelliseksi ja turvautua sopimuksen purkamiseen, vaan 

tilaajalta on edellytetty edesauttamista virheen selvittämisessä. 

Arviointi on toisenlainen tilanteessa, jossa tilaajan lojaliteettivelvollisuuden vastainen toiminta ei ole 

yksinomainen syy toimittajan suoritushäiriöön. Edellisessä jaksossa todetulla tavalla, vastapuolen 

sopimusrikkomuksiin olennaisuusarvioinnissa huomioon otettavina seikkoina on suhtauduttava 

varauksellisesti. Näin tilaajan lojaliteettivelvollisuuden vastaisena toimintana ilmenevää 

sopimusrikkomusta ei välttämättä voida ottaa suoraan huomioon toimittajan suoritushäiriön 

olennaisuutta alentavana seikkana. Sen sijaan, puutteet tilaajan lojaliteettivelvollisuuden täyttämisessä 

                                                 

323 Rudanko 1989, s. 38. 

324 Mainittakoon tässä yhteydessä, että käytännöllisesti merkittävän kysymyksen muodostaa toimittajan oikeus purkaa sopimus 

tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden (ja näin lojaliteettivelvollisuuden) vastaisen toiminnan vuoksi. Aiheenrajauksen vuoksi 

toimittajan purkuoikeutta koskevat näkökohdat jäävät kuitenkin tarkastelun ulkopuolelle. 
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voitaneen ottaa todetulla tavalla huomioon indisiona tilaajan asennoitumista sopimusvelvoitteiden 

tarkkaan noudattamiseen kyseisessä sopimussuhteessa.  

4.5.2.5 Tuottamus, moitittavuus ja luottamuksen järkkyminen 

Sopimuksen purkaminen ei sinänsä edellytä tuottamusta velallisen puolella.325 Koska 

sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioidaan objektiivisin kriteerein, velallinen ei voi puolustautua 

sopimuksen purkamiselta osoittamalla toimineensa huolellisesti.326 Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin 

kiinnitetty huomiota velallisen moitittavan menettelyn vaikutuksen olennaisuusarviointiin. Velallisen 

moitittavaa (tahallinen tai törkeän huolimaton) käyttäytyminen voidaan nähdä sopimusrikkomuksen 

olennaisuutta puoltavana tekijänä.327  Velallisen menettelyn voidaan myös katsoa heikentävän velkojan 

luottamusta siihen, että velallinen tulee jatkossa asianmukaisesti täyttämään velvoitteensa sekä 

sopimussuhteeseen yleensä. 

On paikallaan tehdä erään formaalin huomautuksen. Mahdollisuutta ottaa sopimusrikkomuksen 

moitittavuus tai velallisen muutoin moitittava menettely purkuarvioinnissa huomioon tulee tarkastella 

edellä selostetun velkojan sopimusintressiin perustuvan olennaisuuskäsitteen valossa. Hieman 

karrikoiden voidaan todeta, että sopimusrikkomuksen vaikutus velkojan sopimusintressiin voi olla sama, 

oli sopimusta rikottu moitittavalla tavalla tai vahingossa. Sopimusrikkomuksen moitittavuus ei siis 

suoraan korreloi sen olennaisuuden kanssa. Sopimusrikkomuksen moitittavuudelle on perusteltua antaa 

merkitystä etenkin silloin, kun silla voidaan katsoa olevan merkitystä sopimussuhteen edellyttämään 

luottamukseen. 

Normijärjestelmän perimmäisiksi tarkoituksiksi voidaan katsoa luottamuksen turvaaminen, jolloin 

luottamusta koskevat näkökohdat on paikallaan ottaa huomioon osapuolen oikeussuojaa koskevassa 

tarkastelussa.328 Dynaamisissa osapuolten yhteistyötä edellyttävissä sopimussuhteissa osapuolten 

keskinäisellä luottamuksella on katsottu olevan erityisen korostunut merkitys.329 Sama on todettu myös 

mm. KVR-urakan osalta.330 Lojaliteetilla ja luottamuksella on todetulla tavalla korostunut merkitys myös 

projektitoimituksen kontekstissa. Näin projektisopimuksen velvoitteen rikkomiselle moitittavalla tavalla 

                                                 

325 Rudanko 1982, s. 142. 

326 Aurejärvi 1988, s. 102. 

327 Ks. mm. Aurejärvi 1988, s. 102. Ks. myös Tieva 2006, s. 249. Olennaisuusarvioinnista kiinteistökaupan kontekstissa ks. 

Niemi 2002, s. 218; Hoffrén 2009, s. 12. 

328 Karhu 2004, s. 1454. 

329 Tieva 2006, s. 243; Piironen 2003, s. 20. 

330 Korhonen 1990, s. 73. 
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täytyynee antaa merkitystä luottamuksen järkkymisen kautta. Sopimusrikkomus onkin katsottavissa 

herkästi olennaiseksi tilanteessa, jossa luottamus on sen johdosta järkkynyt.  

Purkuoikeus on katsottu syntyneeksi luottamuksen menettämisen perusteella Helsingin 

HO:n ratkaisussa 16.3.1994 S 93/1687. Tapaus koski kahden yhtiön välisen 

kalanjalostustuotteiden kehittelyyn liittyvän konsulttisopimuksen purkamista. Osapuolet 

ovat mm. sopineet, että oikeudet tuotekehittelyn tuloksena syntyviin tuotteisiin kuuluvat 

konsulttipalvelua hankkineelle kommandiittiyhtiölle. Samoin on sovittu, että mahdolliset 

patentit haetaan kommandiittiyhtiön nimiin. Konsulttina toimineen osakeyhtiön 

toimitusjohtaja on kuitenkin ehdottanut, että hän saisi hakea itselleen erästä tuotekehittelyn 

yhteydessä syntynyttä keksintöä koskevan patentin. Kommandiittiyhtiö puolestaan saisi 

korvausta vastaan käyttöoikeuden keksintöön. Kommandiittiyhtiö ei ollut suostunut 

kyseiseen järjestelyyn. Osakeyhtiön toimitusjohtaja on myös laatinut keksintöä koskevan 

patenttihakemuksen nimiinsä, kuitenkin, lähettämättä sitä eteenpäin. HO on katsonut, että 

toimitusjohtajan toiminta ”patentin hakemisasiassa on merkinnyt kommandiittiyhtiön kannalta 

konsulttisuhteessa edellytettävän luottamuksen menetystä”, minkä vuoksi kommandiittiyhtiöllä on 

ollut oikeus purkaa konsulttisopimus. 

Sopimusrikkomuksen moitittavuuden huomioimista sopimusrikkomuksen arvioinnissa voidaan 

perustella myös sillä, että tiivistä yhteistyötä edellyttävän sopimuksen kohdalla sopimusrikkomuksesta 

johtuva luottamuksen järkkyminen johtaa tilanteeseen, jossa sopimussuhteen jatkamiselle ei enää ole 

edellytyksiä. Sopimussuhteen jatkamista koskeviin edellytyksiin on kiinnitetty huomiota myös 

oikeuskäytännössä. 

Yhteistyösopimuksen päättämistä koskevassa Vaasan HO:n ratkaisussa 27.2.2003, S 

02/906 (Jämsän KO 11.6.2002 02/82) on katsottu, ettei yhteistyösopimuksen jatkamiselle 

ole ollut edellytyksiä riitautuneessa tilanteessa, jossa osa sopimuksen osapuolista ovat 

vetäytyneet yhteistyösuhteesta. Tapauksessa yhteistyösopimuksen osapuoli on 

tosiasiallisesti estänyt sopimuskumppaninsa käyttämästä sopimuskauden jatkamista 

koskevaa optiotaan. Toiseksi mainittu on asiassa vaatinut yhteistyösopimuksen 

sopimuskauden jatkamisen vahvistamista. Vaikka ensiksi mainitun osapuolen on sinänsä 

katsottu rikkoneen sopimusta, samalla on todettu, ettei sopimussuhteen jatkamiselle enää 

ollut edellytyksiä, mm. sen vuoksi, että yhteistyösopimuksen kaksi muuta osapuolta ovat 

sopineet asian sopimuksen päättäneen osapuolen kanssa ja näin luopuivat yhteistyön 

jatkamisesta. 
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4.5.2.6 Osapuolten toiminta ja passiivisuus sopimuksen purkamisen yhteydessä 

Toisinaan saattaa olla paikallaan arvioida osapuolten toimintaa ennen sopimuksen purkamista taikka 

välittömästi sen jälkeen. Tilaajan osalta, mielenkiinnon kohteena on toiminta ennen purkuilmoitusta. 

Tällöin voidaan tarkastella, kuinka pitkään tilaaja on odottanut, ennen sopimuksen purkamista. Tilaajan 

passiivisuus voidaan ottaa huomioon arvioidessa suoritusvirheen merkitystä tilaajalle, sillä tilaajan 

hidastelu voi toimia indisiona siitä, ettei velkoja ole mieltänyt sopimusrikkomusta kannaltaan vakavaksi. 

Tältä osin voidaan toisaalta ottaa huomioon tilanne, jossa tilaaja on projektikohteen luovutuksen jälkeen 

virheistä tietoisena ottanut sen tuotantokäyttöön. Tietyissä tapauksissa velkojan toiminta on mahdollista 

tulkita jopa luopumiseksi purkuoikeuteen vetoamisesta.331 Tästä on kuitenkin erotettava tilanne, jossa 

projektikohteen virheistä tai viivästyksestä on asianmukaisesti reklamoitu, ja viivyttely sopimuksen 

purkamisessa on johtunut siitä, että tilaaja on varannut toimittajalle mahdollisuuden korjata 

projektikohteessa olevat virheet tai antanut lisäajan toimitusta varten.  

Esim. Vaasan HO:n ratkaisussa 14.10.1996, S 96/448, joka koski kiinteistökaupan purkua 

kiinteistöllä sijaitsevan asuinrakennuksen kosteusvaurioiden vuoksi, HO on perusteluissaan 

kiinnittänyt huomiota ostajien toimintaan ennen kaupan purkamista. HO totesi, että kaupan 

kohteessa on kaupantekohetkellä sinänsä ollut purkuun oikeuttava olennainen virhe. 

Ostajat ovat kuitenkin ryhtyneet mittaviin ja perusteellisiin korjaustoimenpiteisiin, minkä 

on katsottu osoittavan ostajien tarkoituksen korjaustoimenpiteillä poistaa virhe kokonaan 

ja pysyä kaupassa. Lisäksi asiassa ei ollut näytetty, ettei virhe olisi korjautunut ostajien 

suorittamien toimenpiteiden johdosta. Em. seikkojen vuoksi HO on todennut ostajien 

menettäneen oikeutensa purkaa kauppa. 

Toimittajan osalta voidaan antaa merkitystä etenkin tämän reaktiolle purkuilmoituksen saannin jälkeen. 

Tilanteessa, jossa toimittaja on pitkällä aikavälillä sijoittanut resurssejaan projektikohteen toteuttamiseen, 

voitaisiin lähteä siitä, että toimittajan intressissä olisi pyrkiä estämään sopimuksen purkamisen suhteellisen 

ripeillä toimilla – olivat ne sitten tarjoutuminen oikaista virhe, purkuoikeuden kiistäminen tai 

neuvotteleminen joustavan ratkaisun aikaansaamiseksi. Toimittajan passiivisuus saattaa osoittaa, että tämä 

on hyväksynyt sen, että purkamisen edellytykset ovat täyttyneet.  

Esim. räätälöidyn ohjelmiston toimitusta koskevassa Helsingin HO:n ratkaisussa 5.11.2010 

S 09/3396 on huomioitu, ettei toimittaja ole noin puoleentoista kuukauteen millään tavalla 

reagoinut sopimuksen purkamista koskevaan ilmoitukseen esim. esittämällä järjestelmä 

luovutusvalmiiksi.  

                                                 

331 Hemmo 2005, s- 230–231, Hemmo 2003, s. 353. Ks. myös Aurejärvi 1988, s. 76. 
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 Myös Helsingin HO:n ratkaisussa 8.12.2006 S 05/2616 on ennakoituun 

sopimusrikkomukseen perustuvan purkamisen yhteydessä annettu merkitystä sille, että 

urakoitsijan taloudellisen suorituskyvyn ollessa epäilyksen kohteena, urakoitsija ei ole i) 

antanut selvitystä taloudellista edellytyksistä, ii) vastannut virheväitteisiin tai iii) pyytänyt 

lisäaikaa yksityiskohtaisen selvityksen antamiselle. 

4.5.2.7 Suoritushäiriön välilliset vaikutukset tilaajan maineeseen ja muut seikat 

Toisinaan on paikallaan kiinnittää huomiota toimittajan suoritushäiriön vaikutuksiin tilaajan suhteisiin 

muiden sopimuskumppaneidensa kanssa. Sopimusrikkomus ja sen vaikutukset saattavat toisinaan johtaa 

siihen, että velkojan maine suhteessa kolmansiin kärsii. 

Esim. Vaasan HO:n ratkaisussa 7.5.1999 S 98/488 (Kokkolan KO 27.10.1998 98/23) oli 

kyse jalostuskoiran sijoitussopimuksen purkamisesta. Jalostuskoira Viljo oli kantajan 

omistuksessa, jolle sopimuksen mukaan kuului myös koiran jalostusoikeus. Viljon ollessa 

vastaajan hoidettavana ja kasvatettavana, Viljo on vahingossa kahdesti päässyt astumaan 

vastaajan naaraskoiraa. Sopimusrikkomuksen olennaisuuden arvioinnin yhteydessä kyseisen 

alan käytäntöjen (jalostusoikeuden vastainen käyttö on herkästi mielletty olennaiseksi 

sopimusrikkomukseksi), sopimusrikkomuksen toistumisen ja koiran omistajan omien 

sopimusrikkomusten lisäksi huomiota on myös kiinnitetty sopimusrikkomuksen 

vaikutukseen kantajan maineeseen koirajalostajana. 

Vaikka tarkastelun kohteena oleva konteksti on suhteellisen kaukana koirien jalostamisesta, myös 

projektisopimuksen yhteydessä voitaneen ottaa huomioon toimittajan suoritushäiriöiden vaikutukset 

tilaajan maineeseen. Esim. raideliikennettä harjoittavalle tilaajalle toimitetussa 

liikenteenohjausjärjestelmässä olevat puutteet, puhumattakaan se toimituksen huomattavasta 

viivästymisestä, saattavat herkästi johtaa suureen määrään tyytymättömyyttä tilaajan palveluihin näiden 

palvelujen käyttäjien keskuudessa, heikentäen näin tilaajan mainetta. 

Edellä jaksossa 4.5.1 todetulla tavalla olennaisuusarviointi on huomioon otettavan tosiseikaston osalta 

avoin. Näin projektisopimuksen purkamista koskevan arvioinnin yhteydessä voidaan luonnollisesti ottaa 

huomioon kunkin projektisopimuksen kohdalla aktualisoituneet, tilaajan sopimusintressin täyttymiseen 

liittyvät tosiseikat. 
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4.6 Intressipunninta osana purkuarviointia 

Oikeuskirjallisuudessa on lausuttu, että sopimusrikkomuksen olennaisuusarviointi on tietyltä osin 

velkojan ja velallisen intressipunnintaa.332 Intressipunninta nähdään purkuoikeutta rajoittavana tekijänä, 

kun sopimuksen purkamiseen vaikutukset aiheuttavat velalliselle sopimusrikkomuksen merkittävyyteen 

suhteutettuna poikkeuksellisen suurta haittaa.333 Niin ikään kaupallisissa suhteissa velkojan purkuoikeutta 

saattaa olla tarpeen rajoittaa, kun sopimuksen taloudellinen merkitys suhteessa velallisen taloudelliseen 

asemaan on suuri.334 

On toisaalta huomioitava, että sopimuskumppanin intresseihin on kiinnitetty huomiota 

sopimussidonnaisuuden päättävän irtisanomisoikeuden mitoittamisessa sopimusriippuvuuden 

tilanteissa.335 Sopimusriippuvuudella voidaan sen vahvemmassa muodossa katsoa tilannetta, jossa 

osapuoli ei välttämättä voi jatkaa liiketoimintansa ilman sopimuksen voimassaolon jatkumista.336 

Projektikäytäntöön sovellettuna sopimusriippuvuus on käsillä tilanteessa, jossa toimittajan liiketoiminta 

on tietyn ajanjakson sisällä keskittynyt pääosin yhden ison projektin läpiviemiseen, jolloin 

projektisopimuksen purkaminen tarkoittaisi toimittajan liiketoiminnan romuttumista. 

On kuitenkin tarpeen tarkastella tarkemmin intressipunninnan paikkaa sopimuksen purkamista koskevan 

arvioinnin yhteydessä. Etenkin on tarkasteltava, voidaanko intressipunninta tai jonkinnäköinen 

kohtuusharkinta katsoa purkuarvioinnin itsenäiseksi vaiheeksi ja velallisen aseman viimesijaiseksi 

suojakeinoksi, kun sopimusrikkomus on sinänsä todettu velkojan näkökulmasta olennaiseksi.  

Tältä osin on huomioitava etenkin se, että sopimuksen purkamisen edellytyksenä sekä purkuoikeutta 

sääntelevien säännösten, että sopimusoikeuden yleisten oppien tasolla on sopimusrikkomuksen 

olennaisuus. Todetulla tavalla, sopimusrikkomuksen olennaisuudessa on kyse sopimusrikkomuksen 

merkityksestä nimenomaan velkojalle. Samalla on huomioitava, ettei sopimusosapuolten intressien 

tasapainoa purkutilanteessa ole mainittu purkamisen edellytyksenä esim. KL:ssa, MK:ssa tai niiden 

esitöissä. KL:n osalta onkin todettu, että vapaa osapuolten intressien punninta ei tule kyseeseen 

purkuarvioinnin yhteydessä, vaan intressipunninta purkuoikeutta rajoittavan tekijänä on varattu vain 

tiettyihin tilanteisiin, kuten nimenomaan tilaajaa varten valmistettavaa kohdetta koskevan kaupan 

purkamiseen.337 Tältä osin on kuitenkin huomioitava, että valmistuskaupan yhteydessä osapuolten 

                                                 

332 Ks. mm. Aurejärvi 1988, s. 99; Hemmo 2003, s. 357. 

333 Ks. Hemmo 2003, s. 358. 

334 Aurejärvi 1988, s. 103. 

335 Ks. Hemmo 2015, s. 99 ss. 

336 Hemmo 2015, s. 85. 

337 Routamo – Ramberg 1997, s. 198. 



 75 

intressit KL:ssa on huomioitu yleisellä tasolla purkukynnystä korottavana tekijänä, eikä yksittäistapauksen 

olosuhteisiin liittyvänä seuraamusharkintana.338 

Eräässä kiinteistön kaupan purkamista koskevassa tapauksessa Raahen KO on 

ratkaisussaan 30.9.2002 02/312 sinänsä katsonut kaupan kohteessa olleen olennainen virhe, 

mutta evännyt ostajien oikeuden purkaa kauppa todeten, että hinnanalennus olisi kaupan 

purkamista kohtuullisempi oikeusseuraamus, ottaen huomioon mm. virheen 

korjauskustannukset. Vaasan HO on ratkaisullaan 6.9.2006 S 05/1464 sivuuttaen 

oikeusseuraamuksen kohtuullisuusharkinnan muuttanut sanotun KO:n ratkaisun ja 

todennut ostajilla olleen oikeus purkaa kauppa. 

Tapausta kommentoidessa Hoffrén on suhtautunut kieltävästi sopimuksen purkamista koskevan 

arvioinnin yhteydessä toteutettavaan kohtuullisuusarviointiin.339 On selvää, että sopimuksen purkaminen 

on velallisen kannalta raju oikeuskeino, jolloin purkamista koskevassa normistossa on huomioitava 

velallisen suojaamista koskevia näkökohtia. On kuitenkin pidettävä mielessä, että sopimuksen 

purkamiseen liittyy useita merkittäviä rajoituksia velallisen eduksi. Purkaminen on sopimusoikeudellisten 

oikeuskeinojen hierarkiassa viimesijainen. Purkamisen vaikutusta velallisen asemaan huomioidaan myös 

vaikeasti täyttyvällä olennaisuusedellytyksellä.340 Etenkin projektisopimuksen kontekstissa 

olennaisuuskynnys todetulla tavalla asettuu erityisen korkealle. Sopimusrikkomus voidaankin katsoa 

olennaiseksi lähinnä tilanteissa, joissa projektikohde on sopimusrikkomuksen vuoksi käyttökelvoton 

tarkoitukseensa, tai kun tilaaja on muutoin sopimusrikkomuksen vuoksi menettänyt projektisopimukseen 

liittämänsä sopimusintressin. Purkuoikeutta rajoittavaan suuntaan vaikuttaa myös se, että 

olennaisuusarvioinnin perustana olevan sopimusintressin on oltava sopimussuhteen kannalta perusteltu 

ja velallisen on oltava tietoinen suoritushäiriön merkityksestä velkojalle. Tämän vuoksi intressipunninnan 

tarvetta arvioinnin itsenäisenä vaiheena velallisen suojaamiseksi voidaan kyseenalaistaa. 

On myös huomioitava, että sitoutuessaan projektisopimukseen toimittaja voidaan katsoa ottavan riskin 

siitä, että epäonnistumisen seurauksena ääritapauksessa voi olla sopimuksen purkaminen.  Esim. 

työurakassa urakoitsijan sitoutuessa vaikeasti toteuttavissa olevaan suoritukseen voidaan puhua 

”urakoitsijan riskistä”.341 Vaikka sopimuksen purkaminen aiheuttaisi poikkeuksellisen suurta haittaa 

toimittajalle, tällaista toimittajan riskinoton lopputulosta ei olisi perusteltua siirtää tilaajan kannettavaksi. 

                                                 

338 Ks. jakso 4.3 edellä. 

339 Hoffrén 2006, s. 9. 

340 Ibid. 

341 Aurejärvi 1976, s. 295. 
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Näillä perusteillä päädytään siihen lopputulokseen, että intressipunninnan paikka olisi pikemminkin 

sopimustyypin tasolla asetettavan olennaisuuskynnyksen yhteydessä – eikä viimesijaisena purkuoikeuden 

rajoittamisen keinona, jossa arvioitaisiin olennaiseksi todettuun sopimusrikkomukseen perustuvan 

purkamisen vaikutuksia yksittäistapauksen velkojan asemaan. Mikäli kuitenkin haluttaisiin hyväksyä 

jälkimmäinen vaihtoehto, lienee selvää, että purkuoikeutta tulisi intressipunninnan perusteella rajoittaa 

ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa olennaisuuskynnys voidaan katsoa ylittyneen vain täpärästi, 

mutta purkamisen seuraamukset toimittajan kannalta olisivat katastrofaaliset. 

4.7 Purkaminen ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteella 

Lopuksi on paikallaan tarkastella niitä purkamiselle asetettavia lisäedellytyksiä, jotka tulevat kyseeseen, 

ennakoituun sopimusrikkomukseen perustuvan purkamisen yhteydessä. Projektisopimuksen kontekstissa 

toimittajan pääsuoritusvelvollisuus on sopimuksenmukaisen työntuloksen luovuttaminen sovittuna 

aikana. On huomioitava, ettei pääsääntöisesti projektikohteen laatuvirheestä voida puhua ennen kuin 

projektikohde (tai sen sovittu osa) on valmis ja luovutettu tilaajalle. Vastaavasti toimittajan viivästys on 

käsillä vasta silloin, kun luovutus ei ole tapahtunut sovittuna aikana.  

Toisinaan velkojalle voi syntyä tarve purkaa sopimus ennen kuin suoritushäiriö on realisoitunut. Tällöin 

sopimuksen purkuoikeuden syntymistä on arvioitava ennakoitua sopimusrikkomusta koskevien normien 

valossa. Kyseessä on ennakoitu sopimusrikkomus, kun olosuhteiden perusteella on pääteltävissä, ettei 

velallinen tule täyttämään velvollisuuksiaan.342 Projektisopimuksen kontekstissa tällainen tarve selittyy 

sillä, että yhteistyön jatkaminen purkuun oikeuttavaan sopimusrikkomukseen asti merkitsisi tilaajan 

kannalta projektiin käytettyjen lisäresurssien hukkaamista.343 Purkuoikeus ennakoidun 

sopimusrikkomuksen perusteella sääntelemättömien sopimustyyppien kohdalla voidaan katsoa 

velvoiteoikeuden yleisiin periaatteisiin perustuvaksi velkojan oikeudeksi.344 

Ennakoidun sopimusrikkomuksen osalta edellytetään, että tuleva sopimusrikkomus on selvä tai 

ilmeinen.345 Ennakoituun sopimusrikkomuksen perustuvaan purkamiseen siis liittyy 

sopimusrikkomuksen todennäköisyyttä koskeva lisäedellytys. Purkuoikeuden edellyttämä todennäköisyys 

                                                 

342 Savola 1998, s. 1006, Aurejärvi 1988, s. 95. 

343 Velkojan sopimusrikkomuksen johdosta kärsimää vahinkoa parhaiten rajoittaa, mikäli velkoja pystyy päättämään 

sopimussuhteen ennen sopimusrikkomuksen toteutumista ja etsiä tilalle uuden sopimuskumppanin. Ks. Savola 1998, s. 1008. 

Perusteltu purkaminen ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteella hyödyttää välillisesti myös velallistahoa, sillä samalla 

rajoittuu myös velallisen maksettavaksi tuleva korvaus. 

344 Savola 1998, s. 1024. 

345 Ks. Hemmo 2003, s. 355; Aurejärvi 1988, s. 95, Godenheim 1965, s. 63. KL 62 § vastaavasti edellyttää, että ”on käynyt 

selväksi, että kaupan purkamiseen oikeuttava sopimusrikkomus tulee tapahtumaan.” 
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on erityisen korkea.346 Voidaan puhua varmuutta lähellä olevasta todennäköisyydestä.347 Täyttä 100 %:n 

todennäköisyyttä ei kuitenkaan voida edellyttää – näin ennakoituun sopimusrikkomukseen perustuva 

purkaminen olisi käytännössä mahdoton. Todennäköisyysvaatimusta lienee muutenkin mahdotonta 

pukea täsmälliseen muotoon ja sen täyttyminen edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa.348 Esim. 

Routamo sitoo ennakoituun sopimusrikkomukseen perustuvan purkamisen siihen, onko purkaminen 

kaupallisesti järkevää ja lojaalia sopimuskumppanin kannalta.349 Tällaisen ”testin” omaksuminen olisi 

hyvin pragmaattista, mutta siihen täytynee kuitenkin suhtautua varauksella, sillä se lähtee suhteellisen 

kauas arvioinnin lähtökohtana olevasta todennäköisyysvaatimuksesta. 

Ennakoitu sopimusrikkomus voi ilmetä etenkin suoritushalukkuuden tai -kyvyn taikka molempien 

puuttumisena.350 Ennakoidun sopimusrikkomuksen arvioinnissa voidaan hyödyntää erinäisiä indisioita, 

kuten suorituksen mahdottomuutta, velallisen ilmoitusta, valmistelutoimenpiteiden laiminlyöntiä, tai jopa 

velallisen toimintaa muissa sopimussuhteissa.351   

KL:ssa ennakoituun sopimusrikkomukseen kohdistuvan todennäköisyysvaatimuksen yhteydessä 

puhutaan ”purkamiseen oikeuttavasta” sopimusrikkomuksesta. Ennakoitu sopimusrikkomus voidaan 

oikeusseuraamusten käyttöedellytysten perspektiivistä rinnastaa toteutuneeseen sopimusrikkomukseen.352 

Lienee lähdettävä siitä, että kaikkien sopimuksen purkamisen kriteerien täytyy täyttyä varmuutta lähellä 

olevalla todennäköisyydellä.353  

Ottaen huomioon olennaisuuskriteerin täyttymistä koskeva epävarmuus ja vahva sidonnaisuus 

yksittäistapauksen tosiseikastoon, voidaan kysyä, voiko sopimusrikkomuksen olennaisuus ylipäänsä 

koskaan olla selvää tai ilmeistä ennen sopimusrikkomuksen aktualisoitumista. Tällöinhän ei voida tuntea 

kaikkia sopimusrikkomukseen liittyviä tosiseikkoja. Kriteeri luonnollisesti täyttyy tilanteissa, joissa 

suoritusta ei tulla tekemään ollenkaan (ennakoitu viivästys). Velkojalle voi syntyä oikeus purkaa sopimus 

etenkin suorituksen mahdottomuuden tilanteissa.354 Onhan selvää, ettei velkoja tule saavuttamaan 

                                                 

346 Ks. HE 93/1986 vp., s. 117. 

347 Savola 1998, s. 1020., Routamo – Ramberg 1997, s. 444. 

348 Savola 1998, s. 1025, Routamo – Ramberg 1997, s. 430–431. 

349 Routamo 1996, s. 74.  

350 Aurejärvi 1988, s. 95; Savola 1998, s. 1010. 

351 Savola 1998, s. 1010–1011. 

352 Savola 1998, s. 1029.  

353 Toisin sanoen täytyy olla ”selvää”, että i) muut oikeussuojakeinot ovat riittämättömiä, ii) sopimusrikkomus on velkojan 

kannalta olennainen ja iii) velallinen on tietoinen sopimusrikkomuksen olennaisuudesta. Ks.  He 93/1986 vp., s. 117, Routamo 

– Ramberg 1997, s. 444. 

354 Savola 1998, s. 1010. 
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sopimusintressiään, mikäli sopimuksenmukainen suoritus on velalliselle mahdoton tehtävä. Näin etenkin, 

kun suorituksen mahdottomuus on objektiivista ja korjaantumatonta. Vastaavasti, edellytyksen 

täyttymiselle on vahvat perusteet, mikäli velallinen nimenomaisesti ilmoittaa, ettei se tule täyttämään 

velvoitteitaan. Tällaiseksi ilmoitukseksi tapauskohtaiseksi voidaan katsoa myös velallisen oikeudeton 

purkuilmoitus, joka perustuu väitettyyn velkojan sopimusrikkomukseen.355 

Sen sijaan purkamiseen oikeuttavan laatuvirheen ennakointi on äärimmäisen hypoteettista ja epävarmaa, 

kun laatuvirheen olennaisuuden arviointi on haastava tehtävä toteutuneenkin sopimusrikkomuksen 

kohdalla. Purkamiseen oikeuttavan sopimusrikkomuksen ilmeisyyden vaatimuksen valossa 

purkuoikeuden syntyminen ennakoidun laatuvirheen perusteella vaikuttaa poikkeustapauksia lukuun 

ottamatta pitkälti poissuljetulta vaihtoehdolta projektisopimuksen kontekstissa. 

Ennakoitua sopimusrikkomusta koskevan problematiikan kannalta voidaan kiinnittää huomiota 

oikeudelliseen virheeseen purkuperusteena. Oikeudellisella virheellä tarkoitetaan tilannetta, jossa 

sopimuskohdetta sopimuksenvastaisesti rasittaa kolmannen osapuolen oikeus.356 Etenkin 

teknologialiitännäisiin projekteihin voidaan katsoa liittyvän kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien 

loukkauksen riski. Olennaisuuskynnyksen näkökulmasta tarkasteltuna oikeudelliseen virheeseen 

perustuva purkaminen tulee suhteellisen herkästi ajankohtaiseksi, mikäli sopimuskohdetta rasittava 

kolmannen oikeus käytännössä estää projektikohteen käytön velkojan tarkoitukseen. 

Tilanne on kuitenkin ongelmallinen siltä osin, kuin kyse on vasta kolmannen osapuolen tekemästä 

immateriaalioikeuden loukkausta koskevasta väitteestä. Tällöin suoritushäiriö ei ole vielä realisoitunut, 

jolloin tilannetta on tarkasteltava ennakoitua sopimusrikkomusta koskevien kriteerien valossa. Väitetty 

immateriaalioikeuden loukkaus on ongelmallinen edellä selostetun todennäköisyysvaatimuksen kannalta 

– täyttä varmuutta oikeudellisen virheen olemassaolosta voi olla lähes mahdotonta saavuttaa kunnes esim. 

patenttiriita on sitovasti ratkaistu. Esim. KL 41.3 §:n mukaan ostaja saa vaatia oikeudellisen virheen 

seuraamuksia, mikäli immateriaalioikeuden loukkausväitteelle on ”todennäköisiä perusteita”.357  

Esim. ratkaisu KKO 1990:147 koski tilannetta, jossa ostaja on purkanut maatalouskoneita 

koskevan kaupan kolmannen osapuolen esittämän patentinloukkausväitteen vuoksi. KKO 

on katsonut ostajan oikeutetun purkamaan sopimuksen sen vuoksi, että kolmannen 

esittämälle loukkausväitteelle on ollut tapauksen olosuhteiden valossa todennäköisiä 

                                                 

355 Savola 1998, s. 1010–1011. 

356 Hemmo 2003, s. 140. 

357 Ks. myös HE 93/1986 vp, s. 34–35. 
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perusteita. KKO on myös kiinnittänyt huomiota siihen, ettei myyjä ole kohtuullisessa ajassa 

poistanu ostajaa rasittavan epävarmuuden patenttiasian osalta.  

Käytännölliset syyt puoltavat vastaavan lievemmän todennäköisyysvaatimuksen omaksumista myös 

projektikohteen ennakoidun oikeudellisen virheen osalta.  Olisi epärationaalista edellyttää tilaajalta 

pysymistä projektisopimuksessa projektikohteen käyttökelpoisuuden osalta epävarmassa tilanteessa, 

kunnes immateriaalioikeuden loukkausta koskeva kiista on sitovasti ratkaistu tai sovittu toimittajan ja 

kolmannen osapuolen välillä. Näin luonnollisesti edellyttäen, ettei esim. oikeudenloukkausriskin sisältävää 

komponenttia voida korvata tai poistaa projektikohteesta, tai muutoin eliminoida oikeudenloukkausta 

koskevan riskin. Kyse on myös tilaajan kannalta huomattavasti suuremmasta riskistä kuin irtaimen 

kaupassa. Projektin vieminen eteenpäin vaatii osapuolten jatkuvia panostuksia, joten oikeudenloukkausta 

koskevan riskin realisoitumisesta seuraava projektikohteen käyttökelvottomuus merkitsisi huomattavaa 

resurssienhukkaa. Edelleen, käyttökelvottoman projektin lopputuloksen korvaaminen katehankinnalla ei 

ole yhtä helposti toteutettavissa kuin irtaimen kaupan kohdalla. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että projektisopimuksen purkaminen ennen toimittajan suoritushäiriön 

realisoitumista on äärimmäisen epävarmaa ja edellyttää poikkeuksellisen vahvoja viitteitä siitä, että 

velkojan sopimusintressi tulee jäämään saavuttamatta. Epävarmuus korostuu ennakoidun laatuvirheen 

kohdalla. Riskin ottaminen saattaa kuitenkin olla tapauskohtaisesti perusteltu, sillä esim. sopimuksen 

purkamiseen perustuvan vahingonkorvauksen periminen suorituskyvyttömältä toimittajalta voi olla 

haastavaa. Näin etenkin, kun ennakoitu sopimusrikkomus liittyy toimittajan heikkoon taloudelliseen 

asemaan (ja maksukykyyn), jolloin projektiin upotetut resurssit jäävät tilaajan vahingoksi. 
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5 KOKOAVIA NÄKÖKOHTIA 

Sopimuksen purkaminen on edelleen purkavan osapuolen riski. Sopimuksen purkuoikeuden 

olemassaoloon liittyvää epävarmuutta voidaan kuitenkin vähentää systemaattisella purkuoikeuden 

edellytysten tarkastelulla, jossa huomioidaan sopimustyyppikohtaiset erityispiirteet. Projektisopimuksen 

osalta on havaittu seuraavat erityispiirteet: toimittajan tulosvelvoite ja siitä johtuva sopimuksen 

työntulossidonnaisuus, sopimussuhteen pitkä kesto, osapuolten intressiyhteys ja siitä seuraava korostunut 

luottamuksen ja lojaliteetin asema, sekä sopimuksen dynaaminen luonne. Näiden tekijöiden on havaittu 

vaikuttavan sekä sopimuksen purkamista koskevan normiston hahmottamiseen, että arvioinnissa 

huomioon otettavan yksittäistapauksen tosiseikaston valikoitumiseen. 

Sopimuksen purkamista koskevan oikeuden toteaminen havaittu perustelluksi nähdä vaiheittaisena 

purkamisen edellytysten tarkasteluna. Ensiksi on luonnollisesti luotettavalla tavalla arvioitava, onko 

kyseessä toimittajan suoritushäiriö, vai kenties joku muu toimituksessa oleva häiriö, jolle ei voida antaa 

juridista merkitystä. Toimittajan velvoitteen sisällön konstruoinnissa on huomioitava projektikohdetta 

koskevan suunnitteluvastuun jakautuminen, sekä se, millä tasolla ja tarkkuudella projektikohteen 

ominaisuuksista on sovittu. Mikäli suoritushäiriö voidaan katsoa olevan käsillä, on seuraavaksi 

tarkasteltava sopimuksen purkamisen edellytykset. Ensiksi on huomioitava, että purkaminen on 

viimesijainen oikeuskeino. Mahdollisuus sopimuksen purkamiseen edellyttää, ettei virhettä voida syystä 

tai toisesta korjata tilaajan ja toimittajan välisessä relaatiossa.  

Seuraavaksi on arvioitava sopimusrikkomuksen olennaisuutta koskevan edellytyksen täytyminen. Tällöin 

on lähdettävä liikkeelle olennaisuuskynnyksen määrittämisestä. Olennaisuuskynnyksen asettaminen on 

havaittu perustelluksi tehtäväksi sopimustyypin tasolla, jolloin sopimustyypille ominaiset piirteet ja 

osapuolten intressien punninta tulevat huomioiduksi. Projektisopimuksen ominaispiirteiden vuoksi, 

olennaisuuskynnyksen on katsottava asettuvan erityisen korkealle. Sopimusrikkomus voidaankin 

projektisopimuksen kontekstissa katsoa olennaiseksi, mikäli se olennaisilta osin riistää tilaajalta tämän 

tavoitteleman perustellun sopimusintressin. Tällainen tilanne on katsottu olevan käsillä etenkin, kun 

projektikohdetta ei toimitettu ollenkaan tai kun projektikohde on laatuvirheiden tai viivästyksen vuoksi 

käyttökelvoton tarkoitukseensa. 

Olennaisuusarvioinnissa on muiltakin osin lähdettävä tilaajan sopimusintressistä, esim. relevantin 

tosiseikaston valikoimisessa olennaisuutta koskevan kokonaisharkinnan perustaksi. Projektisopimuksen 

kontekstissa kokonaisharkinnassa huomioon otettavan tosiseikastoon on katsottu tyypillisesti kuuluvan 

mm. useiden suoritushäiriöiden käsilläolo ja keskinäinen vaikutus, lojaliteettivelvollisuuden täyttämiseen 

sekä luottamukseen liittyvät näkökohdat. Kokonaisharkinnassa on niin ikään syytä kiinnittää huomiota 

tilaajan toimintaympäristöön sekä projektikohteen käyttöyhteyksiin. Mikäli sopimuksen purkaminen 
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tapahtuu ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteella, purkamisen lisäedellytykseksi nousee se, että kyse 

on varmuutta lähellä olevalla todennäköisyydellä tapahtuvasta olennaisesta sopimusrikkomuksesta. 

Projektisopimuksen dynaamisuus monelta osin vaikuttaa sopimuksen purkamista koskevaan arviointiin. 

Sopimuksen dynaamisen luonteen on havaittu edellyttävän huomion siirtämistä sopimuksentekohetkestä 

eteenpäin. Ensinnäkin sopimussuhteen aikana tapahtuneet muutokset saattavat vaikuttaa osapuolten 

velvoitteiden sisältöön, jolloin muutokset on luonnollisesti huomioitava suoritusvirhearvioinnissa. 

Edelleen, muutokset saattavat vaikuttaa tilaajan sopimusintressin sisältöön, mikä vastaavasti heijastuu 

sopimusrikkomuksen olennaisuutta koskevaan arviointiin. Purkuarvioinnissa on siten huomioitava 

sopimuksentekohetken jälkeiset olosuhteet. Tämän on havaittu edellyttävän usein hyödynnetyn, velkojan 

hypoteettiseen sopimuksentekohetken käyttäytymiseen perustuvan, arviointikriteerin hylkäämistä 

projektisopimuksen kontekstissa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että projektiluonteisten ja muiden pitkäkestoisten sopimussuhteiden 

yleistyminen suhteessa yksittäiseen transaktioon tähtääviin sopimuksiin asettaa paineita kertasopimusta 

silmällä pitäen kehittyneiden yleisten oppien tarkistamiseen ja tuoreiden lähestymistapojen omaksumiseen 

sopimuksen purkamista koskevien kysymysten osalta, mihin tällä tutkielmalla onkin pyritty. 


