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1. Johdanto 

1.1. Tutkimuskysymys 
 
Riskinjako lyödään ennakolta lukkoon sopimuksella, joka ei koskaan ole täydellinen. Osa 

riskeistä jää huomiotta, osaa pidetään sopimuksen kannalta epärelevantteina, ja osaa koske-

vat osapuolten odotukset, joka ovat joko perusteltuja tai eivät. Riitatilanteessa tuomioistuin 

joutuu tarvittaessa oikaisemaan riskinjakoa. Samassa yhteydessä se ottaa kantaa myös osa-

puolten huolellisuuteen. Harkinnan eri vaiheissa pääroolissa on pitkälti sama tosiseikasto ja 

sitä koskeva todistusharkinta.  

Tämän tutkielman keskeisenä tavoitteena on selvittää, miten riski, tuottamus ja lojaliteetti-

vaatimus liittyvät sopimusperusteisessa vahingonkorvausriidassa toisiinsa. Miten niihin eri 

muodossa sisältyvä kohtuullisen huolellisuuden vaatimus vaikuttaa riskinjakoon ja limittyy 

oikeudenkäynnissä, jossa kantaa otetaan sekä sopimuksen sisältöön että vahingonkorvaus-

edellytyksiin? Yhtyvätkö samoja tosiseikkoja koskeva näytönarviointi ja harkinta? Mikä on 

riskiperusteisen tuottamusarvioinnin merkitys? Onko tuottamuksella merkitystä sopimuksen 

tulkinnassa ja täydentämisessä? Miten riskinjakoon vaikuttaa luottamuksensuoja ja miten 

se ansaitaan? Kyetäänkö huolellisuuden perusteella ennakoimaan riidan lopputulosta?  

1.2. Metodi ja näkökulma 
 
Lainopillisen tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on systematisoida vallitsevaa oikeustilaa ja 

tarjota tulkintasuosituksia, eli lisätä oikeudellisten ratkaisujen ennakoitavuutta. Koska lain-

oppi on lähinnä tutkimussuuntaus, tulisi metodi tarkentaa erikseen. Sopivaa tieteellisesti 

koeteltua metodia prejudikaattien ja doktriinin läpikäymiseen on vaikea löytää, ja joudun 

tyytymään omaan rajalliseen ymmärtämykseeni ja loogiseen päättelyyn.1 Asiaa vaikeuttaa 

se, että valitsemallani aihealueella ei kiinteitä etusijajärjestyksiä saati matemaattistyyppisiä 

ratkaisusääntöjä ole yleensäkään löydettävissä saati vahvistettavissa. Parhaimmillaankin tut-

kija voi vain tavoitella kriittisen lukijan hyväksyntää.2 Menetelmäni on, että rakennan dokt-

riinin pohjalta tutkimuskysymyksessä mainitsemiani ilmiöitä yhdistäviä ja selittäviä tekijöitä 

koskevaa ymmärrystä, jolle etsin prejudikaateista vahvistusta.  

                                                
1 Ks. Minkkinen 2017, s. 909 ja 917-918. 
2 Hemmo 2003, s. 64. 
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Sopimusperusteisia liikesuhteita koskevia vahingonkorvausriitoja on korkeimman oikeuden 

julkaistuissa tapauksissa vähän. Vaikka suurin osa sopimuksista täytetään ongelmitta, lienee 

kyse niiden sopimisesta oikeuden ulkopuolella sovinnoin ja välitystuomioin. Sovintoon saat-

taa oikeudenkäyntien julkisuuden, keston ja kalleuden ohella vaikuttaa myös se, että niiden 

lopputulos on arvaamaton. Ehkä tämä tutkielma auttaa osaltaan selventämään miksi.3  

Lainoppia tehdään usein lakimiehen käytännönläheisestä näkökulmasta.4 Vaikka useimmi-

ten tämä lakimies on tuomari, tämän tutkielman näkökulmahenkilöksi poimitaan asianajaja. 

Sovintovaihtoehto tarjoaa mahdollisuuden vapaammin huomioida mm. todisteluongelmat ja 

reaaliset argumentit, ja ennakoida näihin liittyviä tuomioistuimen arvopunnintoja. Vaikka 

yritän itse pitäytyä arvokannanotoista, tutkielmassa on hyväksytty arvosidonnaisuus, joka 

sopimus- ja vahingonkorvausoikeudellisten säännösten tapauskohtaiseen soveltamiseen liit-

tyy. Oikeuskäytännön arvioinnin kannalta se valitettavasti tarkoittaa, etteivät ratkaisut ole 

aina yleistettävissä.5 

1.3. Rajauksia 
 
Sopimusoikeuden yleisiä periaatteita, sopimuksen syntymistä, tulkintaa ja täydentämistä, 

tuottamusarviointia sekä riskin ja tiedon vaikutusta näihin ei voida käsitellä ottamatta kantaa 

tapauskohtaisiin olosuhteisiin, jolloin eriyttäviä tekijöitä ovat jaottelut sopimustyyppeihin, 

vakio- ja yksilöllisiin, kuluttaja- ja liike- sekä toisaalta kerta- ja kestosopimuksiin.6 

Tutkielman keskiössä on kertaluonteinen tasaveroisten osapuolten liikesopimus, joka ei 

kuulu erityissääntelyn piiriin. Sopimus on jäänyt keskimääräistä epätäydellisemmäksi, ja rii-

dan kohteena olevaa suoritusvirhettä koskevat nimenomaiset sopimusmääräykset puuttuvat. 

Myös huolellinen sopimusta edeltävä intressien ja riskien punninta on jäänyt tekemättä.7 So-

pimuksen on siis tehnyt näkökulmasta riippuen joko kaksi ’vauhdikasta liikemiestä’, tai sit-

ten kaksi ’kättä-päälle –herrasmiestä’, jotka ovat nyt tulisessa vahingonkorvausriidassa kes-

kenään. Ehkä roomalaisten juristien toteamus, ettei mikään laki voi sopimustilanteessa suo-

jata typeryksiä, pitääkin kirjoittaa muotoon: mikään laki ei voi suojata herrasmiestä.8  

Vai voiko? 

                                                
3 Ks. Hemmo 2005b, s. 25-26. 
4 Minkkinen 2017, s. 910. 
5 Ks. Hemmo 2003, s. 66. 
6 Hemmo 2003, s. 28. 
7 Ks. Hemmo 2005b, s. 9, 11 ja 173. 
8 Klami 2000, s. 109. 
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2. Sopimus- ja vahingonkorvausoikeuden yhteisestä tehtävästä 

2.1. Sopimusten sitovuus ja taloudellinen tehokkuus 
 
Sopimukset on pidettävä – Pacta sunt servanda. Sopimus sitoo. Tämä jo Rooman oikeudesta 

peräisin oleva sääntö on helppo sisäistää ja siihen on helppo vedota. Koko länsimainen yh-

teiskunta nojaa sopimusten sitovuudelle ja toiselle sopimusoikeuden pääperiaatteelle eli so-

pimusvapaudelle. Kun sitoutuminen sopimuksiin on vapaaehtoista, ja sopimukset sitovat, 

tuntemattomiinkin osapuoliin voi luottaa, eikä liiketoiminnassa tarvitse varautua siihen, ettei 

sovittu pidäkään. Sopimukset voidaan laatia pienin kustannuksin ja niiden varaan uskalle-

taan suunnitella tulevaisuutta. Perinteisen sopimusoikeuden taustalla voidaankin nähdä libe-

ralismi siinä mielessä, että valtion tehtäväksi jää vain asettaa välttämättömät puitteet yksilön 

valinnoille, minkä jälkeen rationaalisten yksilöiden vapaa tahto vallitsee.9  

Tahtoteoria syntyi tämän yksilöautonomian pohjalta. Yksilö nähtiin vapaaksi toimimaan ha-

luamallaan tavalla oikeusjärjestyksen asettamissa rajoissa. 10 Jo roomalaisessa oikeudessa 

katsottiin sitoutumisen perustuvan sille, mihin osapuolen tahto sitoutua suuntautuu. Ilmai-

suerehdys ei sido, eikä vahingossa synny sitovia velvoitteita. Ajattelun heikkoutena kuiten-

kin oli, ettei vastapuoli voi luottaa saamiinsa tahdonilmaisuihin ennen kuin oli varmistanut, 

että ne olivat ilmaisijan tahdon mukaisia. Siksi tahtoteorian vaihtoehdoksi syntyi luottamus-

teoria. Se suojaa huolellisesti toimivan vastapuolen luottamusta tahdonilmaisuun eli antaa 

sitovuusvaikutuksen sen objektiiviselle ulospäin havaittavalle sisällölle.11  

Lopulta luottamusteoria löi läpi lainsäädännössä vain rajoitetussa määrin. ’Teoriat’ tavallaan 

hajosivat ja niiden merkitys kattavina periaatteina aleni yksittäisten sääntöjen tasolle. Sopi-

musvelallisen yksilöllisiin olosuhteisiin ei voinut enää vedota perustellussa vilpittömässä 

mielessä olevaa vastapuolta vastaan.12 Oikeustoimilakia säädettäessä siirryttiin vaihdannan 

suojaamisen nimissä luottamusteoriaan lähinnä tarjous-vastaus -sopimuksen syntymallin 

muodossa. Tahdonilmaisussaan erehtyneen perustellussa vilpittömässä mielessä olevaa vas-

tapuolta päätettiin suojata. Suoja ulotettiin myös suullisesti annettuihin lupauksiin. Luotta-

musteoria ja perustellun vilpittömän mielen suoja ovat oikeustoimilain säätämisen myötä 

                                                
9 Häyhä 1996, s. 34-35 ja 46-52. 
10 Gustafsson 2008, s. 21. 
11 Hemmo 2003, s. 17 ja Adlercreutz – Gorton – Frantz 2016, s. 46. 
12 Gustafsson 2008, s. 22 ja 26. 
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vaikuttaneet myös sopimusten tulkintaan.13 Muutokset eivät kuitenkaan hävittäneet tahto-

teorian mukaisen osapuolitahdon merkitystä, vaan se on edelleenkin sopimusten sitovan si-

sällön lähtökohta. Mutta yksipuolinen tahto saa nyt merkitystä vain siinä määrin kuin se on 

havaittavissa ulospäin. 14  

Lainsoveltamisessa noudatettavat oikeusnormit eivät ole puhdasoppisia tietyn teorian joh-

dannaisia, vaan niiden tausta on lopulta oikeuspoliittinen.15 Sopimusoikeudellisella säänte-

lyllä on ollut perinteisesti kaksi päätavoitetta: huolehtia sopimusosapuolten oikeussuojasta 

ja aikaansaada oikeusvarmuutta.16 Sopimuksen ei ole tarkoitus sitoa ilman aitoa harkintaa, 

mutta toisaalta tahdonilmaisun vastaanottajan on voitava luottaa sen sitovuuteen.17 Kuiten-

kin jo klassista roomalaista oikeutta, joka hyväksyi lähtökohtaisesti vain objektiivisesti mah-

dottomat suoritusesteet, kritisoitiin omana aikanaan kohtuuttomuudesta. Cicero esitti, ettei 

sopimuksen täyttämistä pitäisi vaatia, jos se tuotti lupauksen antaneelle suurempaa vahinkoa 

kuin mitä se aiheutti hyötyä lupauksen vastaanottaneelle.18  

2.2. Vaihdanta ja resurssien allokaatio 
 
Sopimukset täyttävät tehokkuuden tavoitteita resurssien allokoinnin kautta. Talousteorian 

erään vaihtoehdon mukaan tehokas resurssien allokaatio on pareto-optimaalinen. Optimi on 

saavutettu, kun resursseja ei voida enää siirtää tehokkaasti niin, että jonkin toimijan talou-

dellinen asema paranisi ilman että toisen heikentyisi. Tehokkuutta voidaan kuitenkin tarkas-

tella myös kompensaatiokriteerin avulla kokonaishyödyn näkökulmasta. Tällöin yhden toi-

mijan taloudellisen aseman menetys hyväksytään, kunhan taloudellisen aseman lisäys toi-

saalla on suurempi. Tällöin yhteiskuntaan syntyy varallisuutta, josta haluttaessa voidaan 

kompensoida menetykset. Tässä jakamisessa on kyse oikeudenmukaisuudesta, tehokkuuden 

vastinparista, jolla talousteoriassa kuitenkin tarkoitetaan pelkkää tulonjakoa. Jos tulonjako 

voidaan tehdä kustannuksitta, tavoite ei ole ristiriidassa tehokkuuden kanssa. Posner onkin 

esittänyt, että oikeussääntöjen tavoitteeksi pitäisi asettaa pelkkä taloudellinen tehokkuus, 

sillä vaikka verotus ja sosiaaliset tulonsiirrot eivät tapahdu kustannuksitta, ne tapahtuvat kui-

tenkin edullisemmin kuin sopimuskäytännössä.19  

                                                
13 Adlercreutz – Gorton – Frantz 2016, s. 46. 
14 Grönfors 1998, s. 27. 
15 Adlercreutz – Gorton – Frantz 2016, s. 46-47. 
16 Taxell 1972, s. 11. 
17 Ks. Adlercreutz – Gorton – Frantz 2016, s. 44. 
18 Runesson 1996, s. 169. 
19 Ks. Kanniainen – Määttä – Timonen 1996b, s. 13-14. 
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Yritysten transaktiokustannukset ovat tehokkuusnäkökulmasta vaihdannan kustannuksia, 

jotka jarruttavat varallisuusoikeuksien siirtymistä. Samalla ne ehkäisevät resurssien teho-

kasta allokaatiota. Varallisuus- ja sopimusoikeuden keskeisenä funktiona onkin nähty 

transaktiokustannusten minimointi vaihdannan ja taloudellisen tehokkuuden edistämiseksi. 

Tämä tapahtuu pienentämällä yhtäältä ennakollisia, kuten sopimus-, valvonta- ja turvaamis-

kustannuksia, ja toisaalta jälkikäteisiä virhesuoritus- ja riitelykustannuksia.20  

2.3. Preventio ja reparaatio 
 
Sopimukset eivät aina täyty riidoitta. Viime kädessä sopimusten sitovuudesta huolehtii tuo-

mioistuin. Ratkaisupakon sitomana se etsii tyydyttävän ratkaisun kiperimpäänkin yksittäis-

tapaukseen.21 Vaadittaessa se ottaa kantaa sopimuksen pätevyyteen, määrittelee sopimuksen 

sisällön ja määrää sopimusrikkomuksen seuraukset.  

Vaikka nykyisen sopimusoikeuden voi itse asiassa nähdä kasvaneen vahingonkorvausoikeu-

desta, on vahingonkorvaus sopimusoikeuden näkökulmasta vain yleiskäyttöinen oikeussuo-

jakeino. Oikeus vahingonkorvaukseen tarjoaa mahdollisuuden saattaa sopimus voimaan val-

tion pakkokoneiston avulla.22 Vahingonkorvausuhka toimii käyttäytymissääntöjen tehosta-

jana ja ennaltaehkäisevänä pelotteena.23 Tuomioistuimen soveltamat oikeussäännöt kannus-

tavat huolelliseen sopimiseen ja ehkäisevät vilpillistä käyttäytymistä.24 

Vahingonkorvausoikeuden yleisiksi tavoitteiksi onkin katsottu yhtäältä reparaatio, eli kor-

vata vahingonkärsijän kärsimä vahinko, toisaalta preventio eli vahinkojen ennaltaehkäisy. 

Sopimusoikeutta palvelevan taloudellisen tehokkuuden ohella vahingonkorvausoikeudella 

tavoitellaan myös oikeudenmukaista varojen uudelleenjakoa.25  

2.4. Oikeudenmukaisuus? 
 
Sopimusperusteista vahingonkorvausta ei tarvitse alistaa pelkästään sopimusoikeuden ta-

voitteille. Vahingonkorvausta koskevan riidan voi luonnollisesti nähdä myös oikeudenmu-

kaisuuskysymyksenä: sopimuksella syntyvään kokonaishyötyyn on myöhäistä vaikuttaa, ja 

oikeudenkäyntikustannuksia lukuun ottamatta sama koskee kustannuksia. Riidan lopputulos 

siirtää vain varallisuutta osapuolelta toiselle. Oikeuskäytännöllä on myös mahdollista luoda 

                                                
20 Ks. Kanniainen – Määttä – Timonen 1996b, s. 25 ja 27-28. 
21 Adlercreutz – Gorton – Frantz 2016, s. 44. 
22 Häyhä 1996, s. 40-41 ja 46. 
23 Virtanen 2011, s. 23. 
24 Adlercreutz – Gorton – Frantz 2016, s. 44. 
25 Ks. Viljanen 2005, s. 426. 
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täsmällisiä seurausvaikutuksia. Vahingonkorvausriita tarjoaa mahdollisuuden määritellä toi-

vottava käyttäytyminen, esimerkiksi lojaali sopimuskäyttäytyminen tai vahinkojen torjumis-

velvoite, ja rankaista niiden vastaisesta toiminnasta. Tällöin markkinatoimijoiden käyttäyty-

minen muuttuu toivottuun suuntaan, ja ehkä myös tehokkuushyödyt ovat samalla saavutet-

tavissa. Toiminnan ohjaamisesta on kyse, kun KKO linjaa tuomiossaan, että hevoskilpailun 

järjestäjän pitäisi järjestää varavalaistus, kun otetaan huomioon järjestelmän kustannukset 

verrattuna järjestäjän keräämään tuottoon ja vahingon ennakoitavuuteen.26  

Kehitys on tuonut perinteisten tavoitteiden rinnalle heikomman suojan ja kohtuullisuuden 

vaatimukset. Uusiakin vaatimuksia esitetään, esimerkiksi että luottamuksen suojaa pitäisi 

laajentaa sopimusosapuolista aina perusoikeusnäkökulmaan saakka. Varsinkin heikomman 

suoja vaikuttaa nykyisin voimakkaasti kuluttajia suojelevan pakottavan lainsäädännön muo-

dossa. Vaikka senkin taustalla voidaan nähdä taloudellinen tehokkuus, eli yhteiskunnan halu 

siirtää kustannuksiaan yksityisille toimijoille tai ehkäistä osapuolten epätasavertaisuudesta 

johtuvia markkinahäiriöitä, on sillä vahva oikeudenmukaisuusperusta.27  

2.5. Sopimus murroksessa 
 
Heikomman suoja ja kohtuullisuusperiaate vaikuttavat yhä selvemmin myös yleisinä sopi-

musoikeudellisina periaatteina siten, että lainsäätäjä on laatinut yhä enenevissä määrin dis-

positiivista oikeutta sopimusaukkoja täydentämään. Sopimuksen syntymekanismit ovat sir-

paloituneet sopimustyypeittäin. Sopimuksen voidaan usein katsoa syntyneen jo ennen kuin 

edes kaikista ehdoista on sovittu. Sopimusehtojen olennaisuutta eli riittävyyttä joudutaan 

arvioimaan sopimustyypeittäin, koska jokaiseen kuuluvat omat luonteenomaiset pääsuorit-

teensa ja -velvoitteensa. Tämä tarkoittaa myös, että sopimusta joudutaan yhä useammin täy-

dentämään jälkikäteen joko dispositiivisen lainsäädännön, osapuolten itsensä tai tuomiois-

tuimen toimesta. Sopimuksen syntyhetki on yhä harvemmin se, jolloin hyväksyvä vastaus 

tarjoukseen saapuu. Myös sopimisen jälkeinen käyttäytyminen saa merkitystä.28 

Perinteisessä katsannossa sopimus nähdään solmittavan mahdollisen neuvotteluvaiheen tu-

loksena tiettynä ajankohtana pistemäisesti, jolloin kerran syntynyt alkuperäinen sopimus on 

muuttumaton, se joko on voimassa tai ei ole, ja se päättyy tultuaan täytetyksi.29  Varsinkin 

                                                
26 Ks. KKO 1989:129. (3.5.2.) 
27 Ks. Grönfors 1998, s. 28, Hemmo 2003, s. 19-21 ja Karhu 2004, s. 1454 sekä KKO 2004:26 esimerkkinä 
siitä, kuinka tuomioistuin joutuu tulkitsemaan oikeutta perustuslakimyönteisesti muutenkin.  
28 Ks. Grönfors 1998, s. 30 ja 33-35. 
29 Pöyhönen 1988, s. 211 – 212. 
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massasopimuksissa osapuolitahdon merkitystä vähentää sen tosiasiallinen fiktiivisyys. Va-

kioehtoja käytettäessä sekä selonotto että harkinta jäävät tekemättä, usein kummaltakin so-

pimusosapuolelta, jolloin sekä osapuolitahto että vastapuolen perusteltu luottamus ovat mo-

lemmat irrelevantteja. Kumpikaan osapuolista ei ehkä edes tunne kaikkea pakottavaa ja dis-

positiivista oikeutta, jonka nojalla sopimusta tulkitaan.30 

Verkostoituneet liikesuhteet ovat moniulotteisia ja pitkäkestoisia kumppanuuksia, jolloin 

olosuhteissa tapahtuu herkästi muutoksia, jotka tekevät sopimuksen toiselle osapuolelle hei-

kommin kannattavaksi tai tappiolliseksi. Mikään ei tietenkään estä sopimusosapuolia neu-

vottelemasta sopimukseen muutoksia, mutta toisen osapuolen sopimishalun puuttuessa pe-

rinteinen sopimuskäsitys jättää toisen osapuolen kärsimään muuttuneista olosuhteista vahin-

konaan. Perinteinen sopimus nähdään jäykkänä rakenteena, joka kaipaa joustavuutta. Kysy-

mys on kahdesta eri riskinjakofilosofiasta. Perinteinen malli pitää riskinjakoa kiveen hakat-

tuna, kun taas joustavammassa mallissa pyritään täyttämään alkuperäinen tarkoitus muuttu-

neessa tilanteessa.31 Tällöin realisoitunutta riskiä jaetaan tasoittamalla uudelleen.  

Myös lainsäätäjä on jo kauan sitten herännyt lisäämään joustavuutta. Sovittelusäännökset eri 

laeissa ovat jatkuvasti yleistyneet, ja esimerkiksi peruutusoikeus on huomioitu kuluttajan-

suojalain lisäksi jopa kauppalaissa (KL 52.2 §).32  

KKO 2019:13. Ikiaikaiseksi sovittuja vastikkeettomia jauhatusoikeuksia koskeva sopimus saatiin yli sadan 

vuoden kuluttua sopimuksen laatimisesta irtisanoa kohtuullista irtisanomisaikaa noudattaen. 

2.6. Oikeusperiaatteista 
 
Sopimusoikeudellisissa riidoissa ratkaisu merkitsee yleensä nollasummapeliä, jossa varalli-

suutta siirretään osapuolelta toiselle. Oikeudenkäyntiin tai sovitteluun päädytään vain, jos 

tapaus on kiperä.33 Edellä kerrotuin tavoin rikastuneesta tavoiteasettelusta johtuen periaat-

teet ja niiden taustalla vaikuttavat arvot ovat usein ristiriidassa keskenään. Perusasetelmana 

on, että individuaalinen ja tahtoperusteinen sopimusoppi saa vastaansa yhteisölliset periaat-

teet. Tällöin johtavat periaatteet sopimusvapaus ja sopimusten sitovuus yhdessä taloudelli-

sen tehokkuuden kanssa vaikuttavat eri suuntaan kuin lojaliteettiperiaate ja luottamuksen 

suoja, kohtuus ja heikomman suoja.34  

                                                
30 Hemmo 2003, s. 19 ja Grönfors 1998, s. 29. 
31 Ks. Hemmo 1997, s. 88-89. 
32 Ks. Adlercreutz – Gorton – Frantz 2016, s. 45. 
33 Hemmo 2003, s. 49 – 56. 
34 Karhu – Tolonen 2012, s. 147 ja Tieva 2009, s. 908-909. 
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Periaatteille ei voida antaa yleispäteviä etusijajärjestyksiä. Ensinnäkin niillä on useita ala-

kriteereitä ja täsmentäviä näkökohtia. Lisäksi niiden punninnassa on huomioitava tulkinta-

argumentteja, jotka vaikuttavat eri tavoin yksittäistapauksissa. Tällaisia ovat osapuolen tar-

koitus, oikeuksien väärinkäytön kielto, taloudellinen rationaalisuus ja jopa perusoikeusargu-

mentit. Kaikki yhdessä vaikuttavat eri tavoin riippuen siitä, kuinka tiedollisesti ja neuvotte-

luvoimaltaan tasa-arvoisessa asemassa osapuolet ovat, millainen on suoritusvelvollisuuksien 

tasapaino, sopimustyyppi ja onko kyse kesto- vai kertasopimuksesta. Lisäksi kyse on aina 

kokonaisharkinnasta, joka tapahtuu vielä mahdollisesti päällekkäin esimerkiksi tulkinta- ja 

tuottamusarviointivaiheen osalta.35 

2.7. Riski 

2.7.1. Liikeriski 

Riskissä on kyse epävarmuudesta. Epävarmuus voi johtua siitä, että kyse on tulevasta tapah-

tumasta, joka muuttuu varmaksi vasta toteutuessaan, tai sitten kyse voi olla informaatiosta, 

jota ei ole kaikilla. Jälkimmäisessä tapauksessa puhutaan informaatioasymmetriasta.36 

Liiketoiminta perustuu riskinottoon, siitä kertoo jo sana ’yritys’. Yrityksen omistajat ovat 

sijoittaneet yritykseen vaatien lisätuottoa, jota yritys tavoittelee ottamalla liikeriskiä. Sitä 

ovat suorituskustannusriski työvoiman, raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten saata-

vuuden sekä hinnan muodossa ja yleensäkin kaikenlainen odottamaton kehitys toiminnassa 

ja olosuhteissa. Sopimukset sekä lisäävät että vähentävät riskejä. Riskiä lisäävät esimerkiksi 

sopimusten kustannus-, sitovuus-, tulkinta-, korvausvastuu- ja kohtuullistamisriskit, sekä so-

pimuskumppanin luotettavuus- ja maksukykyriskit.37 Pitkäaikaiset sopimukset lisäävät en-

nakoitavuutta ja siten pienentävät riskiä, samoin esimerkiksi vakuutussopimukset. Liikeriski 

voidaan määritellä myös niin, että sopimuksiin sitoutuminen on liikeriskiä, mutta niiden si-

tovuuteen luottaminen taas ei. KKO näyttää tarkoittavan liikeriskillä riskiä, jonka osapuoli 

on joko ottanut tietoisesti tai joka sen on tullut huomioida sopimukseen sitoutuessaan. Lii-

keriski kuuluu lähtökohtaisesti omaan vastuupiiriin eikä vastapuolen rasitukseksi. 

KKO 2018:37, kohta 27: ”Liiketoimintasopimukseen liittyy aina myös taloudellinen riski. Suomen Kerta 
Oy:n on toiminnassaan täytynyt ottaa huomioon se mahdollisuus, että sopimus päättyy jossain vaiheessa. 
Asiassa on jäänyt näyttämättä, että vuosien 2011 ja 2012 myyntiin varautuminen tai mukien myynti- ja val-
mistuskäytännöt muutoinkaan olisivat edellyttäneet niin suurta varastoa…” 

                                                
35 Ks. Karhu – Tolonen 2012, s. 156 ja 159. 
36 Cooter – Ulen 1997, s. 42. 
37 Ks. Virtanen 2011, s. 56 ja Hemmo 2005b, s. 13-14. 
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KKO 1994:96. Liikeyritys oli sitoutunut vuokralaisena 10 vuoden vuokrasopimukseen ehtona, että vuokran-
antaja suorittaa kiinteistöön remontin. Muutama vuosi sopimuksesta maan talous kääntyi matalasuhdantee-
seen ja alue, jolla liiketila sijaitsi, menetti kauppapaikkana arvoaan. Liikeyritys vaati huoneenvuokralain pe-
rusteella alennusta vuokraansa. KKO totesi, että suhdannevaihtelut ja vuokrahuoneiston arvonmuutos liike-
paikkana ovat tyypillisiä pitkäaikaiseen sopimukseen kuuluvia liikeriskejä, joihin tulee varautua sopimusta 
solmittaessa. Vuokraa ei alennettu. 

KKO 2016:10. Pankki yritti yksipuolisesti korottaa korkoa. ”Tällainen sopimusehto merkitsee poikkeamista 
siitä lähtökohdasta, että sopimusosapuolet kantavat pääsääntöisesti itse riskin sekä omasta liiketoiminnastaan 
että sopimussuhteen aikana tapahtuvista omalta kannaltaan epäedullisista olosuhteiden muutoksista.” 

Itse asiassa ratkaisut paljastavat myös tuomioistuinten keskeisimmän työvälineen jälkikätei-

sen riskinjaon arvioinnissa – ennakoitavuuden. Lähtökohtaisesti suoritusvelallisen on huo-

mioitava kaikki ennakoitavissa olevat haasteet jo sopimukseen sitoutuessaan. Vaihtoehtona 

on nimittäin aina joko varautua muutoksiin sopimusehdoin tai jättää sopimus tekemättä.38 

2.7.2. Epätäydellinen sopimus ja jälkikäteinen riskinjako 

Huolellinen toimija yrittääkin hallita riskiä erilaisin riskienhallintakeinoin. Koska riski on 

epävarmuutta, tärkein riskiä pienentävä keino on saavuttaa toiminnalle vakautta ja ennakoi-

tavuutta. Sopimustaktiikkanäkökulmasta tavoitteena on ensin huolellisesti kartoittaa sekä 

riskit että intressit, jonka jälkeen neuvotellaan ehdot, jotka turvaavat intressit mutta rajaavat 

pois riskit. Jäljelle jäävät riskit hinnoitellaan sopimukseen, jotta niiden kantamisesta saadaan 

korvaus. Kyse on riskin pulveroinnista hintoihin tai eräänlaisesta itsevakuuttamisesta.39  

Täydellinen sopimus, jossa kaikki riskit olisi huomioitu, on kuitenkin fiktio. Sellaisen neu-

vottelu kestäisi liian pitkään, vaatisi täydellistä informaatiota ja tulisi liian kalliiksi. Myös 

osapuolten keskinäinen luottamus, pelko vastapuolen perääntymisestä tai korkea riskinotto-

halukkuus vähentävät halua laatia yksityiskohtaisia sopimuksia.40 Lisäksi se edellyttäisi täy-

dellistä informaatiota. Erityisen turhia ovat kalliit neuvottelukustannukset, jos tavoiteltu 

neuvottelun lopputulos on ennalta selvä siksi, että se toistuu tietyssä sopimustyypissä kerta 

toisensa jälkeen.41 Tällöin dispositiiviset oikeussäännöt ja vakioehdot lisäävät taloudellista 

tehokkuutta. Niiden tehtävänä on vähentää transaktiokustannuksia.42  

Kirjallinen sopimus harvoin sisältää edes kaikkea sovittua tai implisiittisesti edellytettyä. 

Osapuolet saattavat ymmärtää kirjatun ehdon eri tavalla, ja suullisen ehdon kohdalla ongel-

maksi tulevat sekä ihmisen muisti että inhimillinen taipumus muistaa asiat itselleen parhain 

                                                
38 Ks. Lookofsky 1983, s. 117. 
39 Ks. Virtanen 2011, s. 17 ja 58 ja Hemmo 2005b, s. 56 ja 129. 
40 Hellner 1996, s. 497 ja Hemmo 2005b, s. 25 ja 29-30. 
41 Ks. Mähönen 2007, s. 264. 
42 Hellner 1996, s. 497, Hemmo 2005b, s. 25 ja Mähönen 2007, s. 264. 
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päin.43 Sopimuksen voidaan katsoa syntyneen jopa ilman nimenomaista sopimista.44 Epä-

täydellisyydestään huolimatta sopimus kuitenkin ensisijaisesti määrittää, kenen vastuupiiriin 

yksittäinen riski kuuluu. Tämän osapuolen sanotaan kantavan riskin. Alkuperäisen riskin-

jaon lähtökohtaisesta sitovuudesta huolimatta sen jälkikäteistä toteuttamista vaikeuttaa so-

pimusten epätäydellisyyden lisäksi myös se, etteivät riskinjakoa koskevat säännökset ole 

yksiselitteisiä. Riskinjakoon vaikuttavat olosuhteet sekä vahingonkorvaus- ja sopimusoikeu-

delliset normit.45 Säännöksiä löytyy alakohtaisista ohjeista ja erityislainsäädännöstä. Jälki-

käteinen riskinjako ei siis välttämättä vastaa sovittua, eikä ole aina ennakoitavissa. 

2.7.3. Oikeustaloustieteellinen riskiajattelu 

Talousteoreettisen riskiteorian mukaan maailmantalous hyötyy, kun riskit, joita ei voida hä-

vittää, kannetaan siellä missä se on kokonaiskustannusten näkökulmasta tehokkainta. Va-

kuutus on yksi keino pulverisoida riskiä, mutta ei suinkaan ainoa, eikä aina tehokkain. Va-

kuutusyhtiöt eivät myöskään ole halukkaita kantamaan asiakkaidensa liikeriskiä. Sen jaka-

jana toimivatkin lähinnä hajautettu omistus ja velkarahoitus.46  

Taloudellisen riskiajattelun on katsottu lisääntyvän myös vahingonkorvausoikeudessa. Se 

antaisi merkitystä myös jälkikäteisessä riskinjaossa sille, kenelle vahingon kokonaiskustan-

nusten pienentäminen olisi ollut edullisempaa. Osin nämä seikat on voitu huomioida perin-

teisessäkin ajattelussa, mutta riskiajattelun yleistyminen tarkoittaisi ehkä luopumista joko-

tai -ajattelusta ja mahdollistaisi riskeihin varautumisesta ja avoimuudesta palkitsemisen.47 

Yhteiskunnan vaatimuksiin yritykset ovat tottuneet. Ne maksavat veroja, ympäristövahinko-

jen vastuuperusteet ovat laajat, ja kuluttajalainsäädäntö palvelee sosiaalisia tavoitteita. Mutta 

riskiajattelu voisi puuttua riskinjakoon silloinkin, kun kyse ei ole suorista yhteiskunnalle 

aiheutuvista kustannuksista. Tarkoituksena olisi preventiivisesti ohjata osapuolet jo sopi-

muksin hinnoittelemaan riskit oikein ja varautumaan niihin tavalla, joka on edullisinta. Ris-

kiajattelulla voitaisiin perustella jopa emoyhtiöiden ja rahoittajien vastuun lisäämistä, jolloin 

                                                
43 Ks. Hemmo 2005b, s. 9. 
44 KKO 2018:37 ja erityisesti kohta 6: ”Yleisesti on kuitenkin hyväksytty, että sopimus voi syntyä myös il-
man laissa tarkoitettuja nimenomaisia tahdonilmaisuja osapuolten tosiasiallisen toiminnan tai käyttäytymisen 
perusteella (esim. KKO 2006:71, kohta 16; KKO 2010:23, kohta 12 ja KKO 2011:6, kohdat 7 ja 8). Tällöin 
on kuitenkin edellytyksenä, että osapuolten voidaan esitetyn näytön perusteella todeta saavuttaneen yksimie-
lisyyden sekä sopimukseen sitoutumisesta että sopimuksen sisällöstä. Sopimuksen syntymiseen ilman nimen-
omaisia tahdonilmaisuja on suhtauduttu pidättyvästi, jottei kukaan tulisi sidotuksi sopimukseen, jota hän ei 
ole hyväksynyt tai johon hän ei ole muullakaan tavoin ilmaissut tahtoaan sitoutua.” 
45 Taxell 1972, s. 88-92 ja Virtanen 2011, s. 57. 
46 Kanniainen – Määttä – Timonen 1996b, s. 34-35 ja 37 ja Hemmo 2005b, s. 265-266. 
47 Virtanen 2011, s. 44 ja 59. 
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vastuusubjektirajat voitaisiin ylittää. Tämä olisi mahdollista esimerkiksi sopimuksenulkoi-

sen vastuun tuottamussäännöllä tai samastuksen kaltaisia välineitä käyttäen.48 

Riskiajattelun hyödyntämistä vahingonkorvausriitojen ratkaisuperusteena rajoittaa se, ettei 

riskien muuttaminen rahaksi välttämättä onnistu ilman oikeusvarmuuden romuttumista. 

Vastuusubjektikäsitteen laajentaminen puolestaan saattaisi laimentaa vahingonkorvausoi-

keuden preventiovaikutusta ja johtaa vahingonkorvausvastuun hallitsemattomaan kas-

vuun.49 Tästä huolimatta oikeuskäytännöstä on löydettävissä tapauksia, joissa edellä maini-

tuille seikoille on annettu merkitystä.50 

  

                                                
48 Ks. Virtanen 2011, s. 45-48 ja 51. 
49 Virtanen 2011, s. 47, 51 ja 52 ns. floodgate-argumentista. 
50 Ks. esim. KKO 2007:72. (5.4.)  
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3. Tuottamusarviointi doktriinissa 

3.1. Sopimusperusteinen vahingonkorvaus 
 
Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa sitovalla sopimuksella perustettuja nor-

meja rikotaan. Rikkomisen syyllä ei sinänsä ole merkitystä. Vaikka käsillä olisi esimerkiksi 

kauppalain vastuusta vapauttava suorituseste, kyse on silti sopimusrikkomuksesta. Näin siis 

sopimusrikkomus ja sen seuraukset tulee erottaa toisistaan. Sopimusrikkomus voi olla esi-

merkiksi suorituksen laiminlyönti tai viivästyminen, suoritusvirhe tai sopimuksessa asetetun 

kiellon rikkominen.51  Sopimustaan rikkonut on sopimusperusteisessa vahingonkorvausvas-

tuussa sopimusrikkomuksella aiheuttamastaan vahingosta. 

Sopimussuhteessa oleva osapuoli voi joutua vahingonkorvausvastuuseen myös muuten kuin 

sopimukseen kirjattua velvoitetta rikkoen. Vahingonkorvausvastuun perusedellytyksiksi 

luetaan korvauskelpoisen vahingon aiheutuminen, vahingonaiheuttajan tuottamus sekä syy-

yhteys vahingon ja tuottamuksen välillä. Lisäksi korvausvastuuta eli korvattavan vahingon 

määrää rajoittavat ennakoitavuusrajoitus, loukatun normin suojatarkoitus sekä vahingonkär-

sijän myötävaikutus. Korvausvastuuta voidaan myös sovitella.52 Sovittelua puoltavina mutta 

myös itsenäisinä rajoitusperusteina on lisäksi mainittu esimeriksi ns. soveliasta vastuunkan-

tajaa koskeva argumentaatio sekä vastikkeen vähäinen määrä.53 Merkitykseltään vähäinen 

sopimusrikkomus ei myöskään perusta vastuuta.54 Koska tutkielman pääpaino on huolelli-

suudessa, vastuun edellytyksiä ja korvaamisen rajoituksia käsitellään vain tarpeellisilta osin. 

3.2. Peruskäsitteitä 

3.2.1. Tuottamus 

Tuottamus on vahingonkorvausvastuun syntymisen perusedellytyksistä se, joka osoittaa 

moitittavuutta vahingon aiheuttaneessa teossa tai laiminlyönnissä ja oikeuttaa siirtämään 

korvausvastuun vahingonaiheuttajalle. Juuri tämä tuottamuksen riskinjakoelementti sitoo 

tuottamusedellytyksen oikeuspolitiikkaan. Muut vahingonkorvausvastuun syntymisen edel-

lytykset ovat luonteeltaan objektiivisempia. Käsitteenä tuottamus ei ole kuitenkaan yksise-

litteinen, vaan se voidaan määritellä monin eri tavoin. Lähtökohtaisesti kyse on moitittavasta 

                                                
51 Taxell 1972, s. 171-176. 
52 Hahto 2008, s. 16. 
53 Hemmo 1994, s. 230-232, KKO 1982 II 52 ja KKO 2006:56, kohta 14. 
54 KKO 2009:39, kohta 4: ” Yleisten velvoiteoikeudellisten periaatteiden mukaan myyjän suorituksen merki-
tyksetön, kauppaan tai sen ehtoihin vaikuttamaton poikkeaminen sovitusta ei kuitenkaan oikeuta ostajaa käyt-
tämään kaupan kohteen virheellisyyteen liittyviä oikeussuojakeinoja.” 
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huolimattomuudesta. Se voidaan määritellä moitittavaksi tai kohtuuttomaksi riskinotoksi tai 

huolellisuusnormin vastaiseksi toiminnaksi, jolta puuttuu hyväksyttävä syy.55 Huolellisuus-

standardi voidaan siis määritellä joko normi- tai riskiperusteisesti. Tässä tutkielmassa tuot-

tamuskäsitteeseen sisällytetään myös tahallisuus. Sopimussuhteissa sillä on merkitystä eri-

tyisesti osapuolen syyllistyessä tahallisesti hyvän tavan vastaiseen menettelyyn.  

Moraalisesta arvostelusta tuottamuksessa ei kuitenkaan ole kyse.56 Tuottamuksessa ei ole 

kyse myöskään subjektiivisesta elementistä siinä mielessä, että henkilön ajatuksilla olisi 

merkitystä. Tuottamuksen subjektiivisuus rajoittuu parhaimmillaankin siihen, että kyse on 

yksittäisen toimijan käyttäytymisestä, jota arvioidaan osana omaa ryhmäänsä, ja korkeintaan 

hänen erityistaidoilleen voidaan antaa merkitystä, esimerkiksi niin, että asiantuntijoille ase-

tetaan vaativampi huolellisuusstandardi. Muuten arviointi on objektiivista, toisin kuin sopi-

muksenulkoisen vastuun puolella, jossa on mahdollista ottaa mukaan myös vastuuta lieven-

täviä subjektiivisia ominaisuuksia, kuten alaikäisyys.57  

Tuottamuskäsitteen on katsottu saapuneen vahingonkorvausoikeuteen käsitelainopin levit-

täessä tahtoteoriaa osaksi saksalaista ja pohjoismaista oikeusjärjestystä. Vahingonkorvaus-

oikeuden preventiotavoitteella perusteltiin sitä, ettei ole mielekästä asettaa ihmistä vastuu-

seen, mikäli hänen syyllisyytensä puuttuu.58 

3.2.2. Syy-yhteys 

Syy-yhteys määrittää sen, onko tietyllä käyttäytymisellä relevanssia tuottamusharkinnassa. 

Tuottamuksellisuus on merkityksellistä vain, jos käyttäytymisellä on välttämätön ja riittävä 

syy-yhteys aiheutuneeseen vahinkoon tai osaan vahingoista. Ellei käyttäytyminen ole kas-

vattanut riskiä seurauksen sattumisesta, tai jos vahinko olisi todennäköisesti syntynyt sitä 

ilmankin, korvausvastuuta ei synny. Lisäksi edellytetään, että käyttäytyminen on yksinään 

ilman muitakin tekijöitä riittävä edellytys vahingon aiheutumiselle.59 Kahdenvälisissä sopi-

mussuhteissa vahinko jää yleensä aina jommankumman vastuulle, jolloin syy-yhteys ei pe-

riaatteessa muodostu kovin monitahoiseksi ongelmaksi. Ongelmat liittyvät lähinnä vahin-

gonkärsijän myötävaikutuksen arviointiin ja korvattavan vahingon rajoittamiseen siihen, 

                                                
55 Ks. Hahto 2008, s. 1-2, Ståhlberg – Karhu 2013, s. 96-97 ja Hemmo 2005, s. 11.  
56 Saxén 1995, s. 28. 
57 Ks. Hahto 2008, s. 59 ja 62. 
58 Gustafsson 2008, s. 21. 
59 Hahto 2008, s. 17 ja Hemmo 1994, s. 166-167. 
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mikä oli ennakoitavissa. Velallinen voi huolellisuusnäytön ohella vapautua vastuusta myös 

osoittamalla vahingon johtuneen seikasta, jonka osalta vastuuperuste puuttuu.60 

3.2.3. Ennakoitavuus 

Ennakoitavuus käsitellään KKO:n käytännössä itsenäisenä korvattavan vahingon rajoituspe-

rusteena, tai sitten sillä rajoitetaan syy-yhteyttä.61 Ennakoitavuudella voidaan nähdä merki-

tystä suoraan myös osana tuottamusarviointia. Jos käyttäytymisen tai laiminlyönnin hetkellä 

toiminnasta ei ole voinut arvioida aiheutuvan vahinkoa, tai vahingon aiheutumisen todennä-

köisyys on ollut merkityksettömän pieni, ei kyse ole tuottamuksesta. Sama koskee tilannetta, 

jossa vahinkoriski on käyttäytymisen seurauksena noussut vain vähän. Vahingon on täytynyt 

olla havaittavissa oleva riski. Erityisen selvästi tämä edellytys paljastuu riskiperusteisessa 

tuottamusarvioinnissa. Sopimuksen päävelvoitteen rikkomisesta voi aina ennakoida synty-

vän vahinkoa, joten sen yhteydessä tämä edellytys ei juuri vaikuta.62  

Arvioitaessa konkreettista vahinkotapahtumaa ex post on puolestaan kyse korvattavien va-

hinkojen rajoittamisesta. Tuottamuksellaankin vahingon aiheuttaneen vastuu rajoitetaan sel-

laiseen ja sen suuruiseen vahinkoon, joka on ollut ennakoitavissa.63  

KKO 2018:86, kohta 24 ”Vahingonkorvausvastuun edellytyksenä on kuitenkin paitsi tosiasiallinen syy-yh-
teys - - myös syy-yhteyden oikeudellinen riittävyys. Sopimusta rikkonut osapuoli ei ole velvollinen korvaa-
maan sopimusrikkomukseen nähden ennalta-arvaamattomia vahinkoja.” 

3.2.4. Normin suojatarkoitus  

Normin suojatarkoituksella saattaa olla rajoittava merkitys normiperusteisessa tuottamus-

harkinnassa. Ellei normin vähintäänkin sivutavoitteena ole ollut suojata kyseisenkaltaiselta 

vahingolta, olisi sattumanvaraista asettaa sitä rikkoneelle korvausvastuuta yksin normin rik-

komisen perusteella. Silloin kun sopimusperusteisessa vastuussa korvausvelvollisuus ei pe-

rustu yleisen normin rikkomiseen, niin kuin tilanne yleensä on, suojatarkoitukseksi voidaan 

katsoa lähinnä sopimusosapuolten yhteinen tarkoitus.64  

Tapauksessa KKO 2018:86 sähköyhtiö vaati korvausta liittymäasiakkaaltaan siksi, että sen vastuulla ollee-
seen sähkökaappiin oli tehty ohikytkentä, ja sähköä oli käytetty maksutta vuosikaudet. Yhtiö vetosi sopimuk-
sen kohtaan, jossa asiakas oli sitoutunut pitämään laitteiston sitä koskevien säännösten edellyttämässä kun-
nossa. KKO hylkäsi kanteen, koska säännösten tarkoituksena ei ollut sähkönmittauksen varmistaminen vaan 

                                                
60 Hemmo 1994, s. 11 ja Hemmo 2005, s. 315. 
61 HE 93/1986 vp., s. 123 ja 132. 
62 Ks. Saxén 1995, s. 146-147, Hahto 2008, s. 29-30, 32, 34, 42 ja 46, Hemmo 2005, s. 135 ja Hemmo 1994, 
s. 167 sekä KKO 2016:99. 
63 Hahto 2008, s. 30. 
64 Ks. Hahto 2008, s. 19 ja 43 alaviite 32. 
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sähköturvallisuus, eikä luvattomasta liittymästä seuraava vahinko ollut siten sopimusrikkomuksen ennakoi-
tava seuraus.  

3.2.5. Vahingonkärsijän myötävaikutus 

Molemmin puolin velvoittava sopimus antaa vahingonkärsijän myötävaikutukselle herkem-

min merkitystä kuin sopimuksenulkoisessa tilanteessa.65 Myötävaikutuksessa on kysymys 

sopimusvelkojan omasta tuottamuksellisesta käyttäytymisestä liittyen vahingon aiheutumi-

seen tai vahingon rajoittamisen laiminlyöntiin. Mikäli vahingonkärsijä on ennen velallisen 

suoritusta laiminlyönyt sivuvelvoitteen, joka olisi edellytys suoritukselle, kyse saattaa olla 

syy-yhteyden katkaisevasta käyttäytymisestä, joka poistaa koko sopimusrikkomuksen ja sitä 

myötä velallisen vastuun.66 Korvausta voidaan rajoittaa myös, jos vahingonkärsijä on luonut 

tai ottanut vahinkoriskin itse, vahinko on johtunut hänen ohjeistaan, ja joskus jopa tarkastus- 

tai valvontavelvollisuuden laiminlyönti vaikuttaa. Myös vahinkokohteen vakuuttamatta jät-

täminen voi rajoittaa korvausta tai se, ettei kerro siitä sopimuskumppanilleen.67  

Vahingonkärsijän velvollisuus rajoittaa vahinkoaan on yleinen oikeusperiaate, joka saa tu-

kea esimerkiksi KL 70.2 §:stä. Korvattavan vahingon laajuutta rajoitetaan siihen, mihin se 

olisi jäänyt, jos velkoja olisi suorittanut kohtuulliset vahingonrajoittamistoimet. Tyypillisiä 

aktiviteettivelvollisuuksia tällä perusteella ovat suorituksen hankkiminen toisaalta ja vahin-

gon korjaaminen lisävahinkojen estämiseksi.68 Tämän tutkielman näkökulmasta vahingon-

kärsijän myötävaikutus saattaa tulla esiin vahingonaiheuttajan ja vahingonkärsijän välisen 

tuottamuksen punninnassa. 

KKO 1984 II 138: ”A puolestaan on - - itse myötävaikuttanut vahinkoon sillä perusteella, että hän havaittuaan 
B:n ja hänen apulaistensa työssä jo sen alkuvaiheista lähtien ilmenneen - - mainittuja virheitä ei ole aiemmin 
ryhtynyt toimiin enempien virheiden estämiseksi. Tämän vuoksi A:n tulee itse vastata neljäsosasta hänelle 
aiheutuneesta vahingosta.” 

3.3. Tuottamusarvioinnin rakenne 
 
Edes sopimuksenulkoisen vastuun tuottamuksen osalta ei ole saavutettu yksimielisyyttä siitä, 

mitä kaikkea tuottamus käsitteenä sisältää, miten sitä rajoitetaan, mitkä rajoitusperusteet har-

kitaan itsenäisesti ja mitkä kuuluvat osaksi tuottamusta, syy-yhteyttä tai korvattavan vahin-

gon laajuuden määrittelyä. Vahingonkorvausharkinnan oikea rakenne lisää tehokkuutta, kun 

                                                
65 Saxén 1995, s. 232-233.  
66 Ks. Hemmo 2005, s. 317 ja Saxén 1995, s. 235-236. 
67 Saxén 1995, s. 233-234, 236-238. 
68 Hemmo 2005, s. 317-318. 



 

 

16 

olennainen tulee huomioiduksi mutta epärelevantit seikat jäävät huomiotta. Oikean järjes-

tyksen noudattamisella vältetään saman argumentin moninkertainen käyttö, mahdollistetaan 

oikeuspoliittisten argumenttien järjestelmällinen käyttö, mutta vältetään silti liian nopeaa ja 

suoraa tapauskohtaista in casu -harkintaa.69 

Oikeudenkäynnissä tuottamusta tarkastellaan oikeustosiseikkana, joka tulee pitää erillään 

oikeusseuraamuksista aivan niin kuin rikosoikeudessa tunnusmerkistötekijät oikeusseuraa-

muksista. Erillään pitäminen on edellytys sille, ettei tuomioistuin hyppää yli yhden vaiheen 

ja määrää seuraamusta omien arvostustensa pohjalta suoraan tosiseikastosta, ts. arvion koh-

teena olevasta yksilön käyttäytymisestä. Rikosoikeudessa vaatimus on ratkaiseva ero oikeus-

valtion ja mielivallan välillä, mutta perusteltu se on myös vahingonkorvausoikeudessa.70 

Riitajutuissa määräämisperiaate kuitenkin rajaa tuomioistuimen vaihtoehtoja olennaisesti.71 

Ratkaisussa 2012:86 KKO totesi, että OK 24:3.2 §:n mukaan asianosaiset määräävät riidan kohteen. Koska 
yhtiö oli perustanut kiistämisensä nimenomaiseen sopimiseen, ja koska suullisen sopimuksen ja ns. hiljaisen 
sopimuksen syntyolosuhteet ja ilmenemistapa ovat olennaisesti erilaiset, hovioikeus oli menetellyt virheelli-
sesti perustaessaan ratkaisunsa asiassa hiljaiseen sopimiseen sillä perusteella, että A oli hiljaisesti hyväksynyt 
palkkansa muuttumisen. 

Joskus esitetään, että sopimusperusteisessa vastuussa suoritusvirhe on yhtä kuin tuottamus 

ja että vastuu on ankaraa. Tätä on perusteltu sillä, että sopimukseen sitoutuminen on ollut 

sopimusvelallisen tietoinen ja harkittu valinta, ja että hänellä olisi ollut käytettävissään 

kaikki sopimustekniset keinot vastuunsa rajoittamiseksi, joten lupauksen rikkominen on aina 

moitittavaa. Näin suoraviivaisesti ei asia ei suinkaan aina ratkea.72  

Todistustaakan jako ratkaisee, miten väitteeseen suhtaudutaan, jos se jää näyttämättä to-

teen.73 Ankaraksi sopimusvastuun tekee tulosvelvoitteisiin eli riittävän selkeästi määriteltyi-

hin sopimusvelvoitteisiin sovellettava käännetty näyttötaakka, jonka mukaan tuottamusta ei 

tarvitse näyttää, ellei velallinen sitä kiistä. Kiistäessään velallisen on puolestaan itse näytet-

tävä toimineensa huolellisesti, eli ettei tuloksen laiminlyönti eli sopimusrikkomus ole johtu-

nut tuottamuksesta. Monesti tämä edellyttää näyttöä ulkopuolisesta suoritusesteestä. Velal-

lisen on näytettävä toteen myös suorituksen sopimuksenmukaisuus jos se on kiistetty.74 Pää-

sääntöisesti velallinen päätyykin vastuuseen ilman toteen näytettyä tuottamusta.75 

                                                
69 Ks. Hahto 2008, s. 11-12 ja 40-41. 
70 Ks. Karlgren 1969, s. 5-6. 
71 Ks. Lohi 2016, s. 329. 
72 Saxén 1995, s. 19 ja 21. Angloamerikkalaisessa oikeudessa asia lähtökohtaisesti onkin näin. 
73 Aho 1968, s. 98. 
74 Klami 2000, s. 109 ja Hemmo 2005, s. 304-305 ja Hemmo 2005b, s. 173. 
75 Saxén 1995, s. 20-21 ja Hemmo 1994, s. 247. 
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Pohjimmiltaan ekskulpaatiovastuussa kyse on kokemussääntöjen noudattamisesta, eli siitä, 

että alkuperäistodennäköisyys puoltaa sopimusrikkomuksen taustalta löydettävää huolimat-

tomuutta.76 Voidaan ajatella, että vahinko puhuu puolestaan.77 Velkojalle on yleensä myös 

vaikeaa tai mahdotonta hankkia selvitystä sopimusrikkomuksen syistä ja velallisen tuotta-

muksesta, kun taas velallisen on helpompi osoittaa ’syyttömyytensä’. Ekskulpaatiovastuun 

taustalla vaikuttaa lisäksi pyrkimys jakaa todisteluriskiä tasapuolisesti, onhan tässä vai-

heessa kantaja jo yleensä näyttänyt sopimuksen tulleen rikotuksi. Halila rinnastaa ekskul-

paatiovastuun jopa arkielämän kohteliaisuuteen, jossa lupauksensa rikkonut tarjoaa selityk-

siä käyttäytymiselleen.78 

Sopimusriidassa näyttöongelmat ovat yleisempiä kuin oikeudelliset, eikä täyttä näyttöä siksi 

voida edes edellyttää. Tällöin ratkaisevaksi muodostuu näyttökynnys. Kun periaatteessa mo-

lempien osapuolien näkökanta voi olla ’totta’, argumentaatio eli perustelut saattavat muo-

dostua ratkaiseviksi. Tuomari ei valitse valehtelijan ja todenpuhujan välillä vaan esitetyistä 

kannoista perustellumman.79 Argumentointitaakka on sillä, jonka toiminnan johdonmukai-

suus on kyseenalaistettu.80 Tämä taas sisällyttää arviointiin väistämättä arvostuksellisen ele-

mentin.81 Klami esittää tyypillisen sopimusoikeudellisen riitatilanteen seuraavasti:  

”Sopijapuolet ovat toimineet sillä tavalla, jonka he puolin ja toisin ovat katsoneet sopimuksen edellyttämäksi. 
Jompikumpi katsoo vastapuolen menettelyn sopimuksenvastaiseksi. Kiista koskee sopimuksen ’oikeaa’ si-
sältöä ja täyttämistointen sopimuksenvastaisuutta. Kummankin osapuolen todistelun ’strategiana’ on: 1) 
osoittaa oman käyttäytymisen johdonmukaisuus väitetyn sopimussisällön kannalta, 2) perustella omaa käyt-
täytymistä mahdolliseen sopimusdokumenttiin, liiketapaan, asianosaisten välisiin aiempiin liikesuhteisiin 
tms. seikkoihin vedoten, 3) osoittaa, että oma käsitys sopimussisällöstä on mahdollisimman varhain tullut 
vastapuolen tietoon, sekä 4) pyrkiä torjumaan vastapuolen todistelu em. suhteissa. Todisteleminen ja perus-
teleminen liittyvät niin läheisesti yhteen, että todistustaakkasäännöistä keskusteleminen ei auta pitkällekään. 
Mukana ovat periaatteet, joiden mukaan osapuolilla on oikeus itsekkyyteen, mutta lojaalisuusvelvollisuus 
toisiaan kohtaan, kysely- ja selonottovelvollisuus, mutta myös velvollisuus informoida vastapuolta, sekä rea-
gointivelvollisuus. Nämä periaatteet edellyttävät punnintaa, jossa mukana on myös riskinkantokyky siltä va-
ralta, että päätös olisikin väärä. Merkittävä osa riidoista ratkeaa lopulta passiivisuuden perusteella. Reagoin-
nin laiminlyönyt häviää juttunsa, ja tuomioon kirjoitetaan ’on katsottava sovitun…”82  

Tuottamusharkinnan tekee ongelmalliseksi myös se, että vaikka se periaatteessa on syy-yh-

teydestä erillinen vahingonkorvausvastuun edellytys, tuottamusharkinnassa kaikki edelly-

                                                
76 Ks. Halila 1955, s. 266-267 ja Hemmo 1994, s. 121. 
77 Klami 2000, s. 94-95. 
78 Ks. Halila 1955, s. 265 – 266 ja 271 – 272. 
79 Klami 2000, s. 104, 112 ja 118. 
80 Ks. Lohi 2016, s. 277-278. 
81 Klami 2000, s. 94-95. 
82 Klami 2000, s. 110-111. 
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tykset kietoutuvat mutkikkaasti toisiinsa. Toisintoimimismahdollisuus on keskeinen edelly-

tys tuottamukselle, mutta sitä arvioitaessa joudutaan ottamaan kantaa hypoteettiseen tapah-

tumainkulkuun ja syy-yhteyteen arvioitavan käyttäytymisen ja vahingon välillä. Toisaalta 

sellaista mikä ei ole tapahtunut, ei voida varsinaisesti näyttää toteen. Ennen kuin suoritus-

velvollinen voi näyttää toteen suorituksensa asianmukaisuuden, joudutaan ottamaan kantaa 

siihenkin, mihin suoritukseen ja millaiseen laatutasoon hän on tarkkaan ottaen velvoittautu-

nut. Sen, joka väittää toisen velvoittautuneen, on näytettävä se toteen.83 Ratkaisevan anka-

ruuseron arviointiin aiheuttaa se, onko kyse selkeästä tulosvelvoitteesta, jonka laadun mit-

taaminen on yksinkertaista, vai toimintavelvoitteesta, jolloin velalliselta ei voida edellyttää 

muuta kuin huolellista toimintaa. Sopimusrikkomuksen lisäksi velkojan on näytettävä myös 

vahinko sekä sen syy-yhteys sopimusrikkomukseen. Velallinen voi puolestaan vedota huo-

lellisuutensa ohella ulkopuoliseen suoritusesteeseen, velkojan myötävaikutukseen tai siihen, 

etteivät vahingot ole olleet ennakoitavia sopimukseen sitouduttaessa. 

Periaatteessa todistustaakkanormit tulevat sovellettaviksi vasta sopimustulkinnan jälkeen. 

Todistelun eteneminen kuitenkin todellisuudessa kääntelee näyttövelvollisuuksia puolelta 

toiselle, esimerkiksi kun oma aiempi vahvempi näyttö jää vastapuolen uuden todistelun var-

jossa heikommaksi.84 Jos velallinen esimerkiksi onnistuu näyttämään vahingon johtuneen 

rikoksesta ilman velallisen omaa huolimattomuutta, todistustaakka kääntyy.85 Viimeinen, 

täyttämättä jäänyt todistustaakka ratkaisee. 

Kiinteät sopimustaakkasäännöt saattavatkin lopulta menettää merkityksensä näyttöongel-

mien vuoksi. Esimerkiksi syy-yhteyden näyttäminen voi olla mahdotonta, jos se liittyy so-

pimusvelallisen sisäiseen toimintaan. Jos vastapuolelle riittäisi viitata näytön heikkouteen 

ilman mitään perusteluja, saattaisi näyttötaakan täyttäminen olla mahdotonta. Se, etteivät 

todistustaakkasäännöt välttämättä toimi yksittäistapauksessa, vielä korostuu liikesuhteita 

koskevissa riidoissa. Mitä suurempi yritys, sen enemmän todistajia puoleen ja toiseen löytyy. 

Liiketavoista ja sopimuskumppaneiden välisestä käytännöstä syntyy helposti eri näkemyksiä. 

Kiinteiden sääntöjen on pakko joustaa. Sopimusoikeuden todistustaakkasäännöt ovatkin 

osin kiistanalaisia eivätkä muodosta kovin vahvoja presumptioita. Myös näyttökynnysten on 

                                                
83 Klami 2000, s. 94, 96-97 ja 106. 
84 Aho 1968, s. 98 - 99. 
85 Ks. Saxén 1995, s. 45.  
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mukauduttava.86 Jopa sopimuksessa on saatettu sopia todistustaakasta.87 Myös oikeuspoliit-

tisilla tavoitteilla on merkityksensä sekä todistustaakkaa asetettaessa että todistusharkintaa 

tehtäessä. Esimerkiksi heikomman suoja saatetaan ottaa huomioon, varsinkin jos näyttömah-

dollisuudet ja väärän päätöksen riskinkantokyky viittaavat samaan suuntaan, edellyttäen kui-

tenkin ettei materiaalinen totuus vaarannu.88 

3.4. Eri tyyppisistä velvoitteista  
 
Tuottamusarviointi eroaa sen mukaan, onko kyse viivästyksestä, virheen aiheuttamasta va-

rallisuusvahingosta vai velkojalle muuten aiheutuneesta henkilö- tai esinevahingosta. Li-

säksi suoritusvirheenä arvioidun rikotun sopimusvelvoitteen luonne vaikuttaa. Jopa samassa 

sopimuksessa saattaa olla sekä tulos- että toimintavelvoitteita, eikä niiden välinen raja ole 

mitenkään tarkkarajainen, esimerkiksi sopimuksen sanamuoto vaikuttaa asiaan.89 Jos kyse 

on tulosvelvoitteesta, huolellisuusnäyttö ei vapauta, vaan velallisen tulee näyttää hänestä 

riippumaton hyväksyttävä suorituseste.90 Jos kyse taas on toiminta- eli huolellisuusvelvoit-

teesta tai tulosvelvoitteen laatuvaatimuksesta, velvollisuuden sisältönä on tavallaan ”vain” 

toimia huolellisesti. Siksi sopimuksen sisältöä, tulkintaa, todistelua ja tuottamusarviointia 

koskevat näkökohdat risteävät. Vaikka periaatteessa ensin pitäisi selvittää mitä on sovittu ja 

onko suoritus vastannut sovittua, ja vasta lopuksi täyttyvätkö tuottamuksen edellytykset, 

nämä vaiheet yhtyvät sekä näyttöä esitettäessä että todistusharkinnassa.91 Huolimaton suo-

rittaminen täyttää samalla sekä suoritusvirheen että vahingonkorvauksen edellytykset.92 

Tuottamusarviointi koskee yhtä lailla sekä pää- että sivuvelvoitteita, eikä niitä aina edes ole 

helppo erottaa toisistaan. Sivuvelvoitteita ovat esimerkiksi tavaran kuljettamista, henkilöitä 

ja omaisuutta koskevat turvallisuus-, säilytys- ja huolenpitovelvoitteet. Silloin, kun sopimus-

osapuolella on sopimukseen liittyen vastapuolen omaisuutta hallussaan, osapuolten voidaan 

olettaa vähintäänkin hiljaisesti sopineen huolenpitovelvollisuudesta, niin ettei omaisuus me-

netä arvoaan. Velvollisuus on sama, kun omaisuus on suoritettavan työn kohteena. Negatii-

visia velvoitteita, kuten salassapitovelvoitteita, saattaa seurata myös lainsäädännöstä. Silloin, 

kun ne liittyvät läheisesti päävelvoitteeseen, voidaan soveltaa päävelvoitetta koskevia ehtoja. 

                                                
86 Klami 2000, s. 99-101. 
87 Ks. Hemmo 2005b, s. 192. 
88 Klami 2000, s. 112-113. 
89 Sandvik 2014, s. 670. 
90 Hemmo 1997, s. 270. 
91 Klami 2000, s. 110. 
92 Hemmo 1997, s. 183-184. 
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Vaikka niistä ei ole neuvoteltu eikä kirjattu sopimukseen, ne voivat pohjautua esimerkiksi 

vakiintuneeseen käytäntöön perustuviin suoritusodotuksiin.93 

Suoritusesteet voivat vapauttaa toki myös toimintavelvoitteesta, mutta niiden täyttämisen 

asianmukaisuutta arvioidaan suoraan huolellisuuden kautta. Erityisesti tämä koskee velvoi-

tetta, jonka vastuu on henkilökohtainen. 94  Toimintavelvoitteiden erityisluonteen vuoksi 

myöskään kontrollivastuun laajentamista niihin ei pidetä mahdollisena. Koska kontrollivas-

tuu on lähtökohtaisesti ankaraa vastuuta, sen soveltaminen tuottamusterminologialla määri-

teltäviin huolellisuusvelvoitteisiin olisi sekä tarpeetonta että harhaanjohtavaa. Esimerkiksi 

eläinlääkäriä voi tuskin asettaa vahingonkorvausvastuulliseksi pelkästään sillä perusteella, 

ettei hoito ole tehonnut.95 Toisaalta, jos kyse on täsmälliseksi määritellystä huolehtimisvel-

vollisuudesta, se rajaa riskinjakoa suoraan ja laiminlyöntiä voidaan arvioida ankarasti: 

Tapauksessa KKO 1998:80. Yhdistys oli sitoutunut huolehtimaan siitä, että Tallinnassa suoritettavassa leik-
kauksessa käytettäisiin vain suomalaisia verivalmisteita. Se että leikkauksessa oli ilmennyt komplikaatiota, 
jonka johdosta verta oli mahdollisesti annettu, ei vaikuttanut asiaan. (Helsingin KäO) 

Myöskään käännettyä näyttötaakkaa koskevat perustelut eivät päde immateriaalisiin toimek-

siantosopimuksiin. Jos konsultti on ottanut tehtäväkseen sopimusneuvottelut tai kiinteistön-

välittäjä kiinteistökaupan, on hänen itsensä niiden epäonnistuttua melko mahdotonta osoittaa 

toimineensa huolellisesti, ellei velkoja pysty osoittamaan tiettyä nimenomaista toimenpi-

dettä, josta on sovittu ja jonka suorittaminen on laiminlyöty. Oikeudenmukaisuus vaatii 

myös velkojan näyttöä.96  

Irtaimen tavaran kaupassa puolestaan tilannetta monimutkaistaa se, että KL 40.3 §:n edel-

lyttämän tuottamuksen osalta ei lain esitöissä ole otettu suoraan kantaa ekskulpaatiovastuun 

puolesta. Tällöin ostajaltakin edellytettäneen näyttöä tuottamuksen olemassaolosta, sillä va-

hingonkorvausvastuun laajentuessa välillisiin kustannuksiin tuottamusarvioinnin on tarkoi-

tettu olevan seurauksiltaan lievempää. 97  Velkoja on siis pakotettu oikeudenmenetyksen 

uhalla mahdollisesti tarpeettomaan näyttöön.98 Määräämisperiaatteen vuoksi kompastuski-

veksi voi kauppalain soveltuessa nousta jopa tuottamukseen vetoaminen: 

KKO 2009:89, kohta 4: ”Kun VR on siis käräjäoikeudessa vedonnut siihen, että pyörät ovat olleet virheellisiä 
ja että virheet ovat johtuneet virheellisestä ja puutteellisin tiedoin toteutetusta valmistuksesta, se tarkoittaa, 

                                                
93 Ks. Saxén 1995, s. 37, 43-44, 47 ja 176-177, Hemmo 1997, s. 270-271, Häyhä 1996, s. 61, Hemmo 2005b, 
s. 56. 
94 Saxén 1995, s. 27. 
95 Ks. Sandvik 2014, s. 670-671 ja Hemmo 1997, s. 270 ja 273.  
96 Saxén 1995, s. 49-50. 
97 Saxén 1995, s. 63 ja 74. 
98 Hemmo 1994, s. 116. 
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että VR on väittänyt Componentan menetelleen velvoitettaan täyttäessään virheellisesti eli moitittavasti tai 
huolimattomasti, vaikka se ei ole käyttänyt nimenomaisesti sanaa "huolimattomasti". Tällä perusteella Kor-
kein oikeus katsoo VR:n käräjäoikeudessa kanteensa perusteena vedonneen paitsi kauppalain 40 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettuun erityiseen sitoumukseen myös samassa lainkohdassa tarkoitettuun myyjän huolimat-
tomuuteen.” 

Jäljempänä puhutaan toimintavelvoitteista, ellei erikseen muuta mainita. 

3.5. Huolellisuusstandardin asettaminen 
 
Moitittavuuden perusedellytys on, että tuottamuksellisesti toimineen olisi pitänyt toimia toi-

sin.99 Vahingonaiheuttajan valintatilannetta arvioidaan jälkikäteen huomioiden, mitä hänen 

käyttäytymisen hetkellä piti tietää olosuhteista ja luonnonlaeista, joiden mukaisesti tapahtu-

mat seuraavat toisiaan.100 Pitää siis määritellä huolellisuusstandardi. Mahdollisia vaihtoeh-

toja on kaksi. Normiperusteisessa tuottamusarvioinnissa toimintaohje etsitään laista tai 

muusta sääntelymateriaalista, toimialan ohjeista tai esimerkiksi yleisesti noudatetusta käy-

tännöstä. Riskiperusteisessa arvioinnissa puolestaan kielletty riskinotto erotetaan sallitusta 

huomioimalla toiminnan aiheuttaman vahinkoriskin suuruus ja todennäköisyys, vahingon 

välttämisen mahdollisuudet ja kustannukset, sekä toisaalta toiminnalla tavoiteltu hyöty.101 

Koska tuomioistuin muodostaa huolellisuusstandardin aina tapauskohtaisesti jälkikäteen, 

sen määrittelyyn sisältyy merkittävä määrä oikeudellista harkintaa. Taustalla vaikuttavat va-

hingonkorvausoikeuden tehtävät, kuten preventio ja vahinkokustannusten oikeudenmukai-

nen distribuutio.102 Ja koska tuottamus on ymmärrettävissä vain normatiivisessa asiayh-

teydessään, siihen liittyy väistämättä myös arvostuksellinen puoli. Tuottamusharkinnassa 

joudutaan arvioimaan, onko varovaisuus ollut riittävää tai normien rikkominen niin merki-

tyksellistä, että se voidaan määritellä tuottamukseksi.103 Varsinkin kiperissä tapauksissa tuo-

mioistuin saattaa joutua ottamaan kantaa yksittäisen teon tai laiminlyönnin huolimattomuu-

teen yleisen käytännön tai omien arvostustensa pohjalta. Tällöin tuomioistuin tavallaan aset-

taa huolellisuusvelvoitteita ja tiedottaa tuomiollaan yleisölle, että tietty toiminta on huolima-

tonta ja saattaa johtaa jatkossakin vahingonkorvausvastuuseen.104  

Huolellisuusstandardin asettaminen on käynyt läpi radikaalin muutoksen viimeisen sadan 

vuoden aikana. Samalla kun kuvitteellisesta, täydellisen moraalin omaavasta maallikosta eli 

                                                
99 Saxén 1995, s. 144. 
100 Routamo – Ståhlberg 2000, 45. 
101 Hahto 2008, s. 16-17. 
102 Hahto 2008, s. 3-5 ja Hemmo 1994, s. 331-332.  
103 Klami 2000, s. 94-95. 
104 Ks. Karlgren 1969, s. 8. 
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bonus pater familias -standardista on luovuttu, on standardi-ihmiseksi otettu tiettyyn ryh-

mään kuuluva, alansa asiantuntijatietoon nojaava ja asiantuntijoiden ohjeita noudattava, ta-

loudellisten hyötyjen ja haittojen tarkka laskelmoija. Standardina ei enää ole ihanneihminen 

vaan tavallinen ihminen omassa viiteryhmässään. Tuottamuskriteerit ovat objektivoituneet, 

ja normiaukkoja ovat nousseet paikkaamaan asiantuntijalausunnot.105 Samalla vaatimukset 

ovat tiukentuneet.106 Mitä enemmän työnjako eriytyy ja informaation määrä lisääntyy, sen 

tärkeämpään rooliin asiantuntijatieto nousee. Olisi epäloogista olla hyödyntämättä tätä tietoa 

myös tuomioistuimen ratkaisutoiminnassa. Eri alojen yleiset käytännöt muodostavat myös 

yhä luotettavamman perustan, kun ne ovat asiantuntijoiden kontrollissa.107  

3.5.1. Normiperusteinen tuottamusarviointi 

Normiperusteinen tuottamusarviointi on ensisijainen toimintatapa arvioitaessa toiminnan 

tuottamuksellisuutta. Sinänsä on helppo ymmärtää, että jos sääntöjä rikotaan, käyttäytymistä 

on vaikea väittää huolelliseksi.108 Varsinkin, jos tulosvelvoite on sopimuksessa täsmällisesti 

määritelty, on arviointi ankaraa. Myös sopimuksen ulkopuolelta löydettävät huolellisuusvel-

vollisuuksia täsmentävät normit saattavat olla tiukat; esimerkiksi hyvä tilintarkastustapa, 

hyvä kirjanpitotapa ja hyvä asianajajatapa saattavat asettaa pitkällekin ulottuvia velvolli-

suuksia valvoa asiakkaan etua.109 

Toisaalta mikä tahansa normi ei kelpaa käyttäytymisen mittariksi. Normin on oltava riittävän 

yksityiskohtainen, ja sillä on voitava katsoa edes välillisesti tarkoitetun välttää kyseisen 

tyyppisiä vahinkoja, ja rikkojan on tullut tuntea se. Normi myös saattaa olla monitulkintai-

nen tai sisältää kohtuullisuuden tms. arvostuksenvaraisen määreen. 110 Ellei sopimus sisällä 

määräyksiä tai kirjoitettuja laintasoisia säännöksiä ei löydy, tai ne ovat liian epätarkat, hae-

taan käyttäytymisohjetta prejudikaateista. Tämän jälkeen kelpaavat kaikki viralliset ja puo-

liviralliset säännöt, eri alojen tapaohjeet ja eettiset säännöt, viime kädessä best practices -

käytäntökokoelmat ja jopa yrityskohtaiset ohjeet. Tavat ja käytännöt ovat viimeinen vaihto-

ehto, johon normiperusteinen tuottamusarviointi vielä voidaan perustaa. Niidenkin soveltu-

vuus osoitetaan viime kädessä asiantuntijoita kuulemalla.111 Jokin tapa toimia voi olla alalla 

niin yleinen, että sen laiminlyönti on tuottamuksellista. Sen voidaan myös katsoa osoittavan 

                                                
105 Ks. Viljanen 2005, s. 428, 433, 447 ja 450. 
106 Hahto 2008, s. 6. 
107 Viljanen 2005, s. 448 ja 450. 
108 Ks. Viljanen 2005, s. 436 - 437. 
109 Ks. Saxén 1995, s. 29 ja 32. 
110 Ks. Hahto 2008, s. 71-72 ja Hemmo 2005, s. 29. 
111 Viljanen 2005, s. 438-440. 
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varotoimenpiteitä, valvonta- ja huolellisuusvaatimuksia, joita ei ainakaan voi pitää kohtuut-

tomina. Esimerkiksi vahinkovakuuttamisen laiminlyöntiä voidaan arvioida tästä näkökul-

masta. Sopimuksessa voidaan myös viitata suoraan lakiin, kuten sähkökaappitapauksessa 

KKO 2018:86 edellä.112 Kuten tapauksesta kävi ilmi, normista poikkeava käyttäytyminen ei 

kuitenkaan aina ole tuottamuksellista suhteessa vahinkoon. Kyse ei ole tuottamuksesta, jollei 

menettelyyn ole ennalta arvioiden sisältynyt vahingonvaaraa.113 Sopimuksen päävelvoittei-

den kohdalla tämä edellytys jää harvoin täyttymättä, mutta sivuvelvoitteiden osalta voi olla 

toisin. Jos valitusta käyttäytymisestä seurannut vahinkoriski on ollut ennalta arvioiden pieni 

tai olematon, ei kyse ole moitittavasta riskinotosta.114 Normia voi tietysti käyttää myös puo-

lustautumiseen, eli osoittamaan että on toiminut huolellisesti.115 

Silloin kun velallinen on rikkonut selvää lakiin perustuvaa normia tai esimerkiksi hyvää asi-

anajajatapaa täsmentävää säännöstä, ja vahingonkorvausvelvollisuus perustuu lain säännök-

seen, tuottamusarviointi ei välttämättä ole tarpeen. Mutta heti kun säännös edellyttää arvi-

ointia siitä, mitkä toimenpiteet ovat riittäviä, eli kyse on huolellisuusvelvoitteesta ja tuotta-

musarvioinnin tekemisestä.116  

3.5.2. Riskiperusteinen tuottamusarviointi 

Tapaukseen soveltuvia kyseisen vahingon välttämiseen tarkoitettuja riittävän yksityiskoh-

taisia sääntöjä ei välttämättä löydy. Mitä epämääräisempiin normeihin käyttäytymistä ver-

rataan, sen enemmän joudutaan nojaamaan arvostuksiin ja miettimään millaisia oikeusseu-

raamuksia käyttäytymiselle voidaan asettaa, jotta ne olisivat ennakoitavia.117 Järjestelmän 

tulisi pyrkiä ennakoitavuuteen, jotta se voitaisiin huomioida sopimuksissa.118 

Laiminlyönti toimia ei muodosta tuottamusta, ellei ole syntynyt velvollisuutta toimia.119 

Vasta kun tällainen velvollisuus on, voidaan vaatia huomioimaan passiivisuuden seuraukset. 

Laiminlyömällä toimia velallinen aiheuttaa vahinkoriskin.120 Sopimussuhteessa osapuolet 

eivät ole toisilleen ennalta tuntemattomia, vaan heidän välejään sääntelee sopimus. Heille 

on syntynyt vähintäänkin jonkinasteinen lojaliteettivaatimus toisiaan kohtaan, joka vaatii 

                                                
112 Ks. Saxén 1995, s. 32 ja 35. 
113 Hemmo 1997, s. 271. 
114 Ståhlberg – Karhu 2013, s. 97 ja 100. 
115 Hemmo 2005, s. 29. 
116 Ks. Saxén 1995, s. 26-27. 
117 Ks. Viljanen 2005, s. 437 ja 440. 
118 Jørgensen 1972, s. 23. 
119 Hemmo 2005, s. 38. 
120 Ks. Routamo – Ståhlberg 2000, s. 45. 
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huomioimaan vastapuolen edut. Koska riskiperusteisen tuottamusarvioinnin kohteena ovat 

vaihtoehtoisen toimintatavan kustannukset, selkein käyttötarve sille syntyy arvioitaessa, mil-

laisia varajärjestelmiä ja suojautumistoimenpiteitä velalliselle on syytä asettaa.121 Tällöin 

aukolliseen sopimukseen ikään kuin täydennetään turvallisuus- ja varautumisvelvoitteita, 

joiden vahinkoon johtaneesta laiminlyönnistä seuraa vahingonkorvausvelvollisuus. 

Riskiperusteisen arvioinnin sisällöksi voi esittää, että varotoimenpiteisiin vahingon ehkäise-

miseksi on ryhdyttävä niin kauan kuin varautumiskustannukset alittavat vahingon odotusar-

von122.  Tällöin viitataan matemaattiseen Learned Hand –kaavaan.123 Siitä on useita eri ver-

sioita, mutta se voidaan yksinkertaistaa säännöksi, jonka mukaan ihmisten pitää toimia huo-

lellisemmin, mikäli ilman huolellisuuden lisäämistä odotettavat kustannukset ovat suurem-

mat kuin huolellisuuden vaatima uhraus. Relevantteja ovat omien menetysten lisäksi vasta-

puolen vahingot ja kustannukset. Yleensä kyse on riskin poistavista tai sitä pienentävistä 

varautumistoimenpiteistä. Malli ei ole yksiselitteinen ja tulkinnat poikkeavat toisistaan sen 

mukaan, onko kyse pelkästään rahalla korvattavista vahingoista, voiko suuren riskin sisältä-

vää toimintaa koskaan oikeuttaa ilman varotoimenpiteitä, ja pitääkö varotoimenpiteiden 

poistaa riski kokonaan.124 Jälkimmäiseen voitaneen vastata kieltävästi, jos myöskään vä-

häistä riskin kasvattamista ei pidetä tuottamuksellisena.125  

Oikeuskirjallisuudessa esimerkkinä esitelty oikeustapaus koski esinevahinkoa sopimustilan-

teessa. Kyse oli vahingon välttämiseksi tarpeellisista kustannuksista: 

KKO 1989:129. Raviradan valot olivat sammuneet kesken laukkakilpailun, ja hevoset olivat vammautuneet. 
Koska vahinkotapahtumaa ei pidetty täysin ennakoimattomana eikä varavalaistusjärjestelmän kustannuksia 
ravijärjestäjän tuottoihin nähden kohtuuttomina, yhdistys oli laiminlyönnillään aiheuttanut vahingot. 

Tapauksessa KKO oli verrannut varajärjestelmän kustannuksia toiminnan tuottoihin, joten 

ratkaisun pääpaino oli oikeastaan vahinkokustannusten pulverointimahdollisuudessa.126 Si-

ten KKO olisi ehkä voinut esittää vahinkojen kuuluneen myös liikeriskin piiriin. Joka ta-

pauksessa lopputulos oli sama, kuin jos kilpailusopimukseen olisi kirjattu ravijärjestelijän 

velvollisuudeksi huolehtia varavalaistuksesta. Eli velvoite täydennettiin sopimuksen osaksi.  

Asiallisesti riskiperusteinen malli vastaa periaatekokoelma PETL 4:103 artiklan määrittele-

mää velvollisuutta suojella muita vahingolta: velvollisuus toimia syntyy joko lain perusteella, 

                                                
121 Hemmo 1997, s. 271-272. 
122 vahingon odotusarvo = vahingon toteutumistodennäköisyys x vahingon rahamäärä 
123 Viljanen 2005, s. 441 – 446. 
124 Mielityinen 2006, s. 235-241 ja Hemmo 2005, s. 31-33. 
125 Hahto 2008, s. 29 ja 70. 
126 Ks. Hemmo 2005, s. 32. Vahinkokustannusten odotusarvo olisi huomioinut ravihevosten arvon. 
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toimijan itse luodessa tai kontrolloidessa riskitilannetta, osapuolten välisen erityissuhteen 

perusteella tai jos seurauksen vakavuus ja välttämisen helppous yhdessä osoittavat tällaisen 

velvollisuuden. Sopimussuhteessa saattavat täyttyä kaikki neljä vaihtoehtoa.  

Riskiperusteisen tarkastelun taustalta löytyy oikeustaloustieteen ajatus siitä, että tuottamus 

on kokonaistaloudellisesti epätaloudellista käyttäytymistä.127 Viljanen näkee taustalla yh-

teiskunnallisen muutoksen, jossa riskille ja todennäköisyyksille perustuva ajattelu yleistyvät 

päätöksenteossa. Varallisuusvahinkotapauksissa, niin kuin sopimusperusteisissa vahingon-

korvausriidoissa yleensä, on luonnollista arvioida vastuuperusteita samalla argumentaatiolla 

ja logiikalla, jolla osapuolet sopimukseenkin sitoutuvat. Hallittu riskiperusteinen tarkastelu-

tapa mahdollistaa myös vastuun ennakoinnin silloinkin, kun huolellisuutta määrittävät nor-

mit muuten puuttuvat. Toki riskiperusteinenkin tarkastelu jättää sijaa arvoperustaisille pun-

ninnoille, kyse on vain siitä, kuinka suuren ja läpinäkyvän roolin ne saavat.128 Sopimuksen 

aukkotilanteissa riskiperusteisen arvioinnin etuna on se, että se mahdollistaa velvollisuuden 

asettamisen periaatteessa kummalle osapuolelle tahansa. Alla olevassa tapauksessa ratkaise-

van, jälkikäteen kielletyksi arvioidun riskin oli ottanut turvaamistoimen hakija. 

KKO 1998:59. Kun velallisella ei ollut velkojaa selvästi parempia edellytyksiä arvioida, että osakkeiden arvo 
tuli laskemaan sinä aikana, kun ne olivat takavarikossa, ei velallisen jättäessään ilmoittamatta velkojalle saa-
mastaan ostotarjouksesta tai jättäessään pyytämättä lupaa osakkeiden myyntiin katsottu laiminlyöneen ryhtyä 
kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi. 

Sivuvelvoitteena olevan turvallisuusvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutunut esine- tai henki-

lövahinko on riskiperusteisen arvioinnin ytimessä.129 Arvioitaessa sopimusperusteisia puh-

taita varallisuusvahinkoja lähtötilanne muuttuu selvästi. Riskinjaosta on voitu sopia etukä-

teen, jolloin riski on mahdollisesti hinnoiteltu ja huomioitu sopimustasapainossa.130  

Riski- ja normiperusteinen tuottamusarviointi eivät välttämättä ole kaukana toisistaan. Myös 

normin vastaisessa käyttäytymisessä on kyse kielletyn riskin ottamisesta ja välttämisestä.131 

Epäselvän normin tulkinta lähestyy riskiperusteista arviointia. Alla oleva tapaus koski rivi-

talojen perustuksista naapurille aiheutunutta vahinkoa. Laiminlyödyn katselmuksen voi 

nähdä varotoimenpiteenä, jonka tarpeellisuutta arvioitiin riskiperusteisesti.132 

KKO 1996:59. Korkein oikeus totesi, etteivät säännökset yksiselitteisesti edellytä katselmusta, mutta lau-
sui: ”Vaikka hyväksyttyyn paalutussuunnitelmaan ei sisältynyt ympäristössä olevien rakennusten suojelua 

                                                
127 Hemmo 2005, s. 31. 
128 Ks. Viljanen 2005, s. 445 ja 450-451. 
129 Jørgensen 1972, s. 24 ja Mielityinen 2006, s. 321-322, KKO 1994:1 sekä ja KKO 1992:123. 
130 Jørgensen 1972, s. 22-23. 
131 Ks. Hahto 2008, s. 64, 69 ja 84. Ks. erityisesti KKO 2016:99 normiperusteisen arvioinnin vaikeudesta. 
132 Ks. Mielityinen 2006, s. 325-326. 
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tai katselmusta koskevia ohjeita, yritysten olisi tullut havaita, että ympäristössä on suhteellisen vanhoja savi-
peräiselle maalle perustettuja rakennuksia, joita paalutuksesta johtuva tärinä saattaa vaurioittaa, ja ryhtyä 
toimiin katselmuksen suorittamiseksi noissa rakennuksissa. Katselmuksessa olisi voitu tehdä havaintoja…” 

Myös aiemmin käsitellyssä sähkökaappitapauksessa kantaja olisi voinut ehkä vedota riski-

perusteiseen tuottamukseen. Sähkön vuosikausia kestänyt ohikytkentä olisi ollut estettävissä 

edullisin keinoin. Normi- ja riskiperusteisen tuottamusarvioinnin viitteitä voi nähdä myös 

vuokratyövoimaa koskevassa ratkaisussa, ainakin jollei asianmukainen työntekijän valinta 

taustatarkastuksineen olisi riittänyt varautumistoimenpiteeksi: 

KKO 2005:135: ”Edellytyksenä vastuun syntymiselle on, että FSO ei ole täyttänyt sille sopimuksesta johtu-
via velvollisuuksia asianmukaisesti tai että sopimuksesta muutoin seuraa FSO:n sitoutuminen kantamaan 
riski sellaisesta vahingosta, josta asiassa on kysymys… Tämänkaltaisen sopimuksen ei muutoinkaan ilman 
erityisiä ehtoja voida katsoa merkitsevän, että FSO työvoiman vuokraajana olisi ottanut kantaakseen riskin 
siitä, että asiakkaan käytettäväksi toimitettu henkilö valintavaiheessa noudatetusta asianmukaisesta menet-
telystä huolimatta osoittautuukin epärehelliseksi ja aiheuttaa - - vahinkoa syyllistymällä rikokseen.”  

Itse asiassa jopa verokonsultin asiakkaaltaan saamien tietojen tarkastamisen voi nähdä varo-

toimena, johon syntyy velvollisuus, kun verrataan sen edullisuutta käsillä olevan riskiin: 

KKO 1999:80: ”Konsultti on antanut neuvonsa verotuksen asiantuntijana. - - Hän ei ole voinut lähteä siitä, 
että A olisi tiennyt kyseisen erityistietämystä vaativan seikan merkityksen verotuksessa. Tämän vuoksi kon-
sultin olisi täyttääkseen toimeksiannon huolellisesti tullut varmistua siitä, että hänen saamansa tiedot olivat 
täsmälliset, eikä hän ole saanut luottaa vain A:n omaan asiantuntemukseen. Yhtiö ei ole kuitenkaan näyttänyt, 
että tuossa yhteydessä siirtokelpoisuudelta vaadittavat edellytykset olisi selvitetty A:lle. Näin ollen konsultti 
ei ole saanut tyytyä vain A:lta suullisesti saamiinsa tietoihin, vaan hänen olisi tullut tarkistaa tarvittavat 
tiedot.” 

Riskiperusteinen tuottamusarviointi saattaa tulla esiin myös suoritusestetilanteessa, jolloin 

varotoimen suuret kustannukset saattavat puoltaa vahingonkorvausvastuulta vapautumista 

silloin, kun tapahtuma on ollut poikkeuksellinen eli sen todennäköisyys on ennalta arvioiden 

ollut pieni. Toisaalta mitä toistuvampi tai tyypillisempi vahinko on, sen korkeampi on to-

dennäköisyys vahingolle ja sitä perustellumpaa varotoimiin ryhtyä.133  

Tapauksessa KKO 1997:9 ammattioppilaitoksen huolellisuutta auton säilyttämisessä arvioidessaan KKO lau-
sui: ”Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, onko kaupunki aikaisempien anastustapausten johdosta riit-
tävästi tehostanut toimiaan korjaamohallissa olevien autojen säilyttämiseksi turvallisesti.” 

Merkille pantavaa tässä tarkastelussa, niin kuin ravirata KKO-tapauksessakin oli se, että va-

rotoimenpiteiden kustannukset oletettiin pulveroitavan hintoihin toiminnan toistuvuus huo-

mioiden. Eli silloin, kun on kyse liikeriskistä, riski jää yrityksen itsensä kannettavaksi. Va-

hingon tyypillisyys eli ennakoitavuus puolestaan vaikuttaa siihen, onko kyse liikeriskistä. 

  
                                                
133 Ks. Mielityinen 2006, s. 320.  
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3.6. Arvioinnin ankaruudesta 
 
Sille onko huolellisuusvelvoitteen arvioinnin ankaruudessa kyse huolellisuusstandardin an-

karuudesta vai moitittavan ja ei-moitittavan huolimattomuuden rajasta, ei tässä tutkielmassa 

anneta merkitystä. Huolellisuusstandardin laiminlyöntiä pidetään moitittavana. Koska kyse 

on liiallisesta riskinotosta toisen kustannuksella ja tämän rikotuista oikeuksista, rikkominen 

ei myöskään periaatteessa ole perusteltua, oli rikkoja millainen tahansa.134 Siksi arvioinnin 

on oltava objektiivista. Huolellisuusstandardin asettaminen on sitä kahdessa suunnassa. So-

pimusvelallisen käyttäytymistä arvioidaan ensinnäkin siihen verrattuna, mitä hänen asemas-

saan olevalta huolelliselta henkilöltä voidaan yleensä kohtuudella vaatia. Toiseksi pohditaan 

sitä, millaisia velvollisuuksia yleensä vastaavanlaisissa sopimuksissa asetetaan. Tämän pi-

demmälle ei yleisellä tasolla juuri päästä, vaan huomio kääntyy nopeasti tapauksen konk-

reettisiin olosuhteisiin. Mitkä olisivat olleet velallisen mahdollisuudet välttää sopimusrikko-

mus ja minkälaisia konkreettisia uhrauksia häneltä voidaan edellyttää. 135  

Subjektiiviset ominaisuudet voivat vaikuttaa lähinnä huolellisuusstandardia korottavasti. So-

pimusvelallisen ollessa alan erityisosaaja vaatimukset tiukentuvat. Hänellä oletetaan olevan 

parhaat koneet ja laitteet sekä ammattitaitoinen henkilöstö. Lääkäriltä odotetaan automaatti-

sesti korkeaa osaamista, samoin veroasiantuntijalta. Sama koskee tilannetta, jossa vastapuo-

lelle on annettu perusteltu syy luottaa erityisosaamiseen, siitä huolimatta, että se puuttuu.136  

Itse arvioinnin ankaruus ei välttämättä kiristy, vaan näkökulma vaihtuu. Ammattilaisen an-

kara ei ole sama kuin maallikon ankara.137 Ammattimainen palveluntarjoaja kuten tilintar-

kastaja tai asianajaja ei voi vedota siihen, että puutteista huolimatta hänen suorituksensa oli 

parempi kuin maallikon. Toisaalta silloin, kun asiantuntemus ei ole näkynyt ulkopuolelle, 

eikä vahingonkärsijällä ole ollut syytä pitää vastapuolta keskimääräistä kyvykkäämpänä, ei 

huolellisuusstandardin korottaminenkaan ole perusteltua. Asiantuntemuksen hankkimisesta 

ei yleensä ottaen pitäisi rankaista.138 Joskus sopimuskumppanin tietoisuus osaamisen puut-

teista sopimukseen sitoutuessa myös alentaa vaatimustasoa tai poistaa vastuun kokonaan.139 

                                                
134 Mielityinen 2006, s. 313-314. 
135 Taxell 1993, s. 66-67 ja Saxén 1995, s. 38-39. 
136 Taxell 1993, s. 66-67, Saxén 1995, s. 38-39 ja Hemmo 2005, s. 35. 
137 Hahto 2008, s. 76. 
138 Hemmo 2005, s. 35-36. 
139 Ks. Saxén 1995, s. 39 ja Taxell 1993, s. 69 sekä KKO 1978 II 120: Lento-oppilaan ei katsottu olevan vas-
tuussa vahingoista, kun hänen ei ollut näytetty rikkoneen määräyksiä lennon suorittamisesta tai ilmailumää-
räyksiä eikä myöskään sitoutuneen vastaamaan kokemattomuudestaan johtuvista vahingoista. 
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Yleensäkin vahingonkärsijän vapaaehtoinen suostumus lähtökohtaisesti poistaa tuottamuk-

sen.140 

Jos itse sopimuksen sisältönä on huolehtia toiselle kuuluvasta omaisuudesta, on huolelli-

suusvelvollisuus korkea. Jos sopimus taas ei sisällä nimenomaisesti ilmaistua sopimusvel-

voitetta asiasta, riskiperusteinen arvio voi myös kasvattaa sopimusvelallisen vastuusta va-

pautumisen mahdollisuuksia jopa silloin, kun on kyse turvallisuusvelvoitteesta.141  

Jos osapuoli ottaa tietoisen riskin, liikeriskiajattelu puoltaa vastuuta.142 Riskinoton rele-

vanssi, eli onko riskinotolla olennaista merkitystä seurauksen suhteen, vaikuttaa kielletyn ja 

sallitun riskinoton rajaan.143 Vahingon todennäköisyyden lisäksi sen potentiaalinen suuruus 

nostaa vaatimuksia. Erityisesti tämä korostuu henkilövahingon uhatessa, esimerkiksi vaaral-

lista konetta käytettäessä, mutta myös korkea kauppahinta kertoo suurista intresseistä. Toi-

saalta vastikkeettomuuskaan ei välttämättä vapauta vastuusta, varsinkin jos on kyse henki-

lövahinkoriskistä. Vastikkeettomuus voi kuitenkin lieventää huolimattomuusarviointia tai 

kääntää todistustaakan. Myös liikesuhteessa kumppanit voivat tehdä toisilleen pyyteettö-

miä ”ystävänpalveluksia”, jolloin lojaliteettivelvollisuus saattaa vaatia, ettei niistä seuraa-

vista vähäisistä vahingoista tarvitse maksaa korvauksia.144  

Silloin, kun toimintaan yleisesti liittyy vaara, vaaran suuruus vaikuttaa vastuun ankaruuteen. 

Esim. PETL:n sääntelyn mukaan normaali tuottamusvastuu syntyy perusriskitasolla, jolla 

riski ei ylitä tasoa, joka liittyy kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Riskin noustessa tästä, 

näyttötaakka kääntyy vaaran aiheuttajalle tai sille, joka hallitsee vaaran lähdettä, ja riskin 

noustessa vielä tästäkin vastuu voi tietyin edellytyksin vaihtua jopa ankaraksi vastuuksi.145 

Vaaran aiheuttajan täytyy osata ennakoida myös potentiaalisten vahingonkärsijöiden käyt-

täytymistä. Jos riski on realisoitunut aiemminkin, se korostaa varautumisvelvollisuuksia. 

Varsinkin jos kyse on yrityksen perustoiminnasta, edellytetään aina varotoimia. Tilapäinen 

tarkkaamattomuus, ”virhearviointi” tai teon tai laiminlyönnin vähäpätöisyys voi merkitä sitä, 

ettei kyse ole tuottamuksesta. Lisäksi sopimussuhteissakin voi esiintyä hätätilanteita, jolloin 

riski, jota torjutaan, oikeuttaa sivuuttamaan sopimusvelvoitteen.146 

                                                
140 Hemmo 2005, s. 40 ja 46-47. 
141 Ks. Saxén 1995, s. 33-34.  
142 Ks. Virtanen 2011, s. 62-63 ja helikopteritapaus KKO 1998:15 (6.3.) 
143 Ks. Hahto 2008 
144 Ks. Saxén 1995, s. 30-31 ja 39-41. 
145 Ks. PETL artiklat 4:101 ja 5:101 sekä Martín-Casals 2017, s. 383. 
146 Ks. Saxén 1995, s. 30-31, 34 ja 38.  
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Silloin kun sopimuksessa ei ole määräyksiä kyseisestä tilanteesta ja vahinko on henkilöva-

hinko tai koskee muuta esinettä kuin suorituksen kohdetta, joudutaan ehkä soveltamaan jopa 

sopimuksenulkoista vastuuta. Näin voi olla tilanne myös sivuvelvoitteiden kohdalla. Jos ri-

kosvastuu tulee kysymykseen, jää sopimussuhde taka-alalle. Myös esimerkiksi terveyden-

hoidossa on sopimusvapaus niin rajoitettua, että se saattaa puoltaa sopimuksenulkoisen vas-

tuun soveltamista, ellei sopimuksessa ole vastuusta yksityiskohtaisia määräyksiä.147  

3.7. Suoritusvirheen ja huolimattomuuden välisestä suhteesta 
 
Merkittävä osa sopimusriidoista johtuu siitä, että suoritussisältö tai laatukriteerit on määri-

telty puutteellisesti. Epäselväksi ovat saattaneet jäädä fyysisen tuotteen ominaisuudet, käyt-

tötarkoitus, kestävyysvaatimukset tai tarvittava neuvonta ja koulutus. Koneen tai laitteen 

vastaanottanut saattaa käyttää sitä eri tavalla tai on tehnyt siihen muutoksia, joita toimittaja 

ei ole tarkoittanut. Räätälöidyn ohjelmiston käytettävyydestä ei ole sovittu.148 Käytännössä 

laatuodotusten vahvistaminen muistuttaa kriteereiltään usein tuottamusarviointia.149 

Silloin kun kyse on lisäpalveluista ja -ominaisuuksista, lähtökohta on se, että myyjä on vel-

vollinen toimittamaan vain sen, mihin on sopimuksessa sitoutunut. Toisaalta tilanne saattaa 

kääntyä suoritusvirheeksi, mikäli ostaja on perustanut odotuksensa markkinointimateriaaliin 

tai kertonut käyttötarkoituksestaan, ja asiantuntevampi myyjä on laiminlyönyt auttaa oike-

assa valinnassa.150 Silloin kun asiakkaalle on esitelty näyte, se tulee osaksi sopimusta ja vai-

kuttaa suoritusvirheen arvioinnissa, mutta ongelmaksi saattaa muodostua ostajan erehtymi-

nen tuotemallin suhteen. Lähtökohtaisesti tämä jää ostajan vastuulle, mutta mikäli myyjä on 

vaikuttanut erehdykseen, saattaa hän tulla sidotuksi ostajan saamaan käsitykseen.151 

Erityisesineen kaupassa lähtökohtana on, että tuote myydään sellaisena kuin se on, eli laatu 

on ostajan vastuulla. Myyjän vastuu rajautuu tietoihin, joita hän on antanut, petolliseen tai 

kunnianvastaiseen menettelyyn ja sopimuksen solmimisen jälkeisen tuottamukselliseen vir-

heen aiheuttamiseen. Piilevästä virheestä, eli virheestä, josta myyjän ei pitänytkään olla tie-

toinen, hän ei vastaa. Tuottamuksellisesti myyjä ei toimi edes antaessaan virheellisiä tietoja, 

jos hänen ei olisi pitänyt osata epäillä niiden oikeellisuutta. Toisaalta myyjän täytyy aina 

                                                
147 Ks. Saxén 1995, s. 35-37. 
148 Hemmo 2005b, s. 187-189. 
149 Hemmo 1997, s. 168-169 ja s. 169 alaviite 11 Krüger Kai, Norsk kontraktsrett 1989, s. 734. 
150 Hemmo 2005b, s. 190-191. 
151 Ks. Hemmo 2005b, s. 113-114. 
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katsoa ottaneen vastuun tietyistä ydinominaisuuksista, eli itsestään selvistä kyseisen kaltai-

selta kohteelta edellyttävistä ominaisuuksista.152  

Asiakasta varten valmistettavan esineen laatuvaatimuksia voidaan lähtökohtaisesti arvioida 

vastaavalla tavalla kuin myytävääkin tuotetta. Jos poikkeama johtuu asiakkaan toimittamista 

spesifikaatioista tai muista ostajan myötävaikutusvelvollisuuksista, vastuu voi kuitenkin 

kääntyä.153 Sama koskee palveluita. Mutta myyjälläkin on aina vastuunsa. 

NJA 2013 s. 1174: Palveluntarjoajalla ei tavallisesti ole velvollisuutta tarkistaa asiakkaansa antamia tietoja. 
Tällainen velvollisuus on vain, jos myyjä huomaa jonkin selvästi viittaavan niiden virheellisyyteen. Muissa 
tapauksessa asiakkaan tietojen mukaan toteutettu suoritus ei ole virheellinen. 

Toisen tavaraan tehtyä työtä, kuten korjaustyötä, voidaan arvioida onnistuneen lopputulok-

sen näkökulmasta, mutta mahdollisesti myös tuottamusperusteisesti ekskulpaatiovastuuna. 

Sopimuksen sisältö ratkaisee, onko kyse tulos- vai huolellisuusvelvoitteesta. Koneisiin ja 

laitteisiin liittyvä vaarallinen ominaisuus saattaa tulla arvioiduksi myös ankarana sopimuk-

senulkoisena vastuuna.154  

Vuokrasopimukset ovat siinä määrin kaupankaltaisia, että johtoa voi hakea kauppaa koske-

vasta sääntelystä. Myyjän vastuu vuokrakohteesta on kuitenkin lievempää, samoin ostajan 

selonottovelvollisuudet. Lähtökohtaisesti vuokranantaja vastaa vuokrakohteen käytettävyy-

destä tarkoitukseensa ja sen säilymisestä tarvittaessa huolto- ja korjaustoimenpitein. Näiden 

laiminlyönnin aiheuttamasta vahingosta hän vastaa tuottamusperusteisesti. Lajitavaroita on 

perusteltua arvioida vuokranantajan kannalta ankarammin kuin erityisesineitä. Todistus-

taakka tulee harkittavaksi olosuhteiden perusteella, ja jos vuokrauskohde esimerkiksi vahin-

goittuu, asetetaan vuokralaiselle yleensä ekskulpaatiovastuu, mutta varsinkin vuokrasuhteen 

alussa saattaa olla syytä asettaa näyttötaakka vuokranantajalle. Myös se, mitä käyttöintensi-

teetistä on sovittu vaikuttaa. Taakka saattaa kääntyä, jos esimerkiksi nosturi on vuokrattu 

käyttäjän kanssa. Tällöin myös vuokranantajalle asetettavat valvonta-, huolto- ja korjaamis-

vaatimukset ymmärrettävästi tiukentuvat. Erityissääntelyä on esimerkiksi liike- ja asuinhuo-

neistojen vuokraamisesta.155 

                                                
152 Saxén 1995, s. 75-76 ja Hemmo 1994, s. 11, HE 93/1986 vp., s. 33 ja HE 120/1994 vp., s. 64. 
153 Ks. Hemmo 2005b, s. 192 ja 199. Tulee kuitenkin huomata, että KL 40.3§:n erityiselle sitoumukselle an-
nettu merkitys koskee vain tilannetta, jossa tavara kaupantekohetkellä poikkeaa ilmoitetusta. Näin ollen se ei 
sovellu vasta kaupantekohetken jälkeen valmistettavaan tavaraan. Ks. KKO 2001:77. 
154 Saxén 1995, s. 77-79 ja Hemmo 2005b, s. 199-200. 
155 Saxén 1995, s. 82-85. 
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Annetuilla tiedoilla on merkitystä suoritusvirheen arvioinnissa, jopa ns. kaupallinen kehu-

minen saattaa saada merkitystä laatua arvioitaessa. Erityistä merkitystä saa velallisen nimen-

omainen vakuuttelu. Esimerkiksi takuu aiheuttaa KL 21.2 §:n mukaan ja yleisestikin sen, 

että virhettä arvioidaan niin kuin se olisi ollut siinä suoritushetkellä. Irtaimen tavaran takuuta 

arvioidaan myös KL 40.3 §:n mukaisena erityisenä sitoumuksena.156  

KL 40.3 §:n tilanteessa tuottamusta voidaan arvioida sekä sopimuksen päättämisen hetken 

tai suoritushetken näkökulmasta, tai jopa tämän jälkeen, mutta ei ennen sopimushetkeä. Eli 

esimerkiksi myytävän esineen vahingoittuminen ennen kauppaa ei tule arvioiduksi tuotta-

muksena. Valmistettavan esineen osalta tilanne on kuitenkin toinen.157 Muuten virheen ar-

viointiajankohtana on lähtökohtaisesti vaaranvastuun siirtymishetki eli yleensä luovutus tai 

suoritushetki, mutta piilevistä virheistä myyjä muissa kuin erityisesineissä vastaa senkin jäl-

keen. Mitään erityistä näyttämisvelvollisuutta tämä ei ostajalle aiheuta, sillä monesti jo olo-

suhteista voi päätellä virheen olleen piilevänä jo luovutushetkellä.158 

KKO 2009:89 (Helsingin HO) ”Hovioikeus katsoi, että yhden junanpyörän rikkoutuminen käytössä oli anta-
nut perustellun aiheen olettaa, että Componentan toimittamiin pyöriin oli yleisesti liittynyt ominaisuus, joka 
mahdollisti niiden hajoamisen vastaavalla tavalla. Componentan toimittamiin pyöriin oli näytetty liittyvän 
varteenotettava vaara niiden hajoamisesta käytön yhteydessä. Sen vuoksi pyörät eivät olleet soveltuneet käyt-
töön. Componentan toimittamien junanpyörien oli katsottava olleen virheellisiä.” 

Myyjän vastuulle kuuluu myös myöhempi huononeminen, jos se johtuu myyjän sopimusrik-

komuksesta tai sitoumuksesta. Pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettujen tuotteiden käyttökel-

poisuuden tulee säilyä kohtuullisen ajan, jolloin arvioitavaksi tulee suoritus suhteessa nor-

maalilaatuun. Vastuuajan ei kuitenkaan ole tarkoitus kattaa koko taloudellista käyttöikää.159  

Myös aineettomien palveluiden osalta sopimussisältö ratkaisee. Tietyissä tilanteissa hyväk-

syttävä suoritus saattaa edellyttää tietyn metodin soveltamista. Henkilökohtaisten velvolli-

suuksien kohdalla arviointi on tiukempaa.160 Joissakin tapauksissa laista tai sopimuksesta 

seuraa niin konkreettisia laatuvaatimuksia, että ollaan jo tulosvelvoitteen puolella.161 Puh-

taita asiantuntijapalveluita arvioitaessa voi lisäksi olla epäselvää, onko kyse suoritusvir-

heestä, vai sopimukseen solmimisen yhteydessä laiminlyödystä neuvonta- tai selonottovel-

vollisuudesta, jota asiakkaan intressin huomioiminen olisi edellyttänyt.162 

                                                
156 Saxén 1995, s. 96-97 ja Hemmo 2005b, s. 112. 
157 Saxén 1995, s. 73. 
158 Ks. esim. KL 21 ja 13 §, Hemmo 2005b, s. 193-194 ja Saxén 1995, s. 69. 
159 Ks. Hemmo 2005b, s. 193-194. 
160 Saxén 1995, s. 80, Hemmo 2005b, s. 201. 
161 Sandvik 2014, s. 670. 
162 Hemmo 2005b, s. 202-204 ja KKO 1999:80, KKO 1998:57 ja KKO 1999:19. 
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Jos laatuvaatimuksia ei ole kirjattu sopimukseen, annettu markkinoinnissa tai myyjän tie-

donantoina, normaalilaatu voi löytyä joko alakohtaisesta sääntelystä, kuten rakennusalalla, 

tai alan tavoista ja käytännöistä. Tosin aina yleinen ei tarkoita huolellista.163 Erityistilan-

teessa laista voi löytyä johtoa, esimerkiksi KK 12:2:sta voidaan epäsuorasti päätellä, että jos 

joku toisen omaisuudesta huolehtiessaan ei ole huolehtinut siitä niin kuin omastaan, on huo-

lenpito tuottamuksellista.164 Jopa osapuolten käyttäytymisestä, kuten siitä miten suoritus on 

täytetty ja onko siitä reklamoitu, voidaan tehdä päätelmiä päävelvoitteen osalta.165 

3.8. Suoritusesteistä 

3.8.1. Tuottamusvastuun suhteesta kontrollivastuuseen 

Vahingonkorvausoikeuden distribuutiotavoitteesta seuraa, ettei moitittavuus ole siinä kos-

kaan samanlaisessa keskiössä kuin rikosoikeudessa. Jo lähtökohtaisesti kyse on vahingonai-

heuttajan ja -kärsijän välisten etujen tasapainottamisesta, eikä voida aina pitää oikeudenmu-

kaisena, että vahinko päätyy kummankaan vastuupiiriin. Silti jommankumman osapuolen 

haitaksi tuomioistuimen on ratkaisu tehtävä.166 Erityisen vaikeaksi riskinjakopunninta muut-

tuu, jos huolimattomuus puuttuu molemmin puolin ja kyse on velallisen kontrollipiirin ul-

kopuolella olevasta suoritusesteestä, kuten tietojärjestelmäongelmasta, kone- tai laiterikosta, 

työtaisteluista tai alihankkijoiden toimitushäiriöistä. Toisaalta jokainen edellä mainituista ti-

lanteista voi olla seurausta myös velallisen valinnoista.167  

Alun perin oikeutemme vahingonkorvausvastuu oli ankaraa, eikä tuottamusta edellytetty. Tahtoteorian saatua 
johtavan aseman edellytys kuitenkin lisättiin. Teoreettisesti puhdasoppisinta olisi tuolloin ollut jättäytyä pel-
kän tuottamusvastuun varaan, mutta luontoissuorituksen ensisijaisuus ja Saksan oikeusjärjestyksen kytkös 
roomalaiseen oikeuteen edellyttivät objektiivisen force majeure -säännön säilyttämistä. Mutta se, että lisäksi 
vapauttavaksi esteeksi hyväksytään myös subjektiivinen mahdottomuus, eli este, jonka velallisosapuoli pys-
tyisi valinnoillaan sivuuttamaan, rikkoo järjestelmän eheyden. Vedettäessä rajaa sille, mitä suoritusvelalli-
selta voidaan kohtuudella vaatia suorituksen tekemiseksi, kyse on nimittäin myös eräänlaisesta tuottamusar-
vioinnista.168 Kauppalain kontrollivastuussa hyväksytään juuri tällainen subjektiivinen suorituseste, minkä 
vuoksi ei olekaan sanottua, että se johtaa väistämättä ankarampaan vastuuseen kuin ekskulpaatiovastuu.169 

KL 40 §:n mukaan ”ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran 

virheen vuoksi, jollei myyjä osoita, että virheettömän tavaran luovuttamiselle on ollut 27 §:n 

1 tai 2 momentissa tarkoitettu este.”  

                                                
163 Ks. Hemmo 2005b, s. 87-88. 
164 Saxén 1995, s. 29-30. 
165 Ks. Hemmo 2005b, s. 89. 
166 Ks. Hahto 2008, s. 67. 
167 Ks. Hemmo 2005b, s. 161. 
168 Gustafsson 2008, s. 23-25 ja 28 ja Hoppu 1998, s. 1049. 
169 Taxell 1993, s. 97.  
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KL 27.1 §:n sanoin virhe siis johtuu myyjän ”vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, 
jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän 
ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.” 

Säännöksen suorituseste oikaisee alkuperäistä riskinjakoa velallisen hyväksi.170 Se vapaut-

taa hänet sekä luontoissuoritusvelvollisuudesta että vahingonkorvausvastuusta. Velkojan 

suojakeinoiksi jäävät lähinnä suorituksesta pidättyminen tai sen takaisinsaanti.171 

Alun perin lausekkeessa oli määritelty ekskulpaatiovastuu, jonka mukaan suoritushäiriötilanteessa tuottamus 
oletettiin, ellei myyjä pystynyt osoittamaan, ettei hänen ollut voinut kohtuudella odottaa ennakoineen, vält-
täneen eikä voittaneen estettä. Toisin sanoen lauseen loppuosa määritteli tuottamuksen objektiivisesti. Lo-
pulta sana tuottamus halutiin poistaa säännöksestä kokonaan ja korvattiin se ulkopuolelta tulevalla esteellä. 
Väittelyä on käyty siitä, onko lauseen loppuosan kohtuullisuusharkinnassa kyse tuottamusarvioinnista vai ei. 
Tässä lausekkeen muuttunut alkuosa muodostuu ratkaisevaksi. Mikäli kysymys on velallisen vaikutusmah-
dollisuuksien piiriin kuuluvasta esteestä, vastuu on ankaraa. Mikäli myyjä puolestaan täyttää kontrolliedel-
lytyksen, eli näyttää esteen olevan hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella, suoritetaan kohtuulli-
suusharkinta. Tämä tarkoittaa, että vastuusta vapautuakseen myyjän on vielä näytettävä toteen ennakointi- ja 
aktiviteettiedellytykset. Kauppalain esitöissä tuottamusvastuun ja kontrollivastuun erolle ladattujen odotus-
ten pohjalta ei kohtuullisuusharkinnassa kuitenkaan voida väittää olevan kyse tuottamusarvioinnista, vaikka 
ero kuinka hiuksenhienoksi käytännössä jäisikin.172 

Säännöksen kohtuullisuusharkinnan ja tuottamusarvioinnin välisellä erolla on merkitystä 

siksi, että pohjoismaisena poikkeuksena KL:n järjestelmässä välillisten kustannusten kor-

vauskelpoisuuden edellytykseksi on myyjän erityisen sitoutumisen ohella asetettu KL 40 

§:ssä tuottamus. Kysymys subjektiivisen suoritusesteen tilanteessa kuuluukin, edellyttääkö 

tuottamusharkinnan huolellisuusvaatimus velalliselta jotakin enemmän kuin ennakointi- ja 

aktiviteettiedellytysten kohtuullisuusvaatimus, niin kuin lainsäätäjä on selvästi olettanut.173 

3.8.2. Ennakointiedellytys  

Kauppalain mukaan myyjä ei siis voi välttää vahingonkorvausvastuuta, jos hän on voinut 

kohtuudella huomioida esteen kaupantekohetkellä. Jos este on ollut huomioitavissa vasta 

sitoutumisen jälkeen, tilannetta arvioidaan yksin aktiiviteettiedellytyksen kannalta.174  

Toisaalta jos myyjä on voinut ennakoida esteen, mutta siitä huolimatta silti sitoutunut sopi-

mukseen, hänen voitaisiin hyvin katsoa menetelleen moitittavasti eli tuottamuksellisesti, tai 

ainakin ottaneen vastuulleen takuunkaltaisella tavalla mahdolliset seuraukset. Toisin sanoen 

ennakointiedellytyksen jäädessä täyttymättä häneltä voitaisiin KL 40.3 §:n nojalla vaatia 

                                                
170 Taxell 1993, s. 97.  
171 Hemmo 1997, s. 166 ja alaviite 6. 
172 Sandvik 2004, s. 63-64. Sanamuotoa on käytetty mm. ratkaisussa KKO 1990:65, joka voidaan tapaustieto-
jen perusteella lukea myös tuottamusperustein ratkaistuksi. Ks. Sisula-Tulokas Defensor Legis 1991, s. 73.  
173 Saxén 1995, s. 62. 
174 Sandvik 2004, s. 67. 
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myös välillisiä vahinkoja. Tosin, elleivät vahingot itsessään olisi ennakoitavia, ennakoita-

vuusrajoitus rajaisi ne pois. Ennakoitavuusrajoitus kohdistuu siis eri seikkaan kuin suoritu-

sesteharkinnan ennakointiedellytys ja se arvioidaankin erikseen.175  

Koska mikä tahansa este on riittävällä mielikuvituksella ennakoitavissa, ennakointiedellytys 

jättää tuomioistuimelle harkinnanvaraa yhdessä aktiviteettiedellytyksen kanssa. Kyse on ko-

konaisarvioinnista, jossa huomioidaan tapauskohtaiset olosuhteet, kuten ostajan ja myyjän 

toimiala, tavaran ja osapuolten toimintaan liittyvät erityispiirteet sekä tarkoituksenmukai-

suusnäkökulmat. Ennakoitavuusedellytys tarkoittaakin lähinnä sitä, että este on niin epäta-

vallinen, ettei myyjän voi kohtuudella olettaa ottaneen sitä normaalissa riskiarvioinnissaan 

huomioon. Kymmeniä vuosia varoitellut tulivuorenpurkaus tai Eurooppaan leviävä Ebola-

epidemia saattaisivat ehkä olla tällaisia. Tosin pelkkä myyjän näyttötaakka suoritusesteestä 

jo saattaa kaataa riskin yksin hänelle.176 

Esimerkiksi vaihtelevat sääolosuhteet eivät voi lähtökohtaisesti vapauttaa vastuusta. Mitä enemmän sää vai-
kuttaa toiminnassa, kuten esimerkiksi ulkorakentamisessa tai maanviljelyksessä, sen huolellisempaa enna-
kointia ja varautumista vaaditaan. Vanhassa oikeuskäytännössä suhtauduttiin säähän vapautusperusteena 
melko rajoittavasti, mutta taustalla vaikuttikin objektiivinen mahdottomuusoppi. KL:n esitöissä on kuitenkin 
nimenomaisesti todettu, että poikkeuksellisen huonot sääolosuhteet saattavat muodostaa vapautusperusteen. 
Tehtaan varastoalueelle osunut syöksyvirtaus saattaisi olla tällainen.177 

Esityöt jättävät myös pienen vapautumisaukon tilanteessa, jossa suoritusesteen aiheuttava 

tapahtuma olisi ennakoitavissa, mutta sen seuraukset eli suorituseste ei. Epätavalliset ja etäi-

set tapahtumat tulisi nimittäin ottaa huomioon vain silloin, kun voitaisiin katsoa, että on ole-

massa ajankohtainen riski siitä, että tällainen tapahtuma sekä sattuu että estää suorituksen.178 

Tällaiseen vapautumismahdollisuuteen lienee kuitenkin syytä suhtautua varauksella.179  

Jos esteen aiheuttava olosuhde on ollut olemassa jo sopimukseen sitouduttaessa, mutta on 

epäselvää, onko myyjän tullut olla tästä tietoinen, joudutaan arvioimaan perusteltua vilpi-

töntä mieltä, jonka täyttyessä saatetaan olla tekemisissä myös sopimuksentekotuottamuksen 

tai puuttuvien edellytysten kanssa. Mikäli taas perusteltu vilpitön mieli puuttuu, johtavat 

kaikki vastuuperusteet samaan lopputulokseen. Ja vaikka esitöissä mainitaan jo alkaneen es-

teen, kuten lakon ennakoidun keston, huomioiminen sopimusta tehtäessä, esteen keston en-

nakointivirheen vapauttavan vaikutuksen varaan tuskin kannattaa myöskään laskea.180 

                                                
175 Ks. Hemmo 1994, s. 122. 
176 Sandvik 2004, s. 67-68 ja 70-71. 
177 HE 93/1986 vp., s. 73 ja 76 sekä Sandvik 2004, s. 69-70.  
178 HE 93/1986 vp., s. 76. 
179 Sandvik 2004, s. 74. 
180 Ks. Sandvik 2004, s. 74-75. 
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3.8.3. Aktiviteettiedellytys 

Kauppalain mukaan myyjän vapautuminen virhevastuusta edellyttää, ettei hän olisi voinut 

kohtuullisin keinoin välttää estettä tai sen seurauksia, eli kyse on siis sopimusrikkomuksen 

välttämiseksi edellytettävien toimien kohtuullisuusarvioinnista.181  

Saman sisältöinen määräys on sisältynyt rahdinkuljetusta säänteleviin sopimuksiin, ja sen soveltamiskäytän-
nössä vapautumiskynnys on ollut korkealla. Esimerkiksi rekkakaappausten ollessa Italiassa yleisiä, esteen 
katsottiin olleen vältettävissä käytännössä aina, jos kuljettaja yleensäkään jätti auton valvonnatta. Kuljetta-
jalla oli tällaisessa tapauksessa KKO:n sanoin korostunut huolellisuusvelvollisuus. Myöskään hirven väistä-
minen ojaan ei vapauttanut vastuusta, koska muitakin keinoja olisi ollut käytettävissä. Tapauksessa, jossa 
kuljettaja oli huolintaliikkeen ohjeiden mukaan saapunut tapaamaan asiakasta, mutta vastassa olivatkin ryös-
täjät, katsottiin sentään, ettei tilanne ollut kohtuudella vältettävissä.182  

Aktiviteettiedellytyksen itsenäinen merkitys on ensinnäkin siinä, että myyjän on ryhdyttävä 

toimenpiteisiin välttääkseen myös ennakoimattomat kontrollipiirinsä ulkopuolella olevat 

suoritusesteet. Jos myyjä esimerkiksi välttäisi esteen tai sen seuraukset pitämällä isompia 

varastoja tai käyttämällä useampia toimittajia, vastuusta ei vapaudu, vaikka äkillinen tuhka-

pilvi olisi estänyt lentotoimitukset.183 Eräs ranskalainen tulkinta esittää, että kyse olisi hyvä 

perheenisä -huolellisuusarvioinnista, mutta pohjoismaissa tämä tuottamusarviointi siis tor-

jutaan. Tilalle ehdotetaan, että valitaan osapuolista se, joka on lähempänä riskiä. Tehdään 

yksittäistapauksen kokonaisarvostelu, jossa yksinkertaisesti vain todetaan esteen vallitsevan 

senkin jälkeen, kun kaikki kohtuulliseksi todetut välttämismahdollisuudet on käytetty.184 

Vinding Kruse on todennut, kuinka kauniilta kuulostaa ajatus siitä, että riskin kantaa se joka 

on sitä lähinnä. Määritelmä jättää kuitenkin soveltamisohjeen antamatta.185 Luonnollisin jäl-

kikäteinen riskinjakosääntö olisi tuottamusarviointi. Silloin kun tuottamus on molemmin-

puolista, riski voidaan jakaa siinä suhteessa kuin osapuolet ovat osoittaneet halukkuutta ris-

kinottoon. Silloin, kun alalla vakiintunut vakuuttaminen on laiminlyöty, se voidaan huomi-

oida tuottamusharkinnassa. Yritykset pulveroivat kustannukset hintoihin ilman tuomiois-

tuintakin. Tilanteessa, jossa ennakoitavuusrajoitus rajaa vastuuta liikaa, voidaan laajentaa 

ankaraan vastuun alaa myös oikeuskäytännössä.186 Tätähän lainsäätäjä on toivonut.187 

                                                
181 Sandvik 2004, s. 75-76. 
182 Ks. Sandvik 2004, s. 76-80 ja esim. KKO 1984 II 91, mutta myös KKO 2005:77, jossa kuljettajan todet-
tiin toimineen huolimattomasti jätettyään autonsa valvonnatta Trattoria Pepin pysäköintialueelle. 
183 HE 93/1986 vp., s. 76 ja Sandvik 2004, s. 82-83 ja 98-99. 
184 Sandvik 2004, s. 82-83. 
185 Ks. myös Hemmo 1994, s. 232-233. 
186 Ks. Vinding Kruse 1971, s. 116-122. 
187 HE 87/1973 vp., s. 12. 
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Tilanteessa, jossa vahingonkärsijän varautumismahdollisuudet ovat paremmat, eikä vahin-

gonaiheuttajalle jäisi muuta toisintoimimismahdollisuutta kuin olla kokonaan toimimatta, 

välineenä voisi käyttää KL 70 §:ää, joka vaatii vahingonkärsijää rajoittamaan vahinkoa. 

Sama säännös antaa myös mahdollisuuden sovitella vahingonkorvausta, jos se katsotaan 

kohtuuttomaksi huomioiden vahingonkorvausvelvollisen mahdollisuudet ennakoida ja estää 

vahingon syntyminen ja muut olosuhteet, mutta vahingonkärsijän ennakointi- ja estämis-

mahdollisuudet jäävät nimeämättä. Esitöistä kuitenkin käy ilmi, että sovitteluun vaikuttaa 

ostajan menettely, vakuutukset ja vakuutusmahdollisuudet. Sovittelun edellytyksenä on kui-

tenkin, ettei vahinko ole ollut velallisen ennakoitavissa tai ehkäistävissä, joten varautuminen 

jää myyjän velvollisuudeksi silloinkin, kun se olisi ollut ostajalle edullisempaa.188 Näin ollen 

kontrollivastuun aktiviteettiedellytys jättää varautumistoimet myyjälle silloinkin, kun riski-

perusteinen tuottamusarviointi kääntäisi ne ostajalle. Toisaalta riskiperusteinen tuottamus-

arviointi ei vapauta vastuusta sopimukseen kirjattujen tulosvelvoitteiden osalta, mikä on 

juuri kontrollivastuun lähtökohtainen soveltamisala.  

Entä esteen tai sen seurausten kohtuullinen voittaminen? Luontoissuoritusvelvollisuus väis-

tyy taloudellisen liikavaikeuden vuoksi jo KL 23 §:n mukaan, jossa puhutaan epäsuhteesta 

myyjän uhrausten ja ostajalle koituvan edun välillä. Vahingonkorvausvelvollisuuden vältty-

misen osalta esityöt auttavat sen verran eteenpäin, että kustannukset eivät saa yksin ratkaista 

kohtuullisuusharkintaa, mutta objektiivisesta mahdottomuudesta ei myöskään ole kyse: 

”… käynyt siinä määrin epätavallisen rasittavaksi, että objektiivisesti katsoen on selvästi kohtuutonta vaatia 

myyjää uhraamaan sellaista panosta, joka olisi välttämätön sopimuksen täyttämiseksi.”189 

Uhrausraja pitäisi siis etsiä objektiivisella riskiarvioinnilla. Vaikka kiinteähintaisilla sopi-

muksilla nimenomaan halutaan välttää hintojen muutoksista koituvat riskit, oikeuskirjalli-

suudessa ei näytä olevan yhtenäistä käsitystä edes siitä, voisiko joissakin tilanteissa pelkkä 

ennakoimattoman suuri hintojen nousu vapauttaa vahingonkorvausvastuusta, ja tämä talou-

dellista liikavaikeutta koskeva väittely lähestyy pätemättömyyttä ja kohtuullisuutta koskevia 

OikTL:n säännöksiä sekä ns. edellytysoppia. Ainoa mikä tuntuu selvältä on se, että lainsää-

täjä on jättänyt kohtuullisuusharkinnan tuomioistuimelle, ja että se lähestyy tuottamusarvi-

ointia.190  

                                                
188 HE 93/1986 vp., s. 131. 
189 HE 93/1986 vp., s. 77. 
190 Ks. Sandvik 2004, s. 86-92 ja Hemmo 1997, s. 262. 
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Tilanteessa, jossa suoritusvelvollisen eteen on noussut este, jota ei ole voitu välttää, myös 

normaali tuottamusvastuu edellyttää huolellista toimintaa muiden kuin objektiivisesti mah-

dottomien suoritusesteiden voittamiseksi. Onhan sopimusvelallisella virhetapauksessakin 

aina velvollisuus yrittää korjata virhe ja etsiä muita ulospääsyteitä sopimuksen täyttämiseksi. 

Kysymys kuuluukin, miten ankaria nämä toimintavelvollisuudet ulkopuolisen esteen koh-

dalla ovat ja kuinka ne poikkeavat suhteessa kontrollivastuun vaatimuksiin.191 

Runesson on tutkimuksessaan pohtinut uhrausrajan asettamista siten, että velallinen voisi 

käytännössä ennakoida, milloin vahingonkorvausuhkainen toimintavelvollisuus lakkaa. Hän 

pitää selvänä, että tuottamusvastuussa raja ei voi asettua yhtä korkealle kuin ennakoivassa 

lainsäädännössä silloin, kun arviointia tehdään ex post huolellisuusstandardin näkökulmasta. 

Sama ex post -näkökulma tarkoittaa, ettei yleispäteviä sääntöjä ole esitettävissä, mutta johtoa 

voi hakea esim. laista kauppaedustajista ja myyntimiehistä, jonka suomalaisen 29 §:n mu-

kaan edustajalla on oikeus vetäytyä hyvityksensä säilyttäen tilanteessa, jossa hänen ei 

voida ”iän, heikentyneen terveydentilan tai sairauden takia kohtuudella edellyttää jatkavan 

toimintaansa.” Lopulta Runesson ehdottaa, että tuottamusvastuussa velvollisuus yrittää voit-

taa este väistyy, jos 1) sopimusvelallisella ei ole mitään informaatiokustannusetua, eli tyy-

pillisesti kyse on tilanteesta, jossa realisoitunut riski on täysin poikkeuksellinen hänen elin-

keinotoiminnalleen, ja 2) vastapuolen eli sopimusvelkojan riskinpulverointimahdollisuudet 

ovat paremmat. Muissa tapauksissa noudatetaan kontrollivastuun kanssa yhtenevää uhraus-

rajaa, eli velallinen on oikeutettu luopumaan ponnisteluistaan vain, jos esteen voittamisen 

kustannukset kääntävät yhteisen arvonlisäyksen arvonvähentymiseksi.192 Valitettavasti oi-

keuskäytännön kynnys velallisen vapautumiselle lienee huomattavasti korkeampi.193 

3.8.4. Kontrolliedellytys 

Myyjä voi vapautua vahingonkorvausvastuusta esteen vuoksi vain, jos se ei edes periaat-

teessa ole hänen vaikutuspiirissään. Tällöin kohtuullisuusarviointi käyttökeinona sulkeutuu 

pois ja vastuu muuttuu ankaraksi. Merkillepantavaa on jälleen ero KL ja CISG:n sanavalin-

tojen välillä. Kun CISG:ssä puhutaan esteestä, joka tulee ulkopuolelta, KL käsittelee myyjän 

vaikutusmahdollisuuksia. Kontrolliedellytys nojaa oikeuspoliittisiin tavoitteisiin siinä mie-

lessä, että silloin kun este on lähtöisin myyjän kontrollipiiristä, hänellä on preventiomielessä 

                                                
191 Ks. Runesson 1996, s. 327-328. 
192 Runesson 1996, s. 329-332. 
193 Ks. esim. KKO 2012:1 (4.1.4.), jossa sopimuksesta vapautuminen oli mahdollista edellytysten raukeami-
sen kautta, kun kustannukset olivat sekä 70-kertaiset että sitä koskeva arvio sopimukseen liitetty.  
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paremmat edellytykset varautumiseen, vahinkoseurausten hintoihin pulveroimiseen ja myös 

riskiensä vakuuttamiseen, ja toisaalta vahinkotilanteessa hänen toimintamahdollisuutensa 

ovat paremmat.194 

Missä kontrollipiirin raja sitten kulkee? Itsestään selvästi myyjä vastaa kaikista oman orga-

nisaationsa tapahtumista, toimitukseen käyttämistään alihankkijoista ja muista apulaisista, 

mutta entä infrastruktuuripalveluista? Lakko voi valtakunnallisena myyjän kontrollipiirin 

ulottumattomissa, mutta se voi olla myös myyjän työsuojelurikkomuksien vuoksi juuri hä-

neen suunnattu toimenpide. Lakko voi olla laiton tai laillinen. Myyjä voi olla itse asettanut 

työsulun, mutta työnantajayhdistyksen pakottamana. Avaintyöntekijä voi sairastua ja olla 

maan ainoa asiantuntija tai yksi monesta. Asiakas on voinut edellyttää nimenomaisesti hänen 

tulevan paikalle. Sairastuminen voi johtua huonosta työilmapiiristä. Tulipalon syy voi olla 

huonosti huollettu sähkölaite tai jäädä ikuiseksi arvoitukseksi. Pyromaani on saattautunut 

murtautua sisälle. Pyromaanista on voitu varoittaa paikallisuutisissa. Lukko on voinut olla 

rikki.195 Tässä arvioinnissa toisin sanoen edellytetään ulkopuolista estettä, johon myyjän 

huolellinen toiminta ei ole voinut vaikuttaa. Kyse on siis tavallaan erittäin ankarasta tuotta-

musarvioinnista. 

Yhteenvetona voitaisiin todeta, että sekä kontrollivastuussa että tulosvelvoitetta koskevassa 

ekskulpaatiovastuussa vain ulkopuolinen suorituseste voi vapauttaa vahingonkorvausvas-

tuusta. Ennakoitavuusedellytys rajaa pois lähinnä samat vapautumisperusteet kuin liikeriski 

ekskulpaatiovastuussa, joten vain erittäin epätavanomainen, ennakoimaton ulkopuolinen 

este voi vapauttaa. Näitä eivät lähtökohtaisesti ole esimerkiksi sähkökatkokset. Edellytettä-

vien varautumistoimien osalta sopimukseen kirjattujen tulosvelvoitteiden osalta kumpikin 

edellyttää myyjältä kaikki kohtuullisia varautumistoimia ostajan varautumismahdollisuuk-

sista riippumatta. Vahingon rajoittamisen osalta taloudellinen liikavaikeus voi vapauttaa 

sekä kontrolli- että ekskulpaatiovastuussa lähinnä edellytysten raukeamisen kautta. 

Johtopäätös on lopulta se, ettei tulosvelvoitteiden osalta kontrollivastuun ja ekskulpaatiovas-

tuun väliltä löytynyt tässä tarkastelussa eroa. Ero tulee näkyviin lähinnä huolellisuus- ja eri-

tyisesti henkilökohtaisten velvoitteiden kohdalla, joihin kontrollivastuun soveltamista ei ole 

välttämättä edes puollettu.196  

                                                
194 Sandvik 2004, s. 82 ja 100-102 sekä HE 93/1986 vp., s. 75. 
195 Ks. Sandvik 2004, s. 104-130, Hemmo 1994, s. 116 ja Hemmo 2005, s. 302-304 ja 306. 
196 Ks. Hemmo 1994, s. 116 alaviite 27 esimerkkinä ekskulpaatiovastuusta vapauttavasta esteestä avainhenki-
lön sairastuminen, joka ei kuitenkaan sisällä varajärjestelyjen puutteeseen kohdistuvaa tuottamusta. Tällainen 
tilanne vastannee käytännössä henkilökohtaista velvoitetta. Ks. myös Hemmo 1997, s. 258-262 ja 267-268. 
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4. Tuottamus sopimuksen tulkinnassa ja täydentämisessä 

4.1. Sopimuksen tulkinta ja täydentäminen 

4.1.1. Rajankäyntiä  

Tulkinnan tavoitteena on vahvistaa sopimussisältö epäselviltä osin, kun taas täydentämisessä 

on kyse sopimuksen aukkojen täyttämisestä.197 Siinä missä tulkinnalla selvitetään epäselvän 

sopimusehdon merkitystä käyttäen apuna ei-oikeudellisia kielellisiä ja jopa psykologissä-

vytteisiä tulkintakeinoja, ja päähuomio on todistelussa, täydentämisessä tuomioistuin lisää 

sopimukseen siitä puuttuvan ehdon noudattaen pääasiassa oikeudellista punnintaa. Molem-

pia tarvitaan, jotta saadaan selville sopimuksen oikeusvaikutukset, mutta tulkinta nojaa so-

pijapuolten keskinäiseen, kun taas täydentäminen sopimuksen ulkopuoliseen, erityisesti la-

kiperusteiseen ainekseen.198 Täydentämisen ja tulkinnan erillään pitäminen on vaikeaa siksi, 

että täydentämisen ensisijaisena lähteenä toimiva sopimustyyppikohtainen dispositiivinen 

lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö vaikuttavat myös tulkinnassa. Silloin kun soveltuvat oikeus-

säännöt puuttuvat, voidaan täydentämistä puolestaan joutua tekemään yksilöllisesti, jolloin 

sopivinta ratkaisua haetaan huomioiden osapuolten toisilleen antamat tiedot ja tyypilliset 

osapuoli-intressit vastaavan kaltaisissa tilanteissa, jolloin ollaan tekemisissä tyypillisen tul-

kinta-aineiston parissa. Tällöinkin täydentämisessä osapuolitahdon sijasta pääroolin saavat 

yhteiskunnalliset preventiiviset ja reparatiiviset tavoitteet, kuten vahinkojen ja arvoa tuhoa-

vien toimien ennaltaehkäisy ja vahingonkärsijän suojaaminen menetyksiltä. Tarkoitusperien 

erilaisuuden ja läpinäkyvyyden vuoksi vaiheet olisikin perusteltua pitää erillään, vaikka jos-

kus niiden välillä ei ole nähty käytännössä eroa. Ratkaisevan eron tulkinnan ja täydentämi-

sen välillä tekee siis se, liittyykö käsillä oleva ehto osapuolten tahdonmuodostukseen vai ei. 

Tulkinnassa selvitetään mitä on tarkoitettu sopia, ja täydentämisessä otetaan kantaa seikkoi-

hin, joihin osapuolet eivät ole kantaa ottaneet.199 

Tulkinnasta ei juuri ole lainsäännöksiä, vaan tulkintaperiaatteet ovat kehittyneet oikeuskäy-

tännössä. Sopimuksen tulkinta on erittäin tapauskohtaista, ja prejudikaattien soveltaminen 

tapauksesta toiseen ei ole useinkaan mahdollista.200 Myös osapuolten väittämistaakka rajoit-

taa yleistämismahdollisuuksia. Sopimuksen tulkinnalla on yhteys todistustaakan jakosään-

nöksiin. Tulkinta sijoittuu oikeudenkäynnissä todistelun ja oikeusvaikutusten määräämisen 

                                                
197 Hemmo 2003, s. 657-658 ja Pönkä 2013, s. 921. 
198 Lehrberg 2006, s. 16-18. 
199 Lehrberg 2006, s. 19, 20-21 ja 190-191 ja Häyhä 1996, s. 57. 
200 Hemmo 2003, s. 577 ja Hemmo 2005, s. 18-19. 
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väliin, ja tuomioistuin joutuu tulkitsemaan myös esitettyä näyttöä päästäkseen selville sen 

merkityksestä. Vasta näytönarvioinnin jälkeen tulkinta siirtyy sopimuksen tulkintaan, ts. sii-

hen mitä näytetyksi katsottu seikka tarkoittaa sopimussisällön näkökulmasta. Muodostuu 

kaksi tulkinnan tasoa, joiden erottaminen voi olla käytännössä vaikeaa.201  

KKO 2018:13, kohta 21: ”Sopimuksen tulkinnassa näyttökysymykset ovat kiinteässä yhteydessä asian oi-
keudelliseen arviointiin. Keskeisessä asemassa ovat asiassa esitetyn sopimuksen tulkinta-aineiston perus-
teella tehtävät oikeudelliset johtopäätökset” 

Tulkintaperiaatteita noudatetaan myös arvioitaessa muita ilmoituksia, joilla on merkitystä 

sopimusriidassa, kuten vahvistusilmoituksia, reklamaatioita ja purkuilmoituksia.202  

KKO 2008:19, kohta 18: ”Riittävänä reklamaationa hovioikeus on pitänyt, että asianomainen työ oli ollut 
yksilöidysti mainittuna YIT:n työmaakokouksissa Vilhonkadulle luovuttamissa seurantalistoissa.” KKO ei 
kuitenkaan ollut tulkinnasta samaa mieltä, koska seurantalistat eivät sisältäneet vaatimuksia. 

Varsinkin vaativissa tulkintatilanteissa, kuten monimutkaisissa sopimuskokonaisuuksissa, 

sopimusehdot ja niitä koskeva näyttö on huomioitava kokonaisuutena, silmällä pitäen sopi-

musehtojen systematiikkaa, sopimustilannetta kokonaisuutena ja jopa taustalla vallitsevaa 

laajempaa tilannetta, kuten pitkään jatkunutta yhteistyösuhdetta ja sopimuskäytäntöä. Viime 

kädessä sovellettavaksi tulevat alan käytäntö ja vastaavien sopimusten sisältö. 203 

Tilitoimistotapauksessa KKO 2001:128 sopimuksen täydentämisen perusteena olivat tosiseikkatasolla osa-
puolten välillä pitkään jatkunut luottamuksellinen suhde, palveluntarjoajan HTM-tilintarkastajan asema ja 
esiintyminen toisessa sopimusyhteydessä verokonsulttina, toimeksiannon avoin määrittely, tilitoimiston toi-
minta yksityisottojen kirjaajana sekä niistä yhtiöosuuden luovutuksesta syntyvä veroseuraamus.  

Sopimukseen täydennetyn velvollisuuden luonne perustui alan käytännön luomiin perusteltuihin odotuk-
siin: ”Tilitoimistopalvelujen ja verokonsultoinnin ammattimaisella tarjoajalla on asiantuntijana asiakkai-
siinsa nähden toimeksiannon puitteissa laaja tiedonantovelvollisuus sellaisista seikoista, jotka voivat vaikut-
taa haitallisesti asiakkaan etuihin.”  

Tiedottamisvelvollisuuden tarkka sisältö määräytyi tapauskohtaisesti havaittavien tosiseikkojen pohjalta. Ti-
litoimisto tiesi yksityisotoista ja sen piti tietää niiden veroseuraamuksista, eikä se voinut perustellusti olettaa, 
että seuraukset olivat asiakkaan tiedossa, tai että se toteuttaisi liiketoimen niistä riippumatta, joten asia oli 
tarkistettava. 

4.1.2. Osapuolisuuntautunut tulkinta ja aineiston rajaaminen 

OikTL 6.1 §:stä ilmenevän ajatuksen mukaan sopimuksen synty perustuu osapuolten yhte-

neville tahdonilmauksille. Jos sopimuksen on katsottu syntyneen, sen taustalta oletetaan löy-

tyvän osapuolten yhtenevät tahdonilmaukset.204 Silloin kun sopimusehto sääntelee kiistan 

                                                
201 Ks. Aho 1968, s. 94-98 ja Hemmo 2003, s. 583-584. 
202 Hemmo 2003, s. 584. 
203 Ks. Hemmo 2003, s. 584, 586 – 587 ja 592 sekä Pönkä 2013, s. 922 ja 924. 
204 Lehrberg 2006, s. 14. 
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kohteena olevaa seikkaa, mutta osapuolet ovat eri mieltä ehdon merkityksestä, vahvistetaan 

ehdon merkitys tulkinnalla. Lähtökohta on osapuolten sopimuksentekohetken mukainen tar-

koitus. Oletuksena on, että vaikka riitelevät osapuolet eivät sitä myönnäkään, heillä on sopi-

mukseen sitoutuessaan ollut yhteinen tahto ja tarkoitus, joka löytyy tulkinta-aineistosta.205 

Tuomioistuin selvittää kummankin osapuolen tahdon ja jos ne yhtyvät, tekee ratkaisun tä-

män mukaisesti sivuuttaen tarvittaessa jopa sopimuksen sanamuodon. Ainoastaan mahdol-

linen kolmannen intressi voi estää yhteisen tahdon toteutumisen.206 Tulkinnan säännöt on 

muotoiltava siten, että tulkinta toteuttaa osapuolten alkuperäistä tarkoitusta niin pitkälle kuin 

se vain on mahdollista, ja että ne kannustavat osapuolia toimimaan sopimussuhteeseen si-

toutuessaan ja sitä täyttäessään lojaalisti toisiaan kohtaan.207 

KKO 2018:88, kohta 15: ”Koska muuta tarvetta toisten tonteilla ajamiseen ei ole ilmennyt, Korkein oikeus 
katsoo, että osapuolet ovat sopineet läpiajosta toistensa tonteilla - -. Tätä tulkintaa tukee myös se, että osa-
puolet vastaavat sopimuksen mukaan katujen varteen rakennettavien porttien kustannuksista puoliksi.” 

Tulkinnassa lähdetään ensisijaisesti sopimuksesta ja sen selvästä sanamuodosta, ja vasta 

toissijaisesti mukaan otetaan muuta osapuolten tarkoitusta osoittavaa aineistoa.208 Tulkinta-

aineisto on tarkoitus rajata sellaiseen, joka on ollut osapuolten havaittavissa luottamusteo-

rian edellyttämällä tavalla ja on siten voinut vaikuttaa osapuolten tahdonmuodostukseen. Si-

toutumisen jälkeistä aineistoa voidaan hyväksyä perustaksi vain siltä osin, kun se kertoo 

osapuolten ymmärtämästä sopimuksen tarkoituksesta. Vasta toisessa vaiheessa sopimusta 

tulkitaan soveltamalla tulkintaperiaatteita aineistoon.209 

KKO 2014:70, kohta 7: ”yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan - - Sopimuksen tulkinta-ai-
neistona huomioon otettavan aineiston on pitänyt olla käsillä sopimuksen päättämisen yhteydessä ja aineiston 
on tullut olla molempien sopijapuolten tiedossa. Tämän lisäksi sopimusosapuolten sopimuksen päättämisen 
jälkeisellä toiminnalla voi kuitenkin olla vaikutusta sopimuksen tulkintaan silloin, kun sen perusteella voi-
daan tehdä päätelmiä osapuolten tarkoituksesta sopimusta päätettäessä.” 

Käytännön oikeudenkäynnissä tällaista vaiheistusta ei kuitenkaan tapahdu, koska viimeis-

tään valmistelun päättyessä riitaiset seikat ja todistelu on OK 5:19:n mukaan yksilöity, ja 

pääkäsittelyssä asianosaisen argumentoinnin ja todistelun kohteena on hänen ehdottamansa 

tapahtumainkulku kokonaisuutena. Mikäli sanamuodon ulkopuolisesta tarkoituksesta on esi-

tetty väitteitä, siitä on voitava esittää myös todistelua, ellei sitä OK 5:21.3:n nojalla rajata 

pois selvästi tarpeettomana tai asiaan kuulumattomana. Tämä tarkoittaa, että koko relevantti 

                                                
205 Pönkä 2013, s. 920-921 ja Schmidt 1959, s. 504, Hemmo 2003, s. 604 ja Lehrberg 2006, s. 16. 
206 Ks. Hemmo 2003, s. 605, Aho 1968, s. 170-171 ja Schmidt 1959, s. 504. 
207 Lehrberg 2006, s. 29-30. 
208 Pönkä 2013, s. 923. 
209 Hemmo 2003, s. 598 ja Lehrberg 2006, s. 43. 
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tulkinta-aineisto on lähtökohtaisesti oikeudenkäynnin piirissä. Myös pääkuulustelussa OK 

17:48.2:n tavoitteena oleva asianosaisten ja todistajien vapaa kertomus tekee aineiston ra-

jaamisen mahdottomaksi, eikä asiakirja-aineistoa myöskään leikellä.  

Aineiston rajaaminen, näyttötaakat ja -kynnykset vaikuttavatkin vasta ratkaisuharkinnassa. 

Tällöin oikeusvarmuus ja luottamusteoria puoltavat harkinnan perustamista molemmille 

osapuolille havaittavaan materiaaliin, jolloin puhutaan objektiivisesta tulkintatavasta. Vas-

tapuolelle näkymättömät yksipuoliset tarkoitukset ja käsitykset eivät saa merkitystä, eikä 

sanamuodon vastaista tulkintaa siksi lähtökohtaisesti hyväksytä.210 Tulkintatapa saa tukea 

OikTL 32.1 §:n ilmaisuerehdystä koskevasta säännöksestä, josta voidaan e-contrario -tul-

kintana lukea sääntö, että ilmaisussaan erehtynyt tulee sidotuksi ilmaisunsa mukaisesti, jos 

vastapuoli on perustellussa vilpittömässä mielessä.211 Tietäminenkään ei silti välttämättä tar-

koita sitoutumista, jonka vuoksi aineiston rajaaminen eroaa vaiheena tulkintaratkaisusta.212  

Ongelmaksi saattaa tulkinta-aineiston kannalta muodostua myös asiakirjojen keskinäinen 

velvoittavuusjärjestys. Eikä kaikelle aineistolle välttämättä anneta juurikaan arvoa. Sopi-

musluonnoksessa olleen ehdon pois jääminen sopimuksesta saattaa viestiä, siitä että se on 

haluttu hylätä. Toisessa ääripäässä kaikki kirjallinen aineisto saattaa tyhjentyä tilausvahvis-

tukseen, joka osoittaa täsmällisesti ottaen vain, että sopimus on syntynyt jo aiemmin suulli-

sesti. Siitä huolimatta se ei jää merkityksettömäksi, sillä se on kuitenkin ainoa objektiivinen 

ja molemmille osapuolille havaittavissa ollut sopimuksen sisällöstä kertonut dokumentti.213  

Joissakin tilanteissa myös subjektiivinen tulkintatapa, eli yksipuolisesta tarkoituksesta ker-

tovan tulkinta-aineiston salliminen, on perusteltua. Tällainen tilanne saattaa olla käsillä esi-

merkiksi silloin, kun tulkintaristiriita ei ole aito, vaan vastapuoli epälojaalisti pyrkii muutta-

maan alun perin yhteistä ymmärrystä sopimuksen sisällöstä omaksi edukseen sopimuksen 

sanamuodon virheen perusteella. Tällöinhän ei kyse ole OikTL 32.1 §:n mukaisesta ilmai-

suerehdyksestä ja pätemättömyysperusteesta, vaan sopimus on voimassa yhteisen tarkoituk-

sen mukaisena. Kyse voi olla myös lievemmästä väärinkäsityksestä, jolloin vastapuolen pe-

rusteltu vilpitön mieli asettaa lopullisen rajan tulkinta-aineiston laajentamiselle. Mukaan ei 

oteta sellaista mistä vastapuoli ei tiennyt eikä olisi pitänytkään tietää.214 Ja aina kun tähän 

kysymykseen vastataan, otetaan tavallaan kantaa huolellisuuteen. 

                                                
210 Hemmo 2003, s. 605 ja Aho 143-145. 
211 Ks. Schmidt 1959, s. 500-501. 
212 Hemmo 2003, s. 605 alaviite 7 ja Aho 1968, s. 170-171. 
213 Ks. Hemmo 2005b, s. 79-80, 103 ja 111-112. 
214 Hemmo 2003, s. 605-606. 
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4.1.3. Tavoitteellinen tulkinta 

Mitä suppeampi käytettävissä oleva tulkinta-aineisto on, sitä suurempi tarve on tavoitteelli-

selle tulkinnalle.215 Jollei sopimuksen sisältöä löydetä osapuolen tarkoituksista tai sopimuk-

sen ulkoisesta muodosta, tavoitteellinen tulkinta tuo mukaan oikeuspoliittisesti värittyneitä 

periaatteita.216 Yhteiskuntasuuntautuneiden tulkintakeinojen käytön voi nähdä yhteydessä 

sopimusvapauden rajoitusten lisääntymiseen lainsäädännössä, erityisesti heikomman suojan 

kasvavaan merkitykseen.217 Pönkä puolestaan näkee tavoitteellisen tulkinnan säännöt työka-

lupakkina, josta tulkitsija tarkoituksenmukaisuusnäkökulmat mielessään poimii työkalun, 

joka on sopivin sopimus- ja ehtotyyppi sekä tapauskohtaiset olosuhteet huomioiden. 218 Tuo-

mioistuimen näkökulmasta tulkintasäännöt ovat metanormeja, joita se käyttää rajoitetusti 

samalla tavoin kuin laintulkintasääntöjä. Ne voidaan nähdä jopa eräänlaisina todistustaakka- 

ja argumentaatiosääntöinä.219 

Lakiperusteisessa tulkinnassa ja täydentämisessä hyödynnetään dispositiivista normistoa. 

Se sisältää tarkkaan harkittuja, nimenomaisesti sopimuksia täydentämään tarkoitettuja sään-

nöksiä, jotka edustavat tarkoituksenmukaista riskinjakoa osapuolten välillä. Osapuolet voi-

vat kuitenkin sivuuttaa ne sopimuksella, joten ne eivät tule sovellettaviksi, jos tulkinta-ai-

neistosta on pääteltävissä päinvastainen tarkoitus. Toisaalta, jos merkittävä poikkeama dis-

positiivisesta lainsäädännöstä jää vaille perusteluja, sopimukseen kohdistuu kohtuullistamis-

riski.220 Myös todistustaakka kääntyy helposti sille, joka väittää sopimuksella tarkoitetun 

poiketa dispositiivisesta laista tai kauppatavasta.221 Näyttökynnys on kuitenkin kevyt varsin-

kin silloin, kun kyse on asiasta, joka ei yleensä jää sopimatta.222 

Tavallisuussääntö saattaa tulla sovellettavaksi, jos on kyse vakioituneesta sopimustyypistä. 

Tällöin tulkinnassa otetaan huomioon se, mitä osapuolet vakioituneen käytännön perusteella 

ovat saattaneet odottaa.223 Käytäntö voi olla alalla niin yleinen, että osapuolten oletetaan 

edellyttäneen toisiltaan sen mukaista toimintaa, elleivät he ole muusta sopineet.224 Aho on 

todennut että tavallisuussääntö on lähellä alkuperäistodennäköisyyttä.225 Muun selvityksen 

                                                
215 Ks. Pönkä 2013, s. 924 alaviite 41 lainaus Vahlénilta. 
216 Ks. Hemmo 2003, s. 602-603 ja 632, sekä Pönkä 2013, s. 923-924. 
217 Hemmo 2003, s. 634. 
218 Ks. Pönkä 2013, s. 926. 
219 Klami 2000, s. 106. 
220 Hemmo 2003, s. 635-636. 
221 Halila 1955, s. 183. 
222 Klami 2000, s. 110. 
223 Häyhä 1997, s. 100 ja esimerkkinä KKO 1992:50 (5.6.) 
224 Lehrberg 2006, s. 42. 
225 Halila 1955, s. 306 ja Aho 1968, s. 262. Aho tosin kutsuu sääntöjä pakkotulkintanormeiksi. 
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puuttuessa sopimuksella toisin sanoen katsotaan tarkoitetun sitä mitä tavallisestikin. Oike-

astaan tavallisuustulkinta on siis lähellä osapuolisuuntautunutta tulkintaa.226 

Tavallisuussääntö voi tulla sovellettavaksi lähinnä tasavertaisten osapuolten välisessä suh-

teessa. Kyseeseen tuleva yleinen käytäntö voi olla kyseisen sopimustyypin tai alan yleisten 

sopimusehtojen mukainen koeteltu ratkaisu, mikä tekee sen lähtökohdiltaan samalla tavoin 

kohtuulliseksi kuin lakiperusteisen tulkinnan.227 Ja samoin tavallisuussääntöä sovellettaessa 

on varottava tuomasta sopimukseen ulkoista sisältöä silloin, kun osapuolet ovat selvästi tar-

koittaneet siitä poiketa.228 Jos osapuolten yhteinen toimintatapa ulottuu ajallisesti yli sopi-

musjakson, sekin voidaan nähdä vastaavan sopimuksen ehtoja täydentävänä ulkopuolisena 

aineksena.229 Viime aikoina oikeuskäytännössä on viitattu myös kansainvälisiin periaateko-

koelmiin.230 Esimerkiksi alla olevassa tapauksessa sovellettiin tavallisuustulkintaa: 

KKO 2015:26 rahoitusleasingista: ”Kysymyksessä on erityisrahoitusmuoto, jossa vuokralleantajan pääasial-
linen rooli on rahoituksellinen, eikä vuokralleantaja, jonka velvollisuuksiin edellä todetuin tavoin ei kuulu 
vuokrakohteen tarkastaminen, yleensä ole vastuussa vuokrakohteen laadusta, ominaisuuksista ja vuokralle-
ottajan käyttötarkoitukseen soveltuvuudesta. Vaikka rahoitusyhtiön vastuun rajoittamista vuokrakohteen vir-
heiden osalta voidaan pitää rahoitusleasingjärjestelyn vakiintuneena piirteenä, on vuokralleottajan purkuoi-
keudella nähty olevan erityinen merkitys….” 

Tärkein tavoitteellisen tulkinnan täsmällinen tulkintasääntö on epäselvyyssääntö. Se kuiten-

kin käsitellään tässä tutkielmassa jäljempänä tuottamusperusteisen tulkinnan alla.  

Oikeuskirjallisuudessa on omaksi tulkintasääntöryhmäkseen mainittu myös tiettyjen sopi-

mussääntöjen suppea tulkinta. Tällaisia ovat ensinnäkin vastuunrajoitusehdot.231 Suppeasti 

tulkitaan myös sopimusehtoa, jonka nojalla toinen osapuoli voi yksipuolisesti muuttaa sopi-

muksella perustettua riskinjakoa.232 Myös negatiivisia velvoitteita kuten kilpailukieltoa ja 

salassapitoehtoja on perusteltua tulkita suppeasti.233  

KKO 2016:10, kohta 27: ”Tällaista sopimusehtoa, jonka nojalla sopimusosapuoli voi yksipuolisesti muuttaa 
osapuolten keskeisiä oikeuksia ja velvollisuuksia, kuten sovittua riskinjakoa, on kuitenkin perusteltua tulkita 
suppeasti.” 

Minimisääntö tarkoittaa, että valitaan suopein tulkinta velvoittautuneen osapuolen kannalta 

ajatuksena se, ettei rasitusta perusteetta laajenneta tulkinnalla. Säännön itsenäinen merkitys 

                                                
226 Ks. Lehrberg 2006, s. 42. 
227 Aho 1968, s. 255 ja Hemmo 2003, s. 650. 
228 Ks. Hemmo 2003, s. 592 alaviite 40. 
229 Aho 1968, s. 225. 
230 KKO 2018:37, kohta 14 kohtuullinen irtisanomisaika, KKO 2015:26, kohta 10 rahoitusleasingin vuokral-
leottajan purkuoikeus ja UNIDROIT sekä DCFR. 
231 Ks. Hemmo 2003, s. 653-654, Hemmo 2005b, s. 166 ja KKO 1992:178. 
232 Ks. esimerkiksi KKO 2016:10, kohta 29. 
233 Pönkä 2013, s. 931. 
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vastikkeellisissa suorituksissa on kirjallisuudessa kuitenkin kyseenalaistettu. Se myös jää 

toissijaiseksi sekä epäselvyys- että tavallisuussääntöön nähden. Lisäksi oikeudenkäynnissä 

saman asian ajaa yleinen lievää sitoutumista presumoiva todistustaakkasääntö.234 

Tasapainon huomioimiseksi on esitetty myös erillistä balanssisääntöä, mutta kuten Pönkä 

huomauttaa, se on kovin lähellä kohtuussääntöä. Kohtuussääntö puolestaan edustaa lähinnä 

ennenaikaista sovittelua, jonka vuoksi on vaadittu, ettei sille tulisi antaa tulkinnassa itse-

näistä roolia lainkaan.235 Varsinkaan liikesopimuksien tulkinta ei saisi sisältää sovittelua, 

vaan sopimusehtojen oikaisuun pitäisi turvautua vain, mikäli osapuoli siihen vetoaa ja ehdon 

sisältö on tulkinnalla ensin vahvistettu.236 Lisäksi kohtuutta sisältyy muihinkin periaatteisiin. 

Tavallinen voidaan usein katsoa kohtuulliseksi. Kohtuutta on myös epäselvyyssäännön mu-

kaisesti edellyttää siltä, joka kirjoittaa sopimuksen ja haluaa edun, että hän huolehtii ilmaisun 

selvyydestä.237 Kohtuutta on myös tulkita rajoittavaa ehtoa suppeasti ja lähteä siitä, että so-

pimusta rikkonut pääsääntöisesti kantaa vastuunsa.238  

4.1.4. Sopimuksen täydentäminen 

Sopimuksen tulkintaa ei ole syytä ulottaa niin pitkälle, että tarkoituksenmukaisuus-, koh-

tuullisuus- ja jopa seurauspunninta hautautuvat tulkintaterminologian alle. Täydentämisessä 

tuomioistuimen mahdollisuudet huomioida oikeuspoliittiset tavoitteet avoimesti punniten 

ovat vielä tavoitteellista tulkintaakin suuremmat, joskin silloinkin tavoitteiden on liityttävä 

sopimustyypillä tavoiteltaviin tyypillisiin etuihin, eikä esimerkiksi yhteiskunnan fiskaalisille 

intresseille voi antaa merkitystä.239 

Täydentämisen lähteenä toimii sopimustyypin luonnollinen ainesosa eli naturalia negotii. 

Tämä tarkoittaa sitä, että huomioitavaksi tulevat ensisijassa dispositiivinen lainsäädäntö, 

mutta sen puuttuessa myös prejudikatuuri, tapaoikeus ja yleiset oikeusperiaatteet. Viime-

sijaisena keinona tuomioistuin voi täyttää käsillä olevan sopimusaukon tarkoituksenmukai-

suuslähtökohdista puhtaan kohtuusharkinnan keinoin. Lueteltu aines on osin keskenään 

päällekkäistä ja samaa kuin sopimuksen tulkinnassa, mikä vain korostaa vaikeutta pitää vai-

heet toisistaan erillään.240 

                                                
234 Ks. Hemmo 2003, s. 647-649, Klami 2000, s. 107 ja Pönkä 2013, s. 930. 
235 Pönkä 2013, s. 926. 
236 Pönkä 2013, s. 925 ja Aho 1968, s. 256. 
237 Aho 1968, s. 256. 
238 Ks. Hemmo 2005b, s. 197. 
239 Lehrberg 2006, s. 30-31. 
240 Ks. Lehrberg 2006, s. 18, 190 ja 197-199, Hemmo 1997, s. 81-84 ja UNIDROIT 4.8 art.  
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Rajoitusehtojen supistavaa tulkintaa myötäillen rajoitusehtoja ei pääsääntöisesti täydennetä 

sopimukseen muuten kuin dispositiivisen lainsäädännön kautta: 

KKO 2017:14, kohta 28: ”Mikäli tarkoituksena olisi ollut, että erääntyneiden urakkasaatavien saattamista 
tuomioistuimen ratkaistavaksi rajoitetaan - -, luontevaa olisi ollut ottaa asiasta nimenomainen määräys YSE-
ehtojen 11 lukuun. Kun tällaista määräystä ei ole otettu...” 

KKO 2007:41, kohta 13: ”Toisin kuin Levi-Rakennus Oy on esittänyt, rakennusurakan yleisistä sopimuseh-
doista YSE 1983 ei voida johtaa yleistä periaatetta, jonka nojalla pääurakoitsijan vastuuta voitaisiin sen vaa-
timalla tavalla rajoittaa. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen sitovuus on sopimuksenvaraista. Samasta 
syystä ei tässä tilanteessa voida merkitystä antaa myöskään Levi-Rakennus Oy:n mainitsemalle käytännölle.”  

Rauenneita edellytyksiä koskevassa tapauksessa KKO kuitenkin täydensi sopimukseen ra-

joitusehdon. Tapaus paljastaa häilyvyyden eri sopimusoikeudellisten ilmiöiden välillä. 

KKO 2012:1. Myyjä oli kauppakirjassa sitoutunut puhdistamaan maaperän kustannuksellaan. Liitteenä ol-
leen myyjän itsensä teetättämän arvion mukaiset kustannukset (119 tmk) olivat nousemassa yli 70-kertaisiksi 
(1,5-1,9 Meur). KKO lausui:”Sopimussuhteissa on lähtökohtana, että kumpikin osapuoli vastaa omista tah-
donilmaisuistaan ja sitoumuksistaan. Jos osapuolen sopimusta tehtäessä edellyttämä seikka on osoittautunut 
virheelliseksi tai jäänyt toteutumatta, hän kantaa yleensä itse vastuun siitä, ettei ole riittävästi selvittänyt kan-
nanottojensa perusteita. Virheellisellä tai rauenneella edellytyksellä voi kuitenkin olla merkitystä sopimuksen 
sitovuuden kannalta, jos edellytys on ollut sopimuksen solmimisen kannalta olennainen ja määräävä ja niin 
edellytys kuin sen merkitys sopimuksenteolle ovat olleet vastapuolen tiedossa. Perusteltua on lisäksi vaatia, 
että edellytykseen tahdonilmaisunsa perustanut sopimuspuoli on menetellyt huolellisesti.” KKO totesi edel-
lytyksen rajoittavaksi sopimusehdoksi eikä vahvistanut myyjän suoritusvelvollisuutta. 

Mikäli dispositiivista lainsäädäntöä ei ole, eikä osapuolten aikaisempi sopimuskäytäntö, 

kauppatapa tai muu tapaoikeus tarjoa apua, ovat täydentämismahdollisuudet rajalliset. Täl-

löin velvoite saatetaan kuitenkin perustaa osapuolten sitoutumisten tai lupausten kaltaisiin 

ilmaisuihin tai käyttäytymiseen, joskin oikeuskäytännöstä perusteita voi joskus olla vaikea 

erottaa tuomioistuinten käyttäessä tulkintaterminologiaa. Joissakin tapauksissa saatetaan 

myös päätyä vahingonkorvausvastuuseen ilman nimenomaista sopimusvelvoitteeseen poh-

jautuvaa sopimusrikkomusta, jolloin perusteena saattaa olla takuunkaltainen tilanne, suora 

tuottamusarviointi tai kunnianvastainen ja arvoton menettely.241  Näihin palataan jäljempänä. 

4.2. Sanamuodon mukaisen tulkinnan vahva asema 
 
Vaikka periaatteessa osapuolten tarkoituksen pitäisi saada etusija sopimuksen objektiivisesti 

havaittavaan sisältöön ja sanamuodon mukaiseen tulkintaan, näin oikeuskäytännössä kuiten-

kin harvoin näyttäisi tapahtuvan.242 Välttämättä sanamuodon mukaisen tulkinnan ei myös-

kään olettaisi kuuluvan osapuolisuuntautuneeseen tulkintaan. Ensinnäkin, kuten Hemmo ko-

                                                
241 Lehrberg 2006, s. 193-194. 
242 Lehrberg 2006, s. 35. 
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rostaa, sanamuoto ei kuitenkaan määrää sopimuksen sisältöä, vaan on pelkkä väline osapuol-

ten yhteistä tarkoitusta selvitettäessä.243 Toiseksi, subjektiivisen psykologisen tarkoituksen 

selvittäminen tuomioistuimessa on ylipäätään fiktio, ja huomio joudutaan kiinnittämään tar-

koitukseen, joka järkevästi toimineilla osapuolilla voisi vastaavassa asemassa olettaa ol-

leen.244 Tuomioistuin määrittelee objektiivisesti havaittavien seikkojen perusteella käsityk-

sen, jonka järkevän osapuolen voi olettaa saaneen, ja antaa sille tarvittaessa luottamusteorian 

edellyttämää suojaa.245 Tällöin arvioinnissa itse asiassa hyödynnetään samaa järkevän huo-

lellista oman ryhmänsä edustajaa kuin tuottamusarvioinnissa. Kolmanneksi, myöskään tah-

tojen yhtymisestä on riitatilanteessa melko tarpeeton puhua. Kummallakin osapuolella on 

oma käsityksensä, ja vaikka jompikumpi perusteleekin käsityksensä paremmin, se ei tarkoita, 

että hänen käsityksensä olisi todempi. Ja kun yhtenevää käsitystä ei pystytä löytämään, saati 

todistamaan, joudutaan sopimuksen sisältö väistämättä määrittämään objektiivisesti.246  

Varsinkin huolellisesti valmistelluissa liikesopimuksissa sanamuodon presumptiivinen pai-

noarvo on suuri. Erityisesti taloudellisesti merkittävän yksilöllisen sopimuksen kohdalla ole-

tetaan, että se on huolellisesti harkittu, neuvoteltu ja laadittu, minkä vuoksi sen sitovuudelle 

on annettava erityistä merkitystä ja sanamuodon sivuuttamisen kynnys on korkea. Näyttö-

taakka on luonnollisesti sanamuodon vastaiseen tulkintaan vetoavalla. Yleisen elämänkoke-

muksen mukainen alkuperäistodennäköisyys puoltaa sitä, että osapuolet ovat tarkoittaneet 

sitä, mitä ovat sopimustekstiin hyväksyneet. Jos vetoaminen ulkopuolisiin tarkoituksiin teh-

täisiin helpoksi, nousisivat sopimusten epäselvyysriski sekä sopimis- ja riitelykustannukset. 

Vaikka on aina mahdollista, että tahdonilmaisussa on virhe, jota toinen osapuoli yrittää epä-

lojaalisti hyödyntää, osapuolten erimielisyys tulkinnasta on yleensä aitoa, joskin yrityksen 

sisäinen ongelmanpuinti ja inhimillinen heikkous myöntää virheensä ovat jälkikäteen voi-

neet vaikuttaa sopimuksen laatineiden henkilöiden käsityksiin. Lisäksi varsinkin monimut-

kaisissa liikeriidoissa molemmilla osapuolilla on paljon kantaansa tukevaa näyttöä, tulkin-

taperiaatteita ja –argumentteja suuntaan ja toiseen vailla etusija- ja painotussääntöjä, joten 

sanamuodosta irtauduttaessa ratkaisu muuttuu erityisen harkinnanvaraiseksi.247 Toisaalta jos 

                                                
243 Ks. Hemmo 2003, s. 603 ja 607. Sivun 603 alaviite 3 Rambergin osapuolisuuntautuneelle tulkinnalle anta-
masta merkityksestä. 
244 Hemmo 2003, s. 620 alaviite 40. 
245 Adlercreutz – Gorton – Frantz 2016, s. 26. 
246 Klami 2000, s. 101-102. 
247 Ks. Hemmo 2003, s. 605-608 ja 622-624, Pönkä 2013, s. 922, Schmidt 1959, s. 504, Klami 2000, s. 101 ja 
Hemmo 2005b, s. 51 sekä KKO 1999:68 sanamuodon sivuuttamiselta vaadittavasta korkeasta näyttökynnyk-
sestä. 
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kyse on esimerkiksi sähköpostiviestein käydystä täydentävästä sopimisesta ja merkittävistä 

summista, sanamuodon painoarvo saattaa laskea:  

KKO 2018:13, kohta 19: ”Kokonaissovinto olisi merkinnyt urakoitsijalle yli 200 000 euron vaatimuksista 
luopumista. Taloudellinen loppuselvitys oli ollut erittäin riitainen. Ei ollut uskottavaa, että useita riitakysy-
myksiä sisältävä ja taloudelliselta merkitykseltään suuri asia sovittaisiin ilman sovintoneuvotteluita lyhyillä 
sähköpostiviesteillä.” 

Kohtuuden ei siis tulisi lähtökohtaisesti saada vaikuttaa tulkinnassa. Esimerkiksi sopimusten 

vakioituminen niin pitkälle, että ne kilpailutetaan, puhuu riskinjaon harkittuuden puolesta.248 

Eikä neuvotteluvoiman käyttö silloin, kun kyse ei ole moitittavasta käyttäytymisestä, ole 

välttämättä peruste suosia vastakkaista osapuolta. Osapuolet ovat tuskin tavoitelleet epäta-

sapainoista sopimusta, joten epätasapainolle voi olettaa löytyvän syynsä.249 Jos syynä on ol-

lut toisen osapuolen tarkoituksellinen riskinotto, epätasapainon tulisi saada jäädä voi-

maan.250 KKO:n onkin ottanut tiukan linjan tietoiseen riskinottoon. Alla olevassa tapauk-

sessa edes MK:n rajoitusehdolle asettama riittävän yksilöimisen vaatimus ei auttanut. 

KKO 2012:72: ”…sanamuoto on yksiselitteinen eikä ostajalle sen perusteella ole voinut jäädä epäselväksi, 
että ehto on kattanut myös ne virheet, joista ei kaupantekohetkellä tiedetty... Myyjällä ei siten ole ollut sopi-
japuolena ylivertaista asemaa suhteessa yhdistykseen…Yhdistys on tuntenut kiinteistön hyvin oltuaan siinä 
vuokralaisena jo lähes kymmenen vuoden ajan… on jo kauppaa tehtäessä ollut varsin todennäköistä, että 
rakennuksessa oli myös piiloon jääneitä virheitä… Edellä esitetyn perusteella Korkein oikeus katsoo, että 
yhdistys on kauppakirjan allekirjoittaessaan ottanut tietoisen liiketaloudellisen riskin siitä, että rakennuksen 
korjaustarpeet osoittautuvat ennakkoarviointeja suuremmiksi... Vastuunrajoituslausekkeen vaikutusta ei 
voida pitää yhdistyksen kannalta yllättävänä ja kohtuuttomana… vastuunrajoitusehto sitoo yhdistystä.” 

Sopimustilanne vaikuttaa muutenkin oikeuspoliittisten tavoitteiden painoarvoihin, ja liike-

sopimuksissa päärooliin nousee helposti taloudellisen tehokkuuden edistäminen sopimusten 

sitovuuden ja ennakoitavuuden muodossa, jotka puolestaan perustelevat ennen kaikkea sa-

namuodon mukaisen tulkinnan ensisijaisuutta. Sopimukseen on voitava luottaa.251  

Erityisesti jollei riittävää selvitystä osapuolten tahdosta ole edes saatavissa, kuten esimer-

kiksi vakioehtoja käytettäessä, kun ehtoja ei ole käsitelty sopimusneuvotteluissa lainkaan, 

pitäytyy tuomioistuin herkästi sanamuodon mukaisessa tulkinnassa. Sanamuodosta voidaan 

poiketa, mikäli tulkinta johtaisi yllättävään, kohtuuttomaan tai sopimusehdon tarkoituksen 

vastaiseen lopputulokseen.252 Se sivutetaan toki myös silloin, kun molemmat osapuolet ovat 

ymmärtäneet asian sanamuodosta poikkeavalla yhtenevällä tavalla. Tällainenkin tilanne 

                                                
248 Ks. KKO 2016:10, kohta 30. 
249 Ks. Hemmo 2003, s. 652 ja KKO 1997:130, jossa toisen osapuolen tulkintavaihtoehto on suljettu pois so-
pimustasapainon säilyttämiseksi. Ks. samoin edellä KKO 2018:88 (4.1.2.) ja KKO 2014:70 (4.1.2).  
250 Hemmo 2003, s. 651-652. 
251 Ks. Pönkä 2013, s. 924-925. 
252 Ks. esim. KKO 2017:14, KKO 2016:10 ja KKO 2001:57. 
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saattaa tulla eteen valmiita sopimuspohjia käytettäessä. Yleensä vähintään toinen osapuolista 

kuitenkin pitäytyy sanamuodossa, jolloin siitä poikkeavasta alkuperäisestä ymmärryksestä 

vaaditaan erityistä näyttöä. Aineistoa tällöin voidaan kuitenkin käyttää rajoituksetta. 253 Esi-

merkiksi neuvotteluissa annetuille täsmällisille tiedoille voidaan antaa suuri merkitys.254 

Toisaalta silloin, kun objektiivisesti havaittava ja mielekäs tarkoitus sekä nimenomainen sa-

namuoto yhtyvät, presumptio vahvistuu entisestään.255 Tällaista tarkoitusta osoittaa esimer-

kiksi sopimuksen osapuolten yhteisesti toteuttama soveltamiskäytäntö.256  

Pätevyyssäännön mukaan valitaan tulkintavaihtoehdoista se, joka pitää sopimuksen tai tar-

kasteltavan ehdon voimassa. Sääntöä ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun arvioidaan päte-

mättömyysperusteita sopimuksen pätemättömyyteen vetoamisen yhteydessä.257 Ajatuksena 

on pikemminkin se, että hylätään tulkinta, joka tekisi ehdon tai koko sopimuksen turhaksi, 

koska osapuolten on tuskin voitu katsoa tarkoittaneen tällaista.258 Tulkinnan pääsäännöksi 

voidaankin muotoilla, että sopimukset on pidettävä.259 Vaikka tahtoteoria ja sopimusvapaus 

edellyttävät, ettei osapuoli joudu sidotuksi sopimukseen, johon hän ei ole tarkoittanut sitou-

tua, joutuu tämä tahto väistymään vastapuolen perustellun luottamuksen tieltä.260  

Sopimuksen sisältö ei tyhjene sopimusasiakirjaan tai edes kirjalliseen aineistoon, vaan myös 

suulliset tahdonilmaisut ovat päteviä. Sopimusehto voi olla sitova, vaikka se perustuisi vain 

osapuolten toimintaan tai jopa pelkkään passiviteettiin. Oikeustoimien näyttöongelmat on-

kin syytä pitää erillään oikeustoimien sitovuudesta.261 Toisaalta esimerkiksi velvoitteen huo-

mattava taloudellinen arvo korottaa näyttökynnystä selvästi, jos osapuoli yrittää vedota suul-

lisiin ehtoihin. Alkuperäistodennäköisyys ei ole sen puolella, että taloudellisesti merkityk-

sellinen seikka olisi jätetty kirjallisen sopimisen ulkopuolelle. Näyttövelvollisuus on myös 

yleensä sillä, joka väittää jotakin sovitun. Tilannetta saattaa monimutkaistaa jopa se, että 

                                                
253 Ks. Hemmo 2003, s. 612,617 ja 622-623 sekä Aho 1968, s. 166-168. Kyse on ns. falsa demonstratio non 
nocet –maksiimista, jota saattaa kuitenkin rajoittaa sivullisen etu esimerkiksi velkojansuojatilanteissa. 
254 Ks. Adlercreutz – Gorton 2010, s. 145-146 ja NJA 1984 s. 280, jossa vaikeasti laskettavaa indeksiehtoa oli 
markkinatilaisuudessa täsmennetty ilmoittamalla, ettei sen vaikutus voi olla yli 2000 kruunua. HD totesi, että 
myyjän oli tullut ymmärtää lausuman luoneen sijoittajille perustellun luottamuksen, jonka johdosta heidän ei 
voinut edellyttää tutkivan indeksiehdon sisältöä tarkemmin. HD rajoitti vaikutuksen 2000 kruunuun.  
255 Ks. KKO 2014:70, kohta 12: ”Sopimuksessa on kuitenkin nimenomaisesti sovittu - - myös siitä, että kor-
vauksen suorittamisen jälkeen osapuolilla ei ole mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan mainitun kiinteistökau-
pan osalta. Myyjät ovat siten sopimuksen mukaan edellyttäneet suorittamansa kertakaikkisen korvauksen 
vastineeksi sitä, että ostajat luopuvat esittämästä mitään muita vaatimuksia kiinteistön kaupan osalta.” 
256 Ks. Hemmo 2005b, s. 103. 
257 Aho 1968, s. 257. 
258 Ks. Hemmo 2003, s. 652-653 ja KKO 2003:26 (4.4.2.) 
259 Lehrberg 2006, s. 29. 
260 Lehrberg 2006, s. 30. 
261 Hemmo 2003, s. 12-13. 
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sopimusta väitetään jälkikäteen muutetun, jolloin tällaiset muutokset tai niihin liitetyt reak-

tiot voivat olla oikeustoimina tulkinnan ja jopa itsenäisten pätevyysväitteiden kohteena.262 

Tiukimmin sanamuotoon ollaan sidottuja silloin, kun on suoraan kyse asiasta, josta on ni-

menomainen sopimusmääräys. Esimerkiksi kysymys siitä, onko ehto velvoittava vai suosi-

tusluontoinen määräys, voidaan joutua päättelemään kielellisestä ulkoasusta.263 Se mikä on 

toiselle tarkoittanut kustannusarviota, on voinut toiselle tarkoittaa kiinteää hintaa.264 Sopi-

musehtoa tulkitaan kuitenkin aina systemaattisesti sopimuksen osana siten, että merkitys on 

mielekäs ja johdonmukainen koko sopimuksen kannalta.265  

Esimerkiksi silloin, kun sanamuodon mukainen tulkinta nojaa yleiskielen sijasta tietyn eri-

koissanaston erikoismerkityksiin, toinen osapuoli saattaa olla näistä tietämätön. Tällöin vas-

takkain punninnassa astuvat toisaalta tietämis- ja selonottovaatimukset ja toisaalta asiantun-

tevamman osapuolen mahdollinen tiedonanto- ja vastapuolen edusta huolehtimisvelvolli-

suus.266 Tällöin ollaan jälleen tekemisissä perustellun vilpittömän mielen ja huolellisuusar-

vioinnin kanssa. Esimerkiksi Aho puoltaa yleiskielisen merkityksen ottamista lähtökohdaksi 

silloin, jos mukana on maallikko, jolta ei voida edellyttää ammattisanaston tuntemista.267 Jos 

taas termille löytyy legaalimääritelmä, käytetään sitä yleisen laintuntemusvelvollisuuden no-

jalla ensisijaisesti, ja näyttötaakka muusta merkityksestä jää sellaiseen vetoavalle.268  

4.3. Dissenssistä 
 
Dissenssillä tarkoitetaan tässä tilannetta jossa sopimusriidan osapuolet antavat kumpikin so-

pimuksen sisällölle eri merkityksen. Avoimella dissenssillä tarkoitetaan sitä, että osapuolet 

ovat sitoutuneet sopimukseen dissenssistä tietoisena, ja tavallaan sopimusriita on tuomiois-

tuimelle pyyntö täydentää sopimusta.269 Tällainen tilanne ei ole lainkaan harvinainen.270 

Osapuolet ovat jättäneet sopimukseen tietoisesti epäselvän kohdan, joka ei silti ole niin olen-

nainen, ettei sopimus olisi voimassa. Syynä tilanteeseen saattaa olla kompromissi, neuvot-

telupaine ja ajan niukkuus, closing-päivän lähestyminen ja ekslusiviteettisopimuksen rau-

                                                
262 Ks. Hemmo 2005b, s. 53, 99 ja 116. 
263 Ks. esim. KKO 2017:14, kohta 23. 
264 Klami 2000, s. 109. 
265 KKO 2016:10, kohta 34. 
266 Ks. Hemmo 2003, s. 601. 
267 Aho 1968, s. 206. 
268 Hemmo 2003, s. 611-612 ja 637. 
269 Ks. Adlercreutz – Gorton 2010, s. 125-126. 
270 Ramberg 1992, s. 360. 
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keamisen uhka, neuvoteltavan seikan monimutkaisuus yhdistettynä alhaisen realisoitumis-

todennäköisyyteen, toivo epäselvyyden koitumisesta omaksi eduksi tai pelko vastapuolen 

näkemyksen päätymisestä lisäneuvotteluiden myötä ehdon muotoiluksi. Syynä saattaa olla 

myös se, että kumpikin osapuoli on liittänyt sopimukseen omat vakioehtonsa. Mikä tahansa 

syy onkin, osapuolet ovat jättäytyneet sen varaan, ettei asiaan joko koskaan palata, se neu-

votellaan myöhemmin tai että se ratkaistaan lopulta tuomioistuimessa. Koska kumpikin osa-

puoli tietää, ettei sopimusehdon sisällöstä ole yksimielisyyttä, luottamusteorian mukaista pe-

rusteltua luottamusta ei ole syntynyt, mutta myöskään yhteistä sopimustahtoa ei ole löydet-

tävissä.271 Tuottamus on molemminpuolista tahallisuutta, joten tuottamusasteiden vertailu-

kaan ei tarjoa ratkaisua. Myöskään epäselvyyssäännön ei tulisi tällöin saada määräävää ase-

maa.272 Kummankin osapuolen täytyy katsoa ottaneen tietoisen riskin, että mikä tahansa sa-

namuodon kattama vaihtoehto saattaa päätyä tulkinnan kautta sopimuksen sisällöksi. Mutta 

jos sanamuoto onkin huolellisen neuvottelun lopputuloksena syntynyt kompromissi, ja sa-

namuoto on epäselvä juuri sitovuutensa osata, sitä tuskin on syytä tulkita velvoitetta tiuken-

tavasti.273 Näissä tilanteissa tuomioistuimen ainoaksi vaihtoehdoksi jääneekin sopimuksen 

objektiivinen tulkinta ja täydentäminen erityisesti sopimuksen kokonaistarkoituksen ja so-

pimusehdon tarkoituksen näkökulmasta. Käytännön riitaoikeudenkäynnissä osapuolet pää-

tynevät argumentoimaan kumpikin oman sopimuksentekotilanteen mukaisen tulkintansa jär-

kevyyttä, ja lopulta tuomioistuin valitsee sopimuksen ulkoasu huomioiden paremmaksi kat-

somansa perustelut. Huonommin asiansa perustelleen katsotaan “erehtyneen”.274 

Piilevällä dissenssillä puolestaan tarkoitetaan sitä, että osapuolet ovat sitoutuneet sopimuk-

seen siinä virheellisessä käsityksessä, että heidän oma käsityksensä on sama kuin vastapuo-

len. 275 Huomattavasti tavallisempaa kuin että selvä sanamuoto olisi ymmärretty väärin, on 

tilanne, jossa ilmaisu on sen verran ympäripyöreä tai epäselvä, että kumpikin on ymmärtänyt 

sen eri tavoin, ilman että sanamuoto objektiivisesti tarkastellen antaisi kummallekaan tul-

kinnalle etusijaa. Mikäli kumpikaan ei ole perustellusti voinut tietää toisen ymmärtäneen 

väärin, tahto- ja luottamusteoria eivät nytkään tarjoa ongelmaan ratkaisua. Kummankin osa-

puolen luottamus omaan tulkintaan on lähtökohtaisesti yhtä suuren suojan arvoinen, eivätkä 

                                                
271 Ks. Hemmo 2003, s. 606, Hemmo 2005b, s. 57, Ramberg 1992, s. 359-361 sekä Pönkä 2013, s. 920 ala-
viite 12: ”Sopimusoikeus perustuukin paljolti olettamaan, että tuomioistuin ratkaisee sopimussuhteen liittyvät 
ongelmat.” 
272 Ks. Schmidt 1959, s. 519-520 sekä Hemmo 2003, s. 630. 
273 Ramberg 1992, s. 364-366 ja esimerkkinä toimintaohjetyyppinen määräys tai tarkoituksellisen epämää-
räiseksi muotoiltu Comfort letter. 
274 Ks. Adlercreutz – Gorton – Lindell-Franz 2016, s. 293. 
275 Ks. Adlercreutz – Gorton 2010, s. 125-126. 
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tahdot kohtaa.276 Silloin kun piilevä dissenssi on aito, eikä kummankaan osapuolen osalla 

ole tuottamusta, päädytään jälleen objektiiviseen arviointiin. Sanamuodon ollessa epäselvä 

pääroolin saavat joko kuviteltu hypoteettinen tahto tai tavoitteelliset tulkintasäännöt. 277 

Näillä on selvä yhteys toisiinsa, sillä tavoitteellisilla tulkintasäännöillä voidaan katsoa ole-

van taustansa osapuolen hypoteettisessa tahdossa, eli siinä, millaisena sopimus olisi astunut 

voimaan, jos osapuoli olisi saanut mahdollisuuden täsmentää sopimusmääräystä. Esimer-

kiksi epäselvyyssääntö voidaan nähdä tällaisena.278 Sama koskee alan käytäntöä ja varsinkin 

vastaavien sopimusten sisältöön vetoamista. Jopa lakiperusteinen tulkinta silloin, kun osa-

puolet eivät ole todellisuudessa tunteneet dispositiivisen lain sisältöä, voidaan katsoa hypo-

teettiseksi tahdoksi.279  

Yksipuolisella dissenssillä tarkoitetaan tilannetta, jossa vain toinen osapuoli on ollut tietoi-

nen vastapuolen poikkeavasta käsityksestä, mutta vaiennut asiasta. Tästä erotetaan vielä eril-

leen käytännössä yleisempi tapaus, piilevän ja yksipuolisen dissenssin väliin sijoittuva ”pi-

tänyt tietää -dissenssi”, jossa osapuoli ei välttämättä ole tiennyt, mutta hänellä olisi ollut 

perusteltu syy epäillä vastapuolen tarkoittaneen eri sopimussisältöä, mutta hän ei silti ole 

ottanut asiaa avoimesti esiin.280 Näitä tilanteita käsitellään seuraavaksi. 

4.4. Sopimuksen tuottamusperusteinen tulkinta 

4.4.1. Lähtökohta 

Sopimussuhteissa osapuolet lähtökohtaisesti vastaavat ilmaisuistaan ja niitä koskevista ole-

tuksistaan, eikä erehtyminen vaikuta.281 Myöskään rajankäyntiin ilmaisu- ja motiivierehdyk-

sen välillä ei ole tarvetta niin kauan kuin tahdonilmaisun kohteena ollut osapuoli on ollut 

perustellussa vilpittömässä mielessä. Sopimus sitoo sen sisältöisenä kuin se voidaan objek-

tiivisesti kohtuudella ymmärtää.282 Sopimuksen tulkinnassa toisen osapuolen tulkintanäke-

                                                
276 Schmidt 1959, s. 509-511. 
277 Schmidt 1959, s. 513. 
278 Aho 1968, s. 26 ja Hemmo 2003, s. 632. 
279 Ks. Hemmo 2003, s. 592 – 595 sekä KKO 1995:171, KKO 1990:120 ja KKO 1998:26 joissa kaikissa alan 
vallitseva käytäntö sai sijaa tulkinnassa. 
280 Ks. Adlercreutz – Gorton 2010, s. 125-126. 
281 KKO 2012:1, kohta 6. 
282 Ks. Adlercreutz – Gorton – Lindell-Franz 2016, s. 291-293 ja Ruotsin HD:n tavasta lähteä objektiivisesta 
sisällöstä liikkeelle. 
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myksen priorisointi kaipaa erityisiä perusteita, minkä vuoksi, kuten edellä on käsitelty, tul-

kinta-aineisto tulee rajata sellaiseen aineistoon, joka on ollut vastapuolen havaittavissa. Tätä 

joudutaan arvioimaan objektiivisesti, ts. arvioimaan sitä, mitä vastapuolen on tullut tietää.283 

Priorisointi voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun kyse on tilanteesta, jota osapuolet 

eivät ole ennakoineet ja jota sitoutumisharkinta ei ole siksi kattanut, vaikka sanamuoto sen 

kattaakin.284 Jos yksipuolinen käsitys johtuu erehdyksestä, siirrytään erehdysnormien puo-

lelle ja lähtökohtaisesti pätevyyskysymyksiin. Dissenssitilanteista muilla kuin avoimella dis-

senssillä on selvä yhteys OikTL 32.1 §:n ilmaisuerehdystä koskevaan säännökseen, jonka 

mukaan tahdonilmaisu ei sido antajaansa, mikäli vastapuoli ”tiesi tai hänen oli pitänyt tietää 

erehdyksestä.” Tällöin sopimus siis tulee voimaan siinä muodossa kuin erehdyksessä tar-

jouksesta poikkeavan vastauksen antaja on tarkoittanut.285 Ratkottaessa kumman osapuolen 

kanta asetetaan etusijalle, ja missä muodossa sopimus velvoittaa, joudutaan etsimään objek-

tiivisia perusteita.286  

4.4.2. Epäselvä sopimussisältö ja yksipuolinen tuottamus 

Osapuolisuuntautunutta tulkintaa ja ensisijaisen tulkintamateriaalin vaikutusta ei ole tarkoi-

tuksenmukaista ulottaa pidemmälle kuin sillä päästään yksiselitteiseen tulkintaan. Mikäli ai-

neisto ei tuota luotettavaa selvitystä osapuolten yhteisestä tarkoituksesta, on siirryttävä ta-

voitteelliseen tulkintaan Oikeuskirjallisuudessa on painotettu, että varsinkin epäselvyys-

sääntö tulee huomioida herkästi.287  

In dubio contra stipulatorem -sääntöä noudatettiin jo roomalaisessa oikeudessa. Sen sisällön 

voi tiivistää Klamin sanoin: ”Syyttäköön itseään, kun ei laatinut selvemmin!”288 Oikeuskir-

jallisuuden perusteella epäselvyyssäännön asema tärkeimpänä yksittäisenä tavoitetulkinnan 

sääntönä vaikuttaa selvältä. Myös oikeuskäytännössä sitä sovelletaan vakiintuneesti.289 Sen 

soveltamisedellytyksenä on pidetty sitä, että ehto tai sopimus toisen osapuolen laatima. Li-

säksi vastapuolen on oltava perustellussa vilpittömässä mielessä. Tulkinnan on jäätävä ai-

dosti epäselväksi huomioon ottaen tulkinta-aineisto ja dispositiivinen lainsäädäntö, ja vasta-

puolenkin on pystyttävä perustelemaansa ehdolle antamansa merkitys. Näin ollen oikeastaan 

                                                
283 Ks. Hemmo 2003, s. 607. 
284 Ks. Pönkä 2013, s. 922 
285 Adlercreutz – Gorton – Lindell-Franz 2016, s. 294 ja Adlercreutz – Gorton 2010, s. 126 ja 131. 
286 Ks. Hemmo 2003, s. 172, 605-606 ja 625 sekä Aho 1968, s. 154-155 ja 171. 
287 Hemmo 2003, s. 604. 
288 Klami 2000, s. 106. 
289 Ks. esimerkiksi Hemmo 2003, s. 633, Saarnilehto 2009, s. 155, Pönkä 2013, s. 927 ja DCFR II. – 8:103 
sekä esim. KKO 2018:13, kohta 20, KKO 2016:10, kohta 26 ja KKO 2008:53, kohta 16. 
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hänen edellytetään noudattaneen huolellisuutta.290 Ehdon ei tarvitse olla epäselvä säännön 

soveltamiseksi, riittää että tulkintatilanne on.291 Epäselvyyssäännön soveltamisen on kat-

sottu myös rajoittavan tulkinta-aineistoa siinä mielessä, ettei sopimuksen ulkopuolista ai-

neistoa huomioida sopimuksen laatijan eduksi. Toisaalta on myös mahdollista, että laajempi 

aineisto poistaa epäselvyyden.292  

Selkein epäselvyyssäännön soveltamistilanne ovat yksipuolisesti laaditut vakioehdot.293 Va-

kioehtojakin on tosin eriasteisia, niitä voidaan neuvotteluissa muokata, ja harvat yksilölli-

setkään sopimukset todellisuudessa täysin räätälöidään käyttämättä valmiita sopimuspohjia. 

Pohjaan sisältyvä ehto tulee sopimuksen sisällöksi ilman että sitä kukaan juuri miettii. Täl-

löinkin toinen osapuoli on periaatteessa sopimuksen laatija.294  

Oikeuspoliittisina tavoitteina epäselvyyssäännön taustalla voidaan nähdä sosiaalinen hei-

komman suoja ja moitittavan käyttäytymisen preventio, mutta myös taloudellinen tehokkuus. 

Silloin kun toinen osapuoli on laatinut epäselvän ehdon, vastapuolella ei ole syytä vaatia 

selvennyksiä tai kyseenalaistaa muotoilua. Transaktiokustannukset pienenevät.295  

Epäselvyyssääntö tarkoittaa, että silloin kun tarkasteltava sopimusehto on toisen osapuolen 

muotoilema, huolimattomasta ilmaisusta vastuullinen kantaa seuraukset.296 Vastuu toisin sa-

noen siirretään sille, jonka toiminnassa on tuottamusta. Itse asiassa voidaan väittää, että 

edellä mainittu hypoteettinen tahto, jossa verrataan sopimuksen sisältöä kahden “järkevän” 

tai huolellisen miehen hypoteettisessa tapauksessa sopimaan, jos olisivat saaneet siihen ti-

laisuuden, tarkoittaa juuri tuottamusarviointia, koska silloinhan osapuolen toimintaa verra-

taan huolelliseen, järkevään mieheen.297 Myös vaatimukset, että yllättäviä ja ankaria ehtoja 

on korostettava, ja että velvoittavat ja vastuuta rajoittavat ehdot on kirjattava täsmällisesti, 

sopivat itse asiassa hyvin riskiperusteisen huolellisuusstandardin asettamisen ajatukseen.298 

Tällöin merkitystä saa nimenomaan sopimuksenlaatijan toisintoimimismahdollisuus: 

Tapauksessa KKO 2016:10 todettuaan sekä epäselvyyssäännön ja minimisäännön soveltuvan KKO lau-
sui: ”Edellä lausutusta seuraa, että sopimusehdon soveltamisessa on annettava erityinen merkitys sopimus-
ehdon sanamuodolle ja siinä mainituille sopimusehdon soveltamisen edellytyksille. Sopimusehtoa voidaan 
soveltaa ainoastaan niillä edellytyksillä, jotka sopimusehdosta nimenomaisesti ilmenevät ja joita osapuolten 

                                                
290 Hemmo 2003, s. 640-643 ja 647 ja Lehrberg 2006, s. 39. 
291 Lehrberg 2006, s. 152. 
292 Ks. Hemmo 2003, s. 638 alaviite 15, s. 641 ja 644 sekä KKO 1990:99 ja KKO 1986 II 21. 
293 Ks. Pönkä 2013, s. 930. 
294 Ks. Hemmo 2005b, s. 93. 
295 Ks. Hemmo 2003, s. 639-640 ja Lehrberg 2006, s. 167. 
296 Ks. Schmidt 1959, s. 512. 
297 Schmidt 1959, s. 517.  
298 Ks. Lehrberg 2006, s. 163. 
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tulkitaan ehdoissa tarkoittaneen. Koska sopimusehto on pankin laatima ja sen etuja yksipuolisesti turvaava 
ja koska pankki on sopimusta tehtäessä ollut asiantuntemuksensa perusteella paremmassa asemassa arvioi-
maan sopimustekstin sisältöä kuin luotonsaajat, sopimusta tulkittaessa on pantava erityistä painoa sille, 
minkä käsityksen sopimusehto on perustellusti luotonsaajille antanut.”  KKO asetti pankille myös todistus-
taakan esittämästään tulkinnasta: ”Pankki ei ole asiassa esittänyt näyttöä siitä, että luotonsaajat olisivat ym-
märtäneet tai niiden olisi tullut ymmärtää sopimusehdon merkitys pankin esittämin tavoin.” Ja lopulta KKO 
viittasi pankin toisintoimimismahdollisuuteen, jonka se oli laiminlyönyt: ”Korkein oikeus katsoo, että pankki 
olisi voinut joko luottoehdoissaan tai muutoin luottoja myönnettäessä ilmaista, että varainhankinnan kustan-
nusten lisääntymistä arvioitaessa huomioon otettaisiin vain vaihtuvakorkoisen antolainauksen kustannukset 
viitekoron osuutta huomioon ottamatta. Pankki ei ole näin menetellyt.” Lopulta KKO antoi etusijan pankin 
vastapuolen tulkinnalle.  

Epäselvyyssäännön käyttöä on myös kritisoitu. Kurkela on nähnyt sen ilmauksena sosiaali-

sesta sopimusoikeudesta ja vastustanut sen soveltamista liikesuhteisiin. Perusteluksi hän on 

esittänyt, että sillä suositaan passiivista osapuolta, kun pitäisi päinvastoin palkita aktiivi-

suutta ja jättää epäselvyysriskin ottaneelle seuraukset kannettaviksi.299 Myös Pönkä varoit-

taa passiivisen puolen myöhemmästä opportunistisesta epäselvyyssääntöön vetoamisesta.300 

Kumpikin itse asiassa puoltaa sitä, niin kuin oikeuskirjallisuudessa toisaalla on ehdotettu, 

että sovellettaisiin epäselvyyssääntöä tuottamusperusteisesti niissäkin tapauksissa, joissa 

ehto ei ole yksin toisen osapuolen laatima. Vastuu siirrettäisiin toisin sanoen sille, jolla on 

ollut paremmat mahdollisuudet epäselvyyden huomaamiseen ja poistamiseen, esimerkiksi 

asiantuntemuksen tai neuvotteluasemansa perusteella.301 Kyse on tällöin edellä mainitusta 

piti tietää –dissenssistä ja tuottamusarvioinnista. 

Epäselvyyssäännön laajentava tulkinta, eli se että epäselviä ehtoja tulkitaan sen osapuolen 

vahingoksi, jolla on ollut parhaat mahdollisuudet havaita epäselvyys ja toimia sen poista-

miseksi, onkin saanut kannatusta pohjoismaisessa doktriinissa.302  

Pöngän mukaan ratkaisu KKO 2003:26 sisältää varovaisen kannanoton epäselvyyssäännön laajentavan tul-
kinnan puolesta. Tapauksessa seurakunnan ja konsulttiyhtiön väliseen sopimukseen oli sisällytetty sitoumus 
pitää voimassa 5 Mmk:n vastuuvakuutus sekä liityntä yleisiin vakioehtoihin, jotka taas rajasivat vahingon-
korvausvastuun konsulttipalkkion määrään, mikäli sopimuksessa ei ollut vastuurajoitusta. Pönkä päättelee 
KKO:n tulkinneen epäselvää sopimusehtoa laatijansa vahingoksi tämän parempien epäselvyyden poistomah-
dollisuuksien vuoksi.303  

KKO nojasi kuitenkin ennen kaikkea pätevyyssääntöön, eli yhtiön mukaan ottamalla ehdolla ei ollut muuta 
järkevää tarkoitusta kuin osoittaa vastuunkantokyvyn yläraja, ja seurakunnalle oli perustellusti voinut syntyä 
siitä käsitys vastuunrajoitusehtona. Mielestäni tuottamus oli konsulttiyhtiön puolella ennen kaikkea siksi, että 
huolimattomuuden ohella ainoa toinen mielekäs selitys olisi ollut tietoinen harhaanjohtamistarkoitus. 

                                                
299 Kurkela 2003, s. 214. 
300 Pönkä 2013, s. 930. 
301 Ks. Ramberg 1992, s. 367.  
302 Ks. Pönkä 2013, s. 928-929 ja hänen s. 928 alaviitteessä 67 luettelemansa lähteet.  
303 Ks. Pönkä 2013, s. 928. 
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Myös Hemmo on puoltanut epäselvyyssäännön kääntämistä tuottamusperusteella sopimuk-

senlaatijan vastapuolen vahingoksi tilanteissa, joissa epäselvyys on ollut yksin hänen havait-

tavissaan, eikä hän ole sitä ehtojen laatijalle strategisista syistä maininnut.304 Osan oikeusta-

pauksista voi tulkita kannanotoiksi tuottamuksellaan epäselvyyden aiheuttaneen vastuulle: 

KKO 1995:171: ”Insinööritoimisto ei ollut tarkoittanut tilata työtä omissa nimissään ja ottaa omakohtaisesti 
vastatakseen sen maksamisesta. Ottaen huomioon, että rakennusalalla rakennuttajan edustaja tai rakennus-
kohteen valvoja ei yleensä tee rakennustyön tekemistä tarkoittavia sopimuksia omissa nimissään, louhin-
taurakoitsija oli alan ammattilaisena vastuussa epäselvyydestä, joka aiheutui asianosaisten erilaisesta käsi-
tyksestä siitä, kuka oli ollut louhintaurakoitsijan sopimuskumppani.” 

KKO 1995:139: ”A:n, joka ei ollut kyennyt riittävästi yksilöimään tekemiään työtunteja, oli kärsittävä hai-
tallinen seuraamus siitä, että tehtyjen työtuntien määrä oli jäänyt epäselväksi.” 

Tuottamus voi saada tulkinnassa sijaa myös ”takaoven kautta”. Käytännön todistusharkin-

nassa verrataan osapuolten tulkintaehdotuksien perustelujen uskottavuutta toisiinsa. Tällöin 

osapuolen huolimattomuus on omiaan syömään tämän ehdotuksen painoarvoa.305 Koska 

tuottamuksessa kyse on vain siitä, mitä piti tietää, tuottamuksen huomiointi saattaa toki rik-

koa siitä kärsivän oikeudentajua vastaan, mutta toisen osapuolen tarkoituksen etusijaan aset-

tamiselle löytyy tukea OikTL 32.1 §:n ilmaisemasta periaatteesta. Jos epäselvyys on ollut 

vain toisen osapuolen havaittavissa, tälle siis syntyy jonkinasteinen selonottovelvollisuus, 

jonka laiminlyönnistä on kyse.306 Myös jäljempänä käsiteltävä lojaliteettivelvollisuus edel-

lyttää, että osapuoli, jolla on paremmat edellytykset hankkia sopimuskohdetta koskevia tie-

toja, on tiedonantovelvollinen näistä sopimusneuvotteluvaiheessa.307 

Tuottamussääntö ei kuitenkaan voi tarkoittaa sitä, että sitoutuminen tapahtuu pelkän objek-

tiivisesti arvioidun tietoisuuden perusteella ilman moitittavaa huolimattomuutta, sillä se 

saattaisi johtaa kohtuuttomuuksiin. Moitittavaa on tietenkin tahallinen epäselvyyden säilyt-

täminen yksipuolisena taktikointina. Vasta-argumentteja puolestaan saattavat olla seikan vä-

hämerkityksisyys yhdistettynä sen selvittämisen vaatimiin neuvottelukustannuksiin. Toi-

saalta moitittavaa on myös ymmärtää sopimusehto väärin pelkästään siksi, että on lukenut 

sopimuksen huolimattomasti eikä asia ole siksi noussut esiin.308 Mutta jos kummankaan 

osalla ei ole huolimattomuutta, ja sopimusehdon tarkoitus selvä, ja vain termin sisällöstä on 

kiistaa, ei epäselvyyssääntöön vetoaminenkaan auta: 

                                                
304 Ks. Hemmo 2003, s. 639 ja alaviite 19. 
305 Ks. Lehrberg 2006, s. 168. 
306 Ramberg 1992, s. 358. 
307 Taxell 1993, s. 120. 
308 Ks. Hemmo 2003, s. 605 ja alaviite 7 sekä s. 630-631. 
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KKO 2004:124, kohta 10: ”…kauppahintaehdon tarkoitus saada hinta vastaamaan kiinteistölle myönnettävää 
rakennusoikeutta on sinänsä selvä. Tulkinnanvaraisuus koskee ainoastaan tämän tarkoituksen toteuttamisessa 
käytettäväksi sovitun laskentayksikön, kerrosalan käsitettä. Tällaisessa tilanteessa tulkintaa ei voida rakentaa 
sen varaan, kumpi osapuoli sopimusehdon on muotoillut, vaan selkeänä lähtökohtana on kerrosalan käsit-
teelle laissa annettu merkityssisältö.” 

Tuottamuspunninta tarjoaa myös mahdollisuuden huomioida väärinkäytökset, joihin erityi-

sesti toisen osapuolen vahvempi neuvotteluvoima tarjoaa tilaisuuden. Yksityisautonomian 

raja tulee vastaan siinä missä sopimusvapauden väärinkäyttäminen alkaa.309 Edellä torjuttua 

kohtuussääntöä, jonka mukaan vaihtoehtoisista tulkinnoista valitaan kohtuullisin, on juuri 

perusteltu tällä.310 Toisen osapuolen tuntuvasti suurempi neuvotteluvoima saattaa myös olla 

peruste väittää, että jos vahvempi osapuoli olisi ehdottamaansa tulkintaa alun perin tarkoit-

tanut, se olisi neuvotteluvoimallaan saanut sen sopimukseen kirjatuksi.311 Mutta tähän ei tar-

vita kohtuullisuusharkintaa. Tuottamusharkinta riittää. Tosin tulkintaa vahvistava vaikutus 

on puhtaalla heikomman suojalla liikesopimuksissakin, ainakin perusteluissa: 

KKO 2010:69, kohta 11: ”Irtisanomisperusteiden laventavaan tulkintaan ei ole aihetta senkään vuoksi, että 
huoltoasemayrittäjää oli pidettävä sopimussuhteen heikompana osapuolena.”  

4.4.3. Vastapuolen tietoisuus selvän sanamuodon sivuuttajana 

OikTL 32.1 §:n on katsottu sulkevan tulkintavaihtoehdoista pois sellaiset, jotka eivät vastaa 

osapuolen tarkoitusta, kun vastapuoli tiesi tästä.312 Tällaisen yksipuolisen tietoisuuden on 

myös katsottu oikeuttavan ratkaisemaan tulkinta epäselvyydestä tietoisen osapuolen vahin-

goksi sillä perusteella, että tämän olisi pitänyt toimia epäselvyyden poistamiseksi.313  

Ruotsalaisen oikeuskirjallisuuden mukaan myös OikTL 6.2 §:ää voidaan tulkita analogisesti 

siten, että sen vaikutus ulottuu varsinaisen sanamuodon ylitse sopimustulkintaan ns. dolus-

sääntönä. Sen mukaan myös tahdonilmaisuihin pohjautumaton osapuolen erehdykseen pe-

rustuva käsitys sopimuksen sisällöstä sitoo vastapuolta, mikäli hänen on täytynyt tämä väärä 

ymmärrys käsittää. Analogiaa puoltaa OikTL 34 §:n valeasiakirjaa koskevan säännöksen ja 

muiden osapuolten yhteisiin näkemyksiin perustuvien sääntöjen ohella se, että tällaisessa 

tilanteessa tarkoituksella vaiennut osapuoli ei ansaitse parempaa suojaa kuin jos olisi itse 

jakanut vastapuolen käsityksen sopimuksen sisällöstä. Tämän vuoksi OikTL 6.2 §:ää ei voisi 

ainakaan tulkita e-contrario niin, ettei dolussääntöä olisi.314  

                                                
309 Ks. Hakulinen 1965, s. 94. 
310 Ks. Hemmo 2003, s. 651. 
311 Ramberg 1992, s. 367. 
312 Ks. Aho 1968, s. 154 ja Hemmo 2003, s. 625. 
313 Ks. Hemmo 2003, s. 625 ja CISG 8 artikla. 
314 Lehrberg 2006, s. 44-45 ja Adlercreutz – Gorton 2010, s. 132. 
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Tällaisen näytettyyn tietoisuuteen pohjautuvan dolussäännön voisi katsoa olevan voimassa 

Suomessakin. Se palvelee samaa tarkoitusta kun osapuolitahdolle annettu merkitys yleensä-

kin, mutta lisäksi se toimii preventiivisesti lojaliteettivelvoitetta vahvistaen ja asettaa vasta-

puolelle reklamaatiovelvollisuuden epäselvästä sopimussisällöstä.315 Ainakin ruotsalaisesta 

oikeuskäytännöstä sääntö saa selvää tukea. Käytännössä se saa itsenäistä merkitystä lähinnä 

silloin, niin kuin osapuolitahto yleensäkin, kun tekstitulkinta ei johda tulokseen tai tukee 

samaa tulkintaa. Tukena voivat olla myös osapuolten aikaisempi sopimuskäytäntö, riittävän 

tunnettu kauppatapa ja osapuolten käyttäytyminen sopimukseen sitoutumisen jälkeen.316 Li-

säksi sääntö saattaa soveltua esimerkiksi tilanteeseen, jossa osapuoli on tarkoituksella pyr-

kinyt epäasianmukaisesti saamaan aikaan esimerkiksi battle of forms -tilanteen.317 Tarvitta-

essa se siis kuitenkin sivuuttaa sanamuodon. 

Dolussääntö soveltuu vain selviin tietoisuustapauksiin, jotka eivät välttämättä ole kovin ylei-

siä, ainakaan niin että tahallisuus tai tietoisuus kyettäisiin näyttämään.318 Dolussääntö ei siis 

tarkoita, että OikTL 6.2 § sanamuotoa ”täytynyt tämä käsittää” tulkittaisiin objektiivisesti 

sen mukaan, mitä osapuolen piti tietää, vaan se ainoastaan alentaa erehtyneen osapuolen 

näyttökynnystä. Näytettävä vastapuolen tietoisuus erehdyksestä silti on. Tämä koskee jopa 

tilanteita, jossa vastapuolen tietoisuus vaikuttaa ilmiselvältä. Näin tiukkaa tulkintaa perus-

tellaan sillä, että OikTL 6.2 §:n mukaan tällaisessa erehdystilanteessa sopimus ei tulisi voi-

maan. Säännöksellä on tarkoitettu antaa luottamuksen suojaa vain tahdonilmaisua koskevaa 

luottamusta, ei vastapuolen subjektiivista tahtoa koskevaa käsitystä vastaan. Jos hyväksyn-

nän antajan ilmaisua tulkittaisiin siinä muodossa kuin vastapuolen on pitänyt se käsittää, 

välttämättä koko 6.2 §:ää ei tarvittaisi, koska sopimus astuisi voimaan jo 6.1 §:n nojalla.319  

4.4.4. Yksipuolinen tarkoitus ja tuottamus selvän sanamuodon sivuuttajana 

Toisaalta näin jyrkkä sitoutuminen OikTL 6.2 §:ään tuntuu tarpeettoman muodolliselta ot-

taen huomioon sen, että suurin osa tulkintasäännöistä on muotoutunut oikeuskäytännössä 

vailla lainsäädännön tarjoamaa tukea. Lisäksi, kuten jo edellä todettiin, sopimuksen sito-

vuuskaan ei jää nykyisin yksin OikTL 6 §:n varaan.  

                                                
315 Lehrberg 2006, s. 52 ja Adlercreutz – Gorton 2010, s. 132. 
316 Lehrberg 2006, s. 46-47 ja 50-51 sekä NJA 1948 s. 620, NJA 1955 s. 247, NJA 1951 s. 282 sekä NJA 
1997 s. 382. 
317 Ks. Hemmo 2005b, s. 111. 
318 Ks. Adlercreutz – Gorton 2010, s. 132-134. 
319 Lehrberg 2006, s. 52-56. 
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Schmidt on jo 60 vuotta sitten ehdottanut luottamuksen suojaamisen korvaamista oikeuspo-

liittisena tavoitteena huolellisuusnäkökulmalla niin, että yhteisen sopimustahdon jälkeen toi-

sena vaiheena kiinnitettäisiin huomiota osapuolten huolellisuuteen. Jos yksi osapuoli on toi-

minut neuvottelutilanteessa huolellisesti ja toinen huolimattomasti, tulkinta kallistuisi en-

simmäisen puolelle. Tuottamusarviointi siis ulotettaisiin sopimuksen tulkintaan.320 Näinhän 

epäselvyyssääntö siis jo osaltaan tekee. Sopimuksen laatinut osapuoli on huolimattomasti 

jättänyt sopimuksen epäselväksi, joten vastapuolen tulkintaa priorisoidaan. Tuottamusta voi-

taisiin kuitenkin käyttää tulkintaperiaatteena jopa em. epäselvyyssäännön laajentavaa tulkin-

taa laajemmin. Yksipuolisessa moitittavuustilanteessa tahto- tai luottamusteoria eivät edel-

lytä osapuolen suojaamista, sillä sekä perusteltu luottamus että yhteinen tahto puuttuvat.321 

Schmidtin ehdottamaa ns. tuottamussääntöä on pidetty liian ankarana. Se tulkitsisi osapuolen 

sitoutuneen tekstimuodon vastaiseen tulkintaan yksin sillä perusteella, että tämän oli pitänyt 

käsittää vastapuolen erehtyneen. Lisäksi ongelmia tuottaisi vaikeus pitää erillään se, mitä 

osapuolen piti tietää vastapuolen yhtäältä sopimuksen sisältöä koskevasta tahdosta ja toi-

saalta ymmärryksestä sopimuksen sisällöstä. Sopimusosapuolta ei voi sitoa sanamuodon 

vastaiseen tulkintaan yksin sillä perusteella, että hänen näytetään tienneen vastapuolen alun 

perin tahtoneen muuta. Alkuperäisen tahdon voittamiseksihan sopimusneuvotteluja käydään. 

Pitäisi pystyä näyttämään, että objektiivisesti arvioiden vastapuolen voi päätellä uskoneen 

sopimuksen tarkoittavan jotakin sanamuodon vastaista sisältöä. Toisaalta tuottamussäännön 

käyttöä ei täysin poissuljetakaan tilanteessa, jossa sopimusteksti on epäselvä tai aukollinen, 

mutta silloinkaan sille ei haluta antaa yleissäännön asemaa vaan ainoastaan merkitys yhtenä 

tulkintaan vaikuttavana tekijänä muiden joukossa.322  

Ruotsin oikeuskäytännössä selvät tuottamussäännön soveltamistapaukset ovat harvassa. Sitä 

on saatettu soveltaa negatiivisesti, ts. perusteltu ensisijaisen tulkintaolettaman pysyvyyttä 

sillä, ettei osapuolen toiminnassa ole näytetty huolimattomuutta. Tällaisia perusteluita löy-

tyy KKO:nkin käytännöstä. Ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa tuottamussääntöä onkin 

katsottu voitavan soveltaa lähinnä tapauksissa, joissa sopimuksen sanamuoto on epäselvä, 

eikä kummankaan osapuolen tulkintaväite vaikuta muiden tulkinta- ja täydentämissääntöjen 

soveltamisen jälkeenkään toista perustellummalta. Tätä on kutsuttu ns. kombinaatiomal-

liksi.323  

                                                
320 Ks. Schmidt 1959, s. 514-515 ja 519. 
321 Schmidt 1959, s. 510-511 ja 513. 
322 Lehrberg 2006, s. 54. 
323 Ks. Adlercreutz – Gorton 2010, s. 134-136 ja 144. 
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Myös Hemmo on pitänyt tuottamussäännön voimassaoloa mahdollisena. Osapuolen on tul-

lut joko ottaa sopimusehdon merkitys avoimesti esiin tai luopua oikeudestaan vedota poik-

keavaan, jopa sanamuodon mukaiseen käsitykseensä, jos hänen piti tietää vastapuolen tar-

koituksesta. Tietämättömyys vastapuolen tarkoituksesta ei siis vapauta, jos objektiivisesti 

arvioitu, yksilöllisistä seikoista riisuttu tilanteessa edellytetty huolellinen harkinta olisi an-

tanut siitä oikean käsityksen.324 Tällöin voi jopa riittää, että hänen on pitänyt aavistaa vasta-

puolen erehtyneen.325 Mutta kuten Hemmokin toteaa, erehtyneen vastapuolen tarkoituksen 

havaittavuus asettaa säännön soveltamiselle merkittäviä käytännön rajoituksia. Mitään oma-

aloitteisia selvitysvelvollisuuksia ei osapuolelle voida asettaa, jos yksikään havaittavissa 

oleva seikka ei vihjaa yksipuolisen tarkoituksen olemassaoloon.326 Mutta siis jos viittaa, suo-

ritetaan huolellisuusarviointi. 

Käytännöllisempää merkitystä tuottamussääntö saattaa saada silloin, jos sitä tulkitaan CISG 

8 artiklan 3 kohdan esittämällä tavalla, eli huolellisen henkilön saamaa käsitystä arvioidaan 

myös sopimuksen jälkeinen käyttäytyminen huomioiden. Myöhempi käyttäytyminen vai-

kuttaa tietenkin myös niin päin, ettei kukaan voi menestyksellisesti vedota oman käyttäyty-

misensä vastaiseen yksipuoliseen tarkoitukseen. Yksipuolinen tarkoitus on vaikutukseton 

myös silloin, kun se ei ole objektiivisesti arvioiden perusteltu.327 

KKO 1996:83. Kiinteistön myyjät olivat ilmoittaneet myyvänsä talviasuttavan merenrantahuvilan vapaa-ajan 
asunnoksi. Ostajat puolestaan olivat ostaneet kiinteistön ympärivuotiseksi asunnokseen. Jo ennen kaupan 
tekemistä suoritetussa kiinteistön tarkastuksessa oli ollut todettavissa, ettei rakentamistaso vastannut ympä-
rivuotisen asumisen vaatimuksia. Kaupan jälkeen rakennuksessa oli havaittu puutteita, jotka eivät kuitenkaan 
estäneet sen käyttöä kesähuvilana ja lyhytaikaisesti talvella. Kun kiinteistön arvo tällainen käyttö huomioon 
ottaen ei ollut alentunut, ostajien hinnanalennusvaatimus hylättiin 

Ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa on siis esitetty, että tuottamussääntöä sovelletaan vasta, 

kun sopimuksen tulkinta ja täydentäminen muilla keinoin on saatettu loppuun. Puhtaat do-

lustapaukset, joissa vastapuolen tietoisuus sopimustulkinnasta voidaan näyttää toteen, voi-

daan huomioida heti tulkinnan alkuvaiheessa. Toisaalta on pidetty mahdollisena, että oikeus-

käytännön taipumus painottaa objektiivista tulkintaa ylipäätään vähentää tällaisen subjektii-

visen aineiston merkitystä.328 Tosin tuottamussääntö voisi saada enemmän tilaa tilanteissa, 

joissa tulkinnan vaikutusten ennalta-arvaamattomuus puhuu selvää sanamuotoa vastaan.329  

                                                
324 Ks. Hemmo 2003, s. 625-626, erityisesti alaviite 54 ja CISG 8 artiklan 1-3 kohdat.  
325 Adlercreutz – Gorton – Lindell-Franz 2016, s. 293. 
326 Hemmo 2003, s. 626 ja 630. 
327 Ks. Hemmo 2003, s. 628 ja 630. 
328 Adlercreutz – Gorton 2010, s. 144. 
329 Hemmo 2003, s. 629 ja KKO 1989:106. 
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Periaatteessa tuottamussäännön soveltuminen huolellisesti valmisteltuihin liikesopimuksiin 

voitaisiin kyseenalaistaa. Mutta myös liikesuhteissa osapuolten asiantuntemuksessa ja huo-

lellisuudessa on eroja. Tämä puoltaisi sitä, että tuottamussääntöä, jos sitä yleensäkään sovel-

letaan, ei rajata liikesuhteiden ulkopuolelle.330 Neuvottelutilanteen kilpailuasetelma sekä 

osapuolten itsenäiset selonottovelvollisuudet ja -mahdollisuudet vaikuttavat puolestaan toi-

seen suuntaan.331  

Schmidt on tehnyt ehdotuksensa ennen sovittelumahdollisuuksien sisäänmarssia sopimusoi-

keuteen, eli kaikkia ongelmia joita hän ratkoi, ei välttämättä enää ole. Tuottamussääntöä 

vastaan puhuu osaltaan myös lainsäätäjän asettuminen luottamusteorian kannalle oikeustoi-

milaissa. 

Kuten edellä jo perustellun vilpittömän mielen yhteydessä on kuitenkin jo pariin otteeseen 

viitattu, on mahdollista esittää, ettei luottamusteorian vaatimaa luottamuksen suojaamista-

kaan kyetä suorittamaan vailla huolellisuusarviointia. Erityisesti tämä korostuu, jos huomi-

oidaan käyttäytyminen sopimuksen solmimisen jälkeen. Joten ehkä tuottamussäännölle ja 

sen yhteydessä tehtävälle tuottamuspunninnalle tulee vielä antaa mahdollisuus. Tästä lisää 

seuraavassa pääluvussa.  

                                                
330 Ks. Adlercreutz – Gorton 2010, s. 146. 
331 Taxell 1993, s. 154-155. 
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5. Luottamuksen suojaaminen ja moitittava menettely 

5.1. Johdannoksi 
 
Vahingonkorvausvelvollisuus voi siis perustua ensinnäkin siihen, että osapuoli on rikkonut 

sopimusvelvoitteen, joka on joko osapuolten sopima tai tuomioistuimen siihen myöhemmin 

täydentämä. Osapuoli voi myös aiheuttaa vastapuolelleen muuten vahinkoa, joko huolimat-

tomuuttaan tai tahallisesti. Tällöin jälkikäteisessä tarkastelussa voi olla tarpeetonta täydentää 

sopimusta ”itsestään selvällä” velvoitteella noudattaa hyväksyttävää menettelyä, tai kiellolla 

toimia moitittavasti, vaan tuottamusarvostelu johtaa suoraan vastuuseen. Kuten edellä täy-

dentämisen yhteydessä kävi ilmi, tapaoikeus ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet saattavat 

kuitenkin asettaa osapuolille myös nimenomaisia velvoitteita. Tässä luvussa perehdytään 

erityisesti hyvän tavan noudattamisen ja lojaalin käyttäytymisen vaatimuksiin, jolloin sopi-

mukseen sisältymättömän ja siihen täydennettävän velvoitteen esimerkkinä käytetään erityi-

sesti tiedonanto- ja huomautusvelvollisuutta. 

5.2. Lupauksista, luottamuksesta ja hyvän tavan vastaisuudesta 
 
Luottamus on sitovan lupauksen vastinpari. Lupauksella ei ole saajalleen taloudellista arvoa, 

jollei hän voi luottaa sen sitovuuteen, koska vain silloin lupaus luo ennakoitavuutta ja lisää 

vaihdantaa.332 Silloin kun osapuolten välillä on vastikkeellinen sopimus, lupauksen velvoit-

tavuus korostuu, varsinkin jos se liittyy osapuolen sopimuksenmukaiseen toimintaan ylei-

sesti kuuluvalla tavalla niin että vastapuolelle syntyy lupaukseen perusteltu luottamus.333 

KKO 2017:15. Ammattiliiton hallitus päätti tutkia ja tarvittaessa riitauttaa irtisanomismenettelyn. Päätös jul-
kaistiin liiton sivuilla. Ammattiliitto ei nostanut kannetta, mutta toinen nosti, ja kanne menestyi. Irtisanotuilla 
työntekijöillä oli ollut perusteltu aihe luottaa siihen, että liitto valvoo heidän etujaan ilmoittamallaan, ammat-
tiyhdistyksille yleisesti kuuluvalla tavalla. Ammattiliitto tuomittiin sopimusperusteella vahingonkorvaukseen. 

Luotettavuuden edellyttäminen liberalistiselta rationaaliselta ja laskelmoivalta ihmiseltä vai-

kuttaa kuitenkin ristiriitaiselta, koska laskelmoiva yksilö on luottamuksen arvoinen vain jos 

siitä on hänelle hyötyä. Voidaan jopa väittää, ettei epäitsekäs toiminta ole rationaalista.334 

Toisaalta kukaan ei valinne sopimuskumppaniksi osapuolta, jonka ennakoi käyttäytyvän 

moitittavasti. Lupausten pitämisen tekeekin lopulta rationaaliseksi se, että optimaalista te-

hokkuutta ei saavuteta yksin vaan yhteistyössä. Yhteistyö puolestaan edellyttää joustoa, 

                                                
332 Mähönen 2007, s. 257-258. 
333 Hemmo 2003, s. 109-110. 
334 Mähönen 2007, s. 259-260. 
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jonka edellytys on luottamus.335 Esimerkiksi neuvotteluvoiman aggressiivinen hyödyntämi-

nen ei ole rationaalista, koska se rapauttaa vastapuolen luottamusta sekä yhteistyö- ja jous-

tohalukkuutta.336  Saman aiheuttaa moitittava käyttäytyminen yleensäkin, mutta silti sitä 

esiintyy. Siksi luottamuksen ylläpitäminen vaatii opportunistisen käyttäytymisen karsimista 

yhteisin pelisäännöin ja niihin liitetyin kannustimin, kuten vahingonkorvausvelvollisuuden 

avulla.337  

Täyden korvauksen periaatteen mukainen lähtökohta on ns. positiivisen sopimusedun kor-

vaaminen. Rikottu osapuoli tulee saattaa siihen taloudelliseen asemaan, jossa hän olisi ollut 

ilman rikkomusta. Hänen tulee saada takaisin vahingonaiheuttajalta se osuus suorituksestaan, 

joka on mennyt vahingonaiheuttajan eduksi, ja korvaus kustannuksistaan, joihin hän on si-

toutunut sopimukseen luottaen, mutta jotka ovat nyt käyneet turhiksi. Lisäksi hänen on saa-

tava korvaus taloudellisista odotuksista, jotka ovat menettäneet arvonsa. Kunnes hän löytää 

korvaavan sopimuksen, hän menettää tuottomahdollisuuksia.338  Sopimus voidaan nähdä 

myös turvattavana saamisoikeutena.339 Kaikessa edellä mainitussa on kyse luottamuksen 

suojaamisesta. Määräämällä positiivinen sopimusetu korvattavaksi tuomioistuin antaa liike-

elämälle rokotteen lupausten pettämistä vastaan.340 Talous hyötyy, kun myös riskiaversiivi-

set ihmiset uskaltavat sitoutua sopimuksiin ja ryhtyä yrittäjiksi.341 Mutta missä menee hy-

väksyttävän itsekkyyden ja toisaalta hylättävän moitittavan käyttäytymisen raja? 

Hyvän tavan vastaiset sopimukset ovat pätemättömiä, eikä tällaisen sopimuksen pätemättö-

myys ole korjaantumiskelpoista. Tuomioistuimen on otettava pätemättömyys huomioon vi-

ran puolesta, eivätkä hyvän tavan vastaisiin sopimuksiin perustuvat vaatimukset saa ns. puut-

tumattomuusperiaatteen nojalla oikeussuojaa. Hyvän tavan vastaisuuden kiellon on katsottu 

olevan oikeudessamme voimassa yleisenä oikeusperiaatteena. 342  Lievemmän pätemättö-

myyden voi katsoa liittyvän OikTL 33 §:n kunnianvastaiseen ja arvottomaan menettelyyn. 

Se voi korjautua loukatun osapuolen hyväksymisen tai passiivisuuden perusteella. Mikäli 

kunnianvastaisuus ja arvottomuus ovat sopimusosapuolen tuottamuksellaan aiheuttamaa, 

                                                
335 Mähönen 2007, s. 261. 
336 Ks. Hemmo 2005b, s.24. 
337 Mähönen 2007, s. 263. 
338 Fuller – Perdue 1936, s. 53-55 ja 59-60 ja Saxén 1995, s. 179-180. 
339 Hemmo 1994, s. 133. 
340 Fuller – Perdue 1936, s. 61 ja Hemmo 1994, s. 85. 
341 Mähönen 2007, s. 266. 
342 Ks. Karhu – Ämmälä 2012, s. 137 ja 142-143, Hemmo 2003, s. 223 ja 311 sekä KKO 2015:81, kohta 17. 
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siihen voi liittyä myös korvausvelvollisuus esimerkiksi sopimuksentekorikkomustilan-

teissa.343 

Tämän tutkielman näkökulmasta pätemättömyysvaikutuksilla on merkitystä erityisesti arvi-

oitaessa osapuolten sopimuksen täyttämisenaikaista käyttäytymistä. Vaikka suinkaan kaikki 

moraalisesti paheksuttava toiminta ei ole kiellettyä tai johda pätemättömyyteen, tarjonnee 

hyvän tavan vastaisuuden kielto kuitenkin tuomioistuimelle selkänojan torjua hylättäväksi 

katsottavan menettelyn tekijälleen suotuisat ja vastapuolelle vahingolliset oikeusvaikutukset 

sopimussuhteen täyttämisvaiheessa.344 On myös esitetty, että sopimusoikeudessa olisi voi-

massa yleisenä periaatteena vilpillisyyden kielto, jonka tarkoituksena on torjua epäluotta-

musta ja lisätä ennakoitavuutta sopimussuhteissa.345 

Pelkän vaitiolon ja vilpillisen mielen voi myös oikeuskäytännön perusteella väittää aiheut-

tavan peräti sopimusvastuun. Kysyä toki voi, oliko alla lainatussa tapauksessa myyjä, joka 

oli myynyt rakennustarvikkeita maksukyvyttömälle, oikeutettu oikeussuojaan, varsinkin jos 

hän heräsi asiakkaansa maksukyvyttömyyteen vasta jälkikäteen. Lohi pitääkin tapausta so-

pimusvastuun sijasta esimerkkinä eräänlaisesta käyttäytymisvastuusta, joka syntyy vilpilli-

sen menettelyn seurauksena.346 

KKO 1984 II 192: ”…B ei liioin vastaa velasta yksinomaan sillä perusteella, että työt on tehty hänen omis-
tamansa talon parantamiseksi. B on kuitenkin ollut tietoinen siitä, että hänen miehensä A on suunnitellut 
talon lämmitysjärjestelmän muuttamista ja että hän on osaksi toteuttanut suunnitelmat tilaamalla puheena 
olevat asennustyöt C Ky:ltä sekä että sähköliike on suorittanut työt. Edelleen hän on ollut tietoinen siitä, että 
A taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi tuskin oli kykenevä maksamaan töitä. Kun B, saatuaan tiedon tilauksen 
tekemisestä tai töiden aloittamisesta, ei ole ilmoittanut sähköliikkeelle, ettei hän vastaa töiden maksamisesta, 
vastaa hän talon omistajana asennustöiden maksamisesta.” 

Tapauksen yksipuolisen sitovuuden voisi rinnastaa esimerkiksi culpa in contrahendoon.347 

Siinä on kyse neuvotteluista ilman sitoutumistarkoitusta, ns. hylättävästä menettelystä, joka 

katsotaan oikeudenvastaiseksi. Silloin kun siitä syntyy vahinkoa, seuraa korvausvastuu.348 

Ongelmaksi tapauksessa kuitenkin jäi, ettei B:n käyttäytyminen ollut lainkaan vastapuolen 

havaittavissa. 

  

                                                
343 Ks. Hemmo 2003, s. 222-223 ja 311. 
344 Ks. Karhu – Ämmälä 2012, s. 138. 
345 Mähönen 2007, s. 266. 
346 Lohi 2016, s. 363 ja 365. Ks. myös tapaus KKO 1991:142 jossa puolisoa ei asetettu vastuuseen. 
347 Adlercreutz – Gorton – Frantz 2016, s. 286. 
348 Ks. Tieva 2009, s. 906, Hemmo 2003, s. 208 ja Saarnilehto 2009b, s. 360 sekä KKO 1999:48. 
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5.3. Lojaliteettivelvollisuus 
 
Optimaalinen tehokkuus vaatii siis yhteistoimintaa ja luottamusta. Pitkään jatkuessaan yh-

teistoiminta, luottamus ja osapuolten toisiinsa kohdistamat odotukset vahvistavat toisiaan 

positiivisessa vastavuoroisuuden pyörteessä. Mitä enemmän vastapuoleen luotetaan, sitä 

enemmän vastapuoli luottaa takaisin. Luottamus mahdollistaa näennäisen epäitsekkäät teot, 

jotka lisäävät tehokkuutta ja vastavuoroisina palkitaan. Mitä pitempään pyörre vahvistuu, 

sen suurempiin uhrauksiin uskaltaudutaan, ja sitä syvempää lojaaliutta vastapuolelta odote-

taan. Tilanne saattaa päätyä siihen, että osapuoli vailla sopimuksen suojaa investoi sopimus-

kumppaninsa etu mielessään, ja onkin äkkiä täysin vastapuolen lojaliteetin armoilla.349 Jopa 

pitkiin henkilökohtaisiin suhteisiin perustuva vahva luottamus kuitenkin särkyy nopeasti, jos 

suuret menetykset uhkaavat. Vailla sitovaa sopimusta kumppani saattaa muuttaa linjaansa 

myös liiketoimintasyistä. Kyse liiketoiminnassa on lopulta aina omasta edusta.350 

Vaikka pääsääntönä on, että osapuolen, joka täyttää sopimusvelvoitteensa, ei tarvitse huo-

lehtia erikseen vastapuolensa eduista, on pitkäkestoisissa luottamukseen perustuvissa kump-

panuuksissa oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä pitkälti hyväksytty lojaliteettivaa-

timuksen voimassaolo.351 Sen sisältönä on vaatimus siitä, että sopimusosapuoli ei saa yksi-

puolisesti ajaa omia etujaan vaan hänen pitää tietyissä rajoissa huomioida myös vastapuolen 

oikeudet ja edut. Periaatteella nähdään olevan itsenäinen merkityksensä sopimustyypistä 

riippumatta.352 Lojaliteettivaatimusta voidaan pitää myös yleisnimityksenä erilaisille velvol-

lisuuksille, jotka suojaavat pitkäkestoisen sopimussuhteen heikommassa asemassa olevaa 

osapuolta, kuten työ- ja franchising –suhteissa.353  

Lojaliteettivaatimus on erotettu tyypillisten soveltamisalojensa mukaan neuvottelulojaliteet-

tiin sekä täyttämislojaliteettiin, joka korostuu pitkäkestoisten sopimusten ohella myös raken-

nusurakkasopimuksissa ja sopimuksissa, joissa korostuu sopimusten henkilökohtainen 

luonne. Lisäksi toimeksiantosuhteisiin katsotaan liittyvän toimeksisaajan erityinen lojaali-

suusvelvollisuus päämiestään kohtaan. Samoin yhtiön johtoon kuuluvalla on katsottu erityi-

                                                
349 Mähönen 2007, s. 261 ja 265-266. 
350 Ks. Hemmo 2005b, s. 89. 
351 Ks. Lehrberg 2006, s. 213, Hemmo 2003, s. 53 ja KKO 2018:37, KKO 2016:13, KKO 2008:91, KKO 
2007:72, KKO 2005:127, KKO 1993:130. 
352 Ks. Ämmälä 1994, s. 3-5. 
353 Ämmälä 1994, s. 8-11 ja 13. Ks. myös KKO 2018:57, kohta 15: ”Lisäksi työsopimussuhteissa yleisesti 
noudatettavasta lojaliteettiperiaatteesta seuraa, että taloudellisissa vaikeuksissa olevan työnantajan on säästö-
toimenpiteistä päättäessään otettava huomioon myös työntekijöiden etu ja pyrittävä turvaamaan työsuhteiden 
jatkuvuus.” 
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nen velvollisuus edustaa yhtiön etua, eli yhtiöoikeudellinen lojaaliusvelvollisuus. Jopa va-

hingonkärsijän myötävaikutusvelvollisuuden on väitetty ilmentävän lojaliteettia.354 Lakiin 

perustuvia velvoitteita ei kuitenkaan ole tarpeen alistaa lojaliteettivaatimukselle. Sen käyt-

täminen ratkaisuperusteena tai argumenttina pitäisikin ehkä rajoittaa tilanteisiin, joissa täs-

mällisempää oikeuslähdettä ei ole käytettävissä.355  

Neuvottelulojaliteetin rikkomisen seurauksena saattaa syntyä velvollisuus korvata vastapuo-

lelle turhien neuvottelujen aiheuttamat kustannukset, eli negatiivinen sopimusetu. Toimek-

siantosuhteissa päämiehen edun laiminlyönnin katsotaan johtavaan täyttämislojaliteetin joh-

dosta suoraan sopimusrikkomukseen. Myös lojaliteetin vaikutusta sopimuksen tulkintaan on 

korostettu, jolloin kyse on siitä, ettei osapuoli voi vedota pätevään sopimusehtoon, jos hän 

on tiennyt toisella osapuolella olevasta poikkeavasta käsityksestä mutta laiminlyönyt oi-

kaista tätä. Näin lojaliteettivelvollisuuden toisin sanoen sanotaan sisältävän edellä sopimus-

tulkinnan yhteydessä käsitellyn dolussäännön. Lisäksi lojaliteettivelvoitteen on katsottu 

saattavan muodostaa perusteen pitkäaikaisen sopimuksen irtisanomiselle tai sopimuksen pä-

temättömyydelle OikTL 33 tai 31 §:n nojalla.356 

Lojaliteettivaatimuksella on yhteinen historia hyvän tavan noudattamisen ja OikTL 33 §:n 

ilmaiseman kunniallisuuden ja rehellisyyden vaatimuksen kanssa. Lojaliteettiajattelu on pyr-

kinyt tästä yhteydestä itsenäiseksi esittämällä sopimuksen yhteistoimintana tai eräänlaisena 

yhteisyrityksenä.357 Tällaisen yhteisyritysajattelun laajentaminen muihin kuin pitkäkestoi-

siin kumppanuussuhteisiin kohtaa kuitenkin myös kritiikkiä:  

”Se seikka, että sopimus sisältää molemminpuolisia velvoitteita, ei tee siitä kuitenkaan yhteistä hanketta. - - 
Sopimus pelkistetyimmillään, kuten esimerkiksi raaka-aineen ostaminen ulkomailta, sementin toimittaminen 
rakennusprojektiin tai osakkeen ostaminen pörssistä, ei yleensä sisällä identifioituvissa olevia lojaliteettivel-
voitteita. - - Lojaliteettiperiaate merkinneekin in concreto toisen osapuolen intressin kohtuullista huomioon 
ottamista silloin, kun se omista eduista tinkimättä on mahdollista.”358 

5.4. Tiedonantovelvollisuus neuvottelulojaliteetin ilmentymänä  
 
Sopimusneuvottelutilanne on vastakkainasettelu, jossa kumpikin osapuoli pyrkii kannaltaan 

mahdollisimman edulliseen sopimukseen. Yhteistä tahtoa ei ole muodostunut. Osapuolten 

intresseihin ja riskeihin vaikuttavat monet seikat, joista tietäminen edellyttää aktiivista tie-

                                                
354 Mähönen 2012, s. 130 ja 135. 
355 Hemmo 2003, s. 55. 
356 Ks. Mähönen 2012, s. 135-136 
357 Karhu – Tolonen 2012, s. 149. 
358 Kurkela 2003, s. 31-32. 
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donhankintaa. Oikeussuojajärjestelmä muodostaa tälle kannustimen, ja pääperiaatteena on-

kin, ettei vastapuolta ole velvollisuus avustaa vapaaehtoisin tiedoin. Tarvittavan asiantunte-

muksen hankkiminen jää perinteisen sopimusmallin mukaan osapuolen omalle vastuulle.359  

Silloin, kun toinen sopimusosapuolista on paremmin perillä vaihdannan kohteesta ja olosuh-

teista, puhutaan epäsymmetrisen informaation ongelmasta. Osapuoli voi hyödyntää tietoyli-

voimaansa monella eri tapaa. Sopimukseen saattaa liittyä riski, josta vain toinen osapuoli on 

tietoinen. Koska sopimusosapuolet hinnoittelevat riskin, tekee tällainen yksipuolisesti pii-

levä riski sopimuksen toiselle edullisemmaksi. Mutta tiedonhankinta synnyttää myös kus-

tannuksia. Tilanteessa joudutaankin ratkaisemaan saako tietoon investoinut investoinnille 

tuoton pitämällä tiedon itsellään vai pakotetaanko hänet kokonaistaloudellisen tehokkuuden 

nimissä jakamaan tietonsa ilmaiseksi passiivisen kumppaninsa kanssa asettamalla hänelle 

tiedonantovelvollisuus.360 Aina sopimusosapuolia ei ole kokonaistaloudellisesti järkevä pa-

kottaa jakamaan kaikkea tietoa keskenään. Liikesalaisuudet ja suuria panostuksia vaatineet 

informaatiokustannukset on pystyttävä muuttamaan liiketoiminnaksi, muuten investoinnit 

osoittautuvat kannattamattomiksi ja innovointi sekä tiedonhankinta loppuvat.361 

Jäljempänä käsitellään tiedonantovelvollisuuksia, mutta tarkastelun alle informaatioasym-

metrian näkökulmasta saattavat tulla muutkin velvollisuudet selventää epäselvä sopimusti-

lanne. Tietoasymmetrialla on merkitystä myös sopimuksen täyttämisvaiheessa. Kyse voi 

olla huomautus-, ilmoitus-, reklamaatio- tms. vastapuolen huomion kiinnittämisvelvollisuu-

desta. Toinen osapuoli voi vaieta vastapuolen riskin lisääntymisestä tai suoritusta vaikeutta-

vasta seikasta, koska se mahdollisesti johtaisi itselle epäedullisiin seuraamuksiin.362  

Jotta päästäisiin varsinaisen tiedonantovelvollisuuden jäljille, on keskityttävä laiminlyönti-

tilanteisiin. Epäselvyyttä ei vallinne siitä, että informaatioyhteiskunta lisää painetta säänte-

lemättömissäkin tilanteissa asettaa neuvotteluosapuolelle velvollisuuden ilmoittaa vastapuo-

lelle sopimuksen kannalta olennaisesta seikasta, joista hän itse on tietoinen mutta ymmärtää, 

ettei vastapuoli ole.363 Olennainen kysymys kuuluukin, asettaako jokin sopimusoikeuden 

yleinen periaate tällaisen velvollisuuden.Vaikka sopimusneuvottelut eivät sido, ne eivät jää 

vaille oikeudellista merkitystä. Neuvotteluissa annetut tiedot voivat tulla sopimuksen osaksi 

                                                
359 Häyhä 1996, s. 131, 249 ja sivun 131 alaviite 24, ks. esimerkiksi P.S. Atiyah, Freedom of Contract, s. 403. 
360 Ks. Kanniainen – Määttä – Timonen 1996b, s. 29-30 ja Hemmo 2003, s. 26. 
361 Ks. Hemmo 2003, s. 26 – 27. 
362 Ks. Porat 2010, s. 209-211. 
363 Saxén 1995, s. 106. 
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ja arvioiduksi virheenä.364 Keskeytyneiden neuvottelujen osalta niitä taas voidaan arvioida 

sopimuksentekorikkomuksena.365 OikTL:n säännökset huolehtivat vakavimmista harhaan-

johtamistapauksista, kuten petollisesta viettelystä, jossa tilanteessa osapuoli jo alun perin 

tarkoittaa laiminlyödä suorituksensa. Ääritapauksissa jopa rikoslain petostunnusmerkistö 

saattaa täyttyä.366 Myös OikTL 33 §:n kunnianvastaisella ja arvottomalla menettelyllä saat-

taa olla merkitystä silloinkin, kun suoranainen tahallisuus puuttuu. Erityislakien kuten KL 

20.2 §:n mukaan se poistaa myös ostajan tarkastusvelvollisuuden ja 35 §:n sekä 39.2 §:n 

mukaan reklamointivelvollisuuden. 

KKO 2007:91: ”Asiassa on edellä kerrotuin tavoin selvitetty, että Eero M oli vedeneristyksen asianmukai-
suutta koskeneet ostajien epäilyt hälventääkseen ja saadakseen nämä ryhtymään kauppaan antanut ymmärtää 
olevansa tietoinen kaupan syntymisen kannalta ratkaisevasta seikasta, vaikkei hän tosiasiassa ollut ollut siitä 
tietoinen. Tällaisen väärän tiedon antamista edellä kerrotuissa olosuhteissa on pidettävä asuntokauppalain 6 
luvun 14 §:n 3 momentissa tarkoitettuna kunnianvastaisena ja arvottomana menettelynä.” 

Tiedonantovelvollisuus voidaan perustaa myös OikTL 32.1 §:n ilmaisuerehdystä koskevaan 

säännökseen, jonka, e-contrario –tulkinnan mukaan oikeustoimi siis tulee voimaan erehty-

neen tarkoittamassa muodossa, jos vastapuolen on pitänyt tietää erehdyksestä.367 Olennaisen 

tiedon antamatta jättäminen voi suoritusvirheenä sopimusoikeudellisten periaatteiden mu-

kaan johtaa myös sopimuksen purkamiseen, jos kaupan kohde poikkeaa selvästi siitä, mitä 

sopimusvelkoja on voinut odottaa vallitsevan tarjonnan perusteella. Tällaisia ratkaisuja on 

annettu erityisesti kiinteistökaupoista ennen nykyisen maakaaren sääntelyä, mutta myös käy-

tetyn auton kauppa on purettu ennen kauppalakia tapauksessa, jossa myyjän menettelyn tie-

toisuudesta ei ole jäänyt epäselvyyttä.368  Yleensä pätemättömyys- ja purkuperusteet eivät 

kuitenkaan sovellu, jos sopimuksentekomenettely vain täyttää edes jonkinasteiset perusvaa-

timukset. Lievemmissä tapauksissa menettely voi johtaa myös kohtuullistamiseen, mutta ta-

savertaisten osapuolten sovittelukynnys on korkea.369 

Täsmennettynä tiedonantovelvollisuus voi edellyttää esimerkiksi antamaan toisen tarvitse-

mat olennaiset tiedot, joilla voi olla merkitystä sopimukseen sitoutumiselle tai sopimuksen 

                                                
364 Saxén 1995, s. 50 ja KKO 1992:89. 
365 Ks. Annola 2016, s. 388-389. Sopimuksentekorikkomustapauksissa yleensä korvataan vain negatiivinen 
sopimusetu eli turhat valmistelukustannukset, jos osapuoli on aiheuttanut vahingon tuottamuksellisesti. 
366 Ks. Hemmo 2005b, s. 42 ja 118, Saxén 1995, s. 107, sekä KKO 1997:208. 
367 Ks. Adlercreutz – Gorton – Lindell-Franz 2016, s. 294 ja 284-285 kuinka ruotsalaiset esityöt vahvistavat 
tulkinnan. 
368 Ks. Saxén 1995, s. 70, Hemmo 2003, s. 296, Häyhä 1997, s. 104-105 sekä KKO 1972 II 91, KKO 1983 II 
79, KKO 1985 II 184 ja KKO 1991:153. 
369 Ks. Adlercreutz – Gorton – Frantz 2016, s. 283 ja Hemmo 2005b, s. 117. 
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tarkoituksen täyttämiselle.370 Toisaalta velvollisuudesta ei ole mielekästä puhua, ellei sen 

laiminlyönnistä seuraa negatiivisia seurauksia.371  

Täsmällisiä tiedonantovelvollisuuksia asettaa esimerkiksi kauppalaki, ja sen virhevastuu-

säännöksiä voidaankin pitää ilmaisuna yleisistä oikeusperiaatteista. Mutta vaikka sen rekla-

maatio- ja tiedonantovelvollisuudet on tarkkaan mietitty, ei siinäkään myyjälle aseteta 

yleistä tiedonantovelvollisuutta edes sellaisista tiedoista, jotka ostaja perustellusti saattaa 

olettaa saavansa. Päinvastoin, ostajalla on oma tarkastusvelvollisuutensa.372 

Jos irtain tavara on myyty sellaisena kuin se on- tai vastaavalla vastuurajauksella, on siinä 

KL 19.1 § 2k:n mukaan virhe, jos myyjä ennen kaupantekoa laiminlyö tiedottaa ostajalle 

tavaraa tai sen käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta myyjän täytyy olettaa tienneen 

ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon. Lisäksi laiminlyönnin on voitava 

olettaa vaikuttaneen kauppaan. Hemmo on puoltanut saman odotusten suojan sisältyvän 

myös KL 17.2 § 1k:n yleiseen käyttötarkoitukseen perustellen sitä sillä, ettei rajoitusehto 

voisi johtaa ostajalle parempaan suojaan.373 Säännöksessä on kyse tuottamuksesta, joka lau-

kaisee korvausvastuun myös välillisistä kustannuksista, mutta edellyttää tuottamusarviointia. 

Muotoilun ”täytyy olettaa tienneen” on vain tarkoitettu laskevan ostajan näyttökynnystä 

myyjän tietoisuudesta. Säännös suojaa ostajan perusteltua luottamusta myyjän vaietessa.374 

Saxén on puoltanut säännöksen kaltaista tiedonantovelvollisuutta yleisestikin, edellyttäen 

että myyjälle asetetaan tiukemmat vaatimukset punniten sopimuseettisiä ja taloudellisia nä-

kökulmia keskenään.375 Mikäli tällainen sääntö on voimassa yleisenä oikeusperiaatteena, se 

antaa tuottamusperusteista suojaa ostajan perustelluille suoritusta koskeville odotuksille. 

Epäsuora tiedonantovelvollisuus kauppalain perusteella seuraa lisäksi tilanteissa, joissa 

myyjä voi välttää virhevastuun vain ottamalla asian oma-aloitteisesti esiin.376 Esimerkiksi 

KL 17.2 § 2k:ssa tarkoitetulle tavaran erityiselle käyttötarkoitukselle on oikeuskäytännössä 

annettu merkitystä tilanteessa, jossa kyse on ostajan pelkästään olosuhteiden perusteella saa-

masta käsityksestä. Käsitykset saattavat olla peräisin jopa julkisuudesta tai kilpailijoilta. 

Siitä huolimatta myyjän on ne oikaistava, mikäli haluaa välttää vastuun.377 Käyttötarkoitus 

                                                
370 Ämmälä 1994, s. 11-12. 
371 Martinson 1992, s. 438 ja 455 ja Hemmo 1997, s. 179. 
372 Saxén 1995, s. 50, Martinson 1992, s. 439 ja Sandvik 2004, s. 131. 
373 Ks. Hemmo 1997, s. 178-179. 
374 Sandvik 2004, s. 131-133 ja HE 93/1986 vp., s. 64 ja Saxén 1995, s. 109. 
375 Ks. Saxén 1995, s. 109. 
376 Sandvik 2004, s. 131-133 ja HE 93/1986 vp., s. 64. 
377 Ks. Hemmo 2005b, s. 114-115. 
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aiheuttaa myyjälle vastuun siitä riippumatta mitä hän tavarasta tiesi.378 Säännös ei siis edel-

lytä myyjän tietävän tavaran soveltumattomuudesta vaan riittää, että hänen on täytynyt tietää 

käyttötarkoituksesta ja että ostaja luottaa hänen asiantuntemukseensa.379   

Tapauksessa KKO 1991:153 myyjä oli tuonut omakotityömaalle soraa, jonka soveltumattomuuden aiottuun 
tarkoitukseen hänen olisi pitänyt huomata viimeistään sitä tuodessaan. KKO asetti myyjän virhevastuuseen, 
koska tämä ei ollut huomauttanut asiakkaalleen asiasta.  

Tapauksessa raastuvanoikeus, jonka ratkaisun KKO jätti voimaan, oli tuominnut korvaukset 

maksettavaksi myyjän menettelyn johdosta, eli oli käytännössä suorittanut huolimattomuus-

arvioinnin. Tapaus antaa siten taas viitteitä siitä, että olisi olemassa yleinen tiedonantovel-

vollisuus, jonka laiminlyöminen on luettavissa huolimattomuudeksi.380 Ratkaisua on kuiten-

kin kritisoitu juuri siitä, että se kiinnittää huomiota laiminlyötyyn huomautukseen niin kuin 

se olisi ollut KL 17.2 §:n asettama velvollisuus. Näinhän tilanne ei ole. Ilmoittaminen olisi 

vain ollut yksi käytettävissä oleva keino vastuun välttämiseksi. Toinen mielenkiintoinen 

seikka tuomiossa on se, että KL 17.2 § 2k:n sanamuodon mukaan myyjän olisi tullut olla 

tietoinen seikasta jo kaupanteon yhteydessä. Koska kyse on suoritusvirheestä, sanamuoto 

kieltämättä sopii huonosti yhteen KL 21 § ja 13 §:n kanssa, jotka kytkevät virhearvioinnin 

tavaran luovutusajankohtaan, ja tältä pohjalta KKO on ilmeisesti asian ratkaissutkin.381  

Käyttäytymisvaatimuksia neuvotteluvaiheessa asettaa myös KL 40.3 §:n mukainen erityinen 

sitoutuminen, jota koskeva sääntely on voimassa yleisenä oikeusperiaatteenakin. Tällöin 

myyjä vastaa takuunkaltaisesti, jos tavara on jo kaupantekohetkellä poikennut siitä, mihin 

myyjä on erityisesti sitoutunut. Myyjän sitoutuminen puolestaan voi perustua pelkkään tie-

toisuuteen ostajan edellyttämästä ominaisuudesta, jonka tämä on ilmaissut tai joka voidaan 

päätellä kaupanteko-olosuhteista. Lisäksi kuitenkin edellytetään, että ostajalla on täytynyt 

olla erityinen, tavanomaisesta ostamiseen liittyvästä tilanteesta poikkeava syy olettaa, ettei 

tavara poikkea edellä kuvatusta. Tällainen syy voi olla tapa, jolla myyjä on tiedon antanut 

tai sitä korostanut. Toisin sanoen jos velallinen tulee huolimattomasti korostaneeksi ominai-

suutta, on hän siitä vastuussa ilman myöhempää tuottamusta. Sama koskee vahinkoa, joka 

seuraa huolimattomien neuvojen noudattamisesta, kun neuvot liittyvät suoritukseen tai ovat 

sopimusvelvoite. Asiantuntemuksen taso ja olosuhteet vaikuttavat arviointiin, esimerkiksi 

                                                
378 Martinson 1992, s. 439 ja Sandvik 2004, s. 131. 
379 Sandvik 2004, s. 131-133 ja HE 93/1986 vp., s. 64. 
380 Ks. Sandvik 2004, s. 133 ja  
381 Ks. Sandvik 2004, s. 132-134. 
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asianajajan veroneuvoilta edellytetään enemmän kuin hänen liiketoimintaneuvoiltaan. Kyse 

on käyttäytymisen arvioinnista ja asiakkaan perustelluista odotuksista.382 

Tapauksessa KKO 2017:74 pelkästään se, että myyjä oli tiennyt polttoainetta käytettävän sen tavanomaiseen 
käyttötarkoitukseen, ei riittänyt erityiseksi sitoumukseksi. 

Samalla tavoin kuin KL 40.3 § rinnastaa erityisen sitoumuksen tuottamukseen, velallinen 

joutuu vastuuseen antamistaan tiedoista, mikäli tuottamuksellisesti laiminlyö tarkistaa anta-

mansa tiedot, ja väärä tieto aiheuttaa vahinkoa. Tällaisessa tuottamusarvioinnissa tietojen 

luonne, tapa, jolla tiedot on annettu ja ilmaistu, saavat luonnollisesti suuren merkityksen.383 

Esimerkiksi se kumpi on ollut aloitteellinen voi vaikuttaa. Toisaalta jos velallinen kertoo 

suoraan, ettei ole varma tiedosta, hän välttänee vastuunsa. Kyse on käyttäytymisen arvioin-

nista ja siitä, onko vastapuolelle syntynyt perusteltu luottamus annettuun tietoon.384  

KKO 2001:77: ”Koska myyjä oli kaupasta neuvoteltaessa antanut valmistamansa tuotteen ostajalle olennai-
siksi tietämistään ominaisuuksista tiedon, jonka paikkansapitävyydestä myyjä ei ollut varmistautunut, myyjä 
oli menetellyt kauppalain 40 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla huolimattomasti ja oli tällä perusteella 
velvollinen korvaamaan ostajalle myös tavaran virheen vuoksi aiheutuneet välilliset vahingot.” 

Ankarilta vaikuttavista vaatimuksista huolimatta KL:n säännökset eivät ehdottomasti vel-

voita väärennetyn taulun myyjää ilmoittamaan, että kyse on väärennöksestä, koska joissakin 

tapauksissa ostajan pitää osata päätellä se olosuhteista. Ei ole myöskään KL säännösten vas-

taista, että rautakauppias jättää huomauttamatta ostajalle, vaikka huomaa tämän valinneen 

järviolosuhteisiin tarkoitetun myrkkymaalin purjeveneeseen, jolla myyjä hyvin tietää ostajan 

purjehtivan merellä kilpaa. KL 17.2 § 2k nimittäin edellyttää, että ostajalla on perusteltua 

aihetta luottaa myyjän asiantuntemukseen. Rautakauppa ei ole veneliike.385 

Tiedonannon laiminlyöntitapauksia suoritusvirheinä arvioitaessa on syytä olla varovainen, 

koska jos kaikki tuotteen käyttötarkoituksesta, esillä olleista näytteistä tms. ilmenevät osta-

jan odotukset luettaisiin laiminlyönnin kautta myyjän kontrollipiiriin kuuluviksi, mikään 

suorituseste ei vapauttaisi myyjää vastuusta. Näinhän tilanne ei voi olla, vaan esimerkiksi 

virheen aiheuttanutta suoritusestettä on voitava arvioida itsenäisenä vapautumisperus-

teena.386 

                                                
382 Ks. Saxén 1995, s. 94 ja 103-104, HE 93/1986 vp., s. 94 ja KKO 2017:74, kohta 15, KKO 1985 II 184 ja 
KKO 1986 II 73. 
383 Ks. Saxén 1995, s. 98-99 ja 102-103 englantilaisesta pyrkimyksestä erottaa erilaiset ilmaisut ja niiden oi-
keusvaikutukset toisistaan. 
384 Ks. Saxén 1995, s. 101. 
385 Ks. Martinson 1992, s. 444 ja 446. 
386 Ks. Sandvik 2004, s. 134-135. 
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Yhdenvertaisuusperiaatteen tiedollisen puolen väitetään asettavan tiedonantovelvollisuuksia 

myös taloudellisesti tasavahvojen osapuolten välisessä suhteessa, jolloin kysymykseksi jää, 

missä kulkee raja sallitun ja kielletyn neuvottelu- ja tietoylivoiman käytössä.387  

Esimerkkinä mainitaan ratkaisu KKO 2007:72. Tapauksessa pankki oli myötävaikuttanut osakekauppaan, 
josta se hyötyi siten, että sen takaaman lainan päävelalliseksi vaihtui entistä maksukykyisempi asiakas. 
Pankki kuitenkin salasi asiakkaaltaan kiistämättä tietämänsä tiedon kiinteistörasitteesta, joka tieto olisi var-
muudella aiheuttanut asiakkaan vetäytymisen. Rasitus olisi kuitenkin selvinnyt normaalin kiinteistökaupan 
ostajan huolellisuudella julkisista lähteistä. KKO:n mukaan pankin olisi tullut huomioida omien etujensa li-
säksi järjestelyn toisen osapuolen edut, eli tiedonantovelvollisuus syntyi lojaliteettivelvollisuuden perusteella. 
KKO lausuu: ”… on pankin velvollisuutena ollut ainakin kiinnittää A:n huomiota siihen, että tällä olisi ollut 
käytettävänään sellainen selvitys, jonka pohjalta yleensä riittävä kuva rahoitettavan hankkeen riskeistä muo-
dostetaan, kuten tässä tapauksessa kiinteistön rasitustodistuksesta saatavat tiedot. Tämän pankki on laimin-
lyönyt. Sen vuoksi pankki on velvollinen korvaamaan sopimusrikkomuksen perusteella Mekhal Oy:lle ai-
heutuneen vahingon.” 

Tapausta voi tarkastella monesta eri näkökulmasta. Sen voi nähdä riskiajattelun soveltami-

sena, sillä onhan se laajentanut edellä esitetyin tavoin korvaussubjektin käsitettä eli asettanut 

rahoittajatahon hankkeesta vastuuseen, ja jopa kyseenalaistanut pankin salassapitointres-

sit.388 Toiseksi tapauksessa on kyse lojaliteetista pitkäaikaisessa asiakassuhteessa. Kolman-

neksi KKO on mahdollisesti punninnut osapuolten tuottamusta, ja perustanut vastuun pankin 

tietoiselle hyötyyn tähtäävälle toiminnalle, kun ostajan puolella oli vain huolimattomuutta. 

Pankin tuottamusarvioinnin voi nähdä myös riskiperusteina siinä mielessä, että sen havait-

sema suuri vahinkoriski yhtäällä ja edullinen keino välttää se toisaalla, huomioiden osapuol-

ten välinen erityissuhde, perusti sille tiedonantovelvollisuuden.389 Tiedottamalla sopimus-

kumppanilleen rasituksesta pankki olisi suorittanut varautumistoimenpiteen, josta ei sille 

olisi syntynyt lainkaan kustannuksia, mutta sopimuskumppani olisi tiedon saatuaan välttynyt 

suurelta vahingolta. Neljänneksi näissä kaikissa vaikuttavat pankin asiantuntemus, asiak-

kaan ilmiselvä asiantuntemattomuus ja pankkiin kohdistama perusteltu luottamus mahdolli-

sesti yhdistettynä pankin moitittavaan hyötymiseen asiakkaansa kustannuksella. 

Myös toisessa tiedollisen yhdenvertaisuuden periaatteen tueksi esitetyssä tapauksessa on ni-

menomaisesti mainittu lojaliteettiperiaate: 

Tapauksessa KKO 1993:130 kaupunki oli asettanut sopimusasiakirjoissa tarkat vaatimukset laiturin törmäyk-
senvaimennuskyvylle, ja ratkaisuksi oli tältä pohjalta valittu kumiset lepuuttajat. Myöhemmässä vaiheessa 
ne vaihdettiin kaupungin aloitteesta kustannussyistä puuparruihin. Tämä johti siihen, että laituri vaurioitui. 
Vaikka kaupungin olisi KKO:n mukaan pitänyt ymmärtää jäykkään rakenteeseen siirtymisen heikentävän 
törmäyksenvaimennuskykyä, sen menettely oli osoittanut asiantuntevammalle urakoitsijalle, ettei se ollut tätä 

                                                
387 Karhu – Tolonen 2012, s. 150. 
388 Ks. 2.7.3. edellä sekä Virtanen 2011, s. 57 salassapidosta. 
389 Ks. edellä riskiperusteisesta tuottamusarvioinnista 3.5.2. 
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ymmärtänyt. KKO kiinnitti huomiota myös siihen, ettei mikään viitannut kaupungin aikoneen luopua laatu-
vaatimuksista, ja että ne olivat keskeisiä laiturin käytön ja kestävyyden kannalta. KVR-sopimusehdot asetti-
vat urakoitsijalle vastaavassa tilanteessa huomautusvelvollisuuden, mutta vain sopimuksen voimassa ollessa. 
KKO käytti lojaliteettiperiaatetta perustelemaan säännöksen ulottuvuuden myös neuvotteluvaiheeseen ja to-
tesi, että urakoitsijan olisi tullut huomauttaa vaihdoksen vaikutuksista vapautuakseen em. laatuvaatimuksista. 
Tiedonantovelvollisuuden laiminlyötyään se vastasi suoritusvirheestä laatuvaatimuksen mukaisesti.  

Nyttemmin KKO olisi saattanut ratkaista tapauksen lojaliteettivelvoitteen nojalla ilman kyt-

kentään KVR-ehtoon. Toisaalta samaan lopputulokseen olisi luultavasti päästy tulkitsemalla 

törmäysvaimennuskykyä koskevan määräyksen pysyneen voimassa muista muutoksista 

huolimatta. Näin myyjä olisi sitoutunut toimittamaan puuparrut, jotka täyttävät vaatimukset. 

Lisäperusteita urakoitsijalle epäedullisen tulkinnan puolesta olisi tarjonnut tuottamusvertailu. 

Urakoitsijan olisi pitänyt asiantuntijana tietää muutoksen vaikutuksesta sopimuksen olen-

naiseen tarkoitukseen ja vastapuolen väärinkäsityksestä, ja sen laiminlyönti ottaa asia esille 

olisi asiantuntemuseron vuoksi suurempi kuin kaupungin. Kuten edellä tuottamussäännön 

vaikutusta sopimustulkintaan käsiteltäessä kävi ilmi, tuottamustulkinta tarkoittaa huomau-

tusmahdollisuuden sivuuttaneelle epäedullista tulkintaa ristiriitatilanteessa. Tapauksessa oli 

kyse myös kaupungille syntyneistä perustelluista odotuksista ja niille annettavasta suojasta. 

Itse asiassa Hemmo on esittänyt, että VSL 5 § ja 9 §:n ilmaisema sääntö, että vakuutussopi-

mus syntyy sen sisältöisenä, kun vakuutuksenottajalla on saamiensa tietojen perusteella ollut 

aihe käsittää, saattaisi saada merkitystä muissakin sopimussuhteissa, joissa asiakas on sopi-

muksen kohdealueella selvästi asiantuntemattomampi.390 Tällaiseen luottamuksensuojaan 

palataan seuraavassa luvussa. 

Molempia tapauksia oli siis perusteltu lojaliteettivelvollisuudella. Osapuolelle asetettu vel-

vollisuus tiedottaa neuvotteluvaiheessa vastapuolelle seikoista, joilla on tälle olennainen 

merkitys, onkin yksi sen keskeinen ilmenemismuoto sopimuksen kestosta riippumatta.391  

KKO 2008:91: ”Sopimuksesta neuvoteltaessa osapuolten velvollisuutena on, omaa etua valvoessaankin, ot-
taa huomioon myös vastapuolen edut. Sopimusneuvotteluihin ryhtyminen synnyttää keskinäisen lojaliteetti-
velvoitteen, jonka perusteella neuvottelijoiden tulee menetellä niin, ettei toinen osapuoli erehdy sopimuksen 
olennaisista edellytyksistä tai merkityksestä.” 

Vaikka KKO siteerasi edellä yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita, tapauksessa kyse oli 

kuluttajasta. Olisin siksi vielä varovainen johtamaan lojaliteettiperiaatteesta yleistä tiedon-

antovelvollisuutta liikesuhteeseen, sen verran harvinaisia oikeustapaukset ovat. Toiseksi lo-

                                                
390 Ks. Hemmo 2005b, s. 311. 
391 Taxell 1972, s. 81-82 ja Hemmo 2003, s. 35. 
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jaliteettivaatimuksen rikkomisen ei ole varauksetta katsottu riittävän vahingonkorvausperus-

teeksi.392 Sen tarkemman sisällön on katsottu aina tarkentuvan vasta tapauskohtaisesti sopi-

muksen tarkoituksen perusteella.393 Kolmanneksi, tasavertaisissa liikesuhteissa lojaliteetti-

periaatteen merkitys on katsottu pieneksi. Lojaalilla vastapuolella on aina selonottovelvolli-

suus, ja osapuolten ollessa tasavertaisia ei ole syytä priorisoida toisen etua.394 Tuotteiden ja 

palveluiden monimutkaistuessa informaatiolle asetetaan kyllä yhä tiukempia vaatimuksia, 

mutta taloudellisten arvojen kohotessa myös vastapuolen huolellisuusvaatimukset se-

lonotossa nousevat.395 Toki myyjän antamat tiedot saattavat myös synnyttää ostajassa perus-

tellun luottamuksen, jonka johdosta muuten ostajalla ollut selonottovelvollisuus voi pienen-

tyä tai väistyä kokonaan.396  

Lojaliteettivelvollisuuden rikkominen aiheuttaa varmasti haitallisia seuraamuksia. Jos oi-

keudenkäynnissä käy ilmi, ettei toinen osapuoli ole neuvotteluissa esittänyt kohtuullisen 

avoimesti odotuksiaan sopimuksen suhteen, oikaissut havaittavia vastapuolen väärinkäsityk-

siä sopimuksen kohteesta tai merkityksestä, saattaa olla, ettei tuomioistuin vakuutu esityk-

sestä ja vastapuolen kanta tulee hyväksytyksi. 397 On myös mahdollista, että osapuolen epä-

lojaali menettely heijastuu todistustaakan jakamiseen ja näyttökynnyskysymykseen. Onhan 

kohtuudella ja tasapuolisuudella oma merkityksensä todistustaakan jaossa. Todistustaakka 

saattaa siirtyä esimerkiksi toisen osapuolen kadotettua tai hävitettyä ratkaisevan todisteen.398 

Ks. eriävä mielipide työsuhderiidassa KKO 2016:13: ”Osapuolten lojaliteettivelvollisuus toisiaan kohtaan on 
siten otettu huomioon jo lakia säädettäessä, mikä myös nimenomaisesti ilmenee lain esitöistä. Sen vuoksi 
työnantajaa velvoittavan säännöksen säätämättä jättämisen on perusteltua tulkita tarkoittavan tässä tapauk-
sessa vastakohtaispäätelmän mukaisesti sitä, ettei työnantajalle voida asettaa arvioitavana olevaa yleistä sel-
vitysvelvollisuutta.” 

Lisäksi osassa lojaliteettiperusteluita esiintyy viitteitä käsitteistä päättelemisestä. Lojaliteetin ilmentymänä 
on pidetty esimerkiksi tapauksen KKO 2005:127 perusteluja hinnanalennusvaatimuksen esittämiselle nope-
ammin kuin kahdessa vuodessa, kohta 32: ”Tällainen velvollisuus voidaan johtaa kaupan osapuolten välisestä 
velvollisuudesta toimia vahinkojen rajoittamiseksi ja toisen osapuolen edut huomioon ottavalla tavalla myös 
kaupasta johtuvassa jälkiselvittelyssä.” Tällainen kytköksen löyhyys saattaa jättää ainakin yleisen tiedonan-
tovelvollisuuden huteralle pohjalle.399 

  

                                                
392 Adlercreutz – Gorton – Frantz 2016, s. 156-157, Kyllästinen 2010, s. 173-174 ja Hemmo 1994, s. 255. 
393 Ämmälä 1994, s. 5. 
394 Ks. Ämmälä 1994, s. 12-15 ja Hemmo 2003, s. 54. 
395 Hemmo 2005b, s. 114. 
396 Saxén 1995, s. 118-119. 
397 Klami 2000, s. 102. 
398 Ks. Halila 1955, s. 299 ja 302 – 303.  
399 Ks. Kyllästinen 2010, s. 169, joka pitää kyseistä kohtaa ilmaisuna lojaliteettiperiaatteesta. 
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5.5. Luottamuksensuoja ja perustellut odotukset? 
 
KKO:n perusteluissa toistuvat ”perusteltu käsitys”, ”perusteltu aihe olettaa” tai ”perusteltu 

aihe luottaa”. Ovatko tilanteissa annettu luottamuksensuoja ja lojaliteettivelvollisuus lähi-

ilmiöitä? Onko luottamuksensuojalla itsenäistä sisältöä vai onko kyse pelkästä luottamus-

teorian mukaisesta tahdonilmaisun sitovuudesta?400 

Edellä käsiteltiin mahdollisuutta johtaa KL 19 ja 17 §:stä ostajan perusteltuja odotuksia suo-

jaava yleinen tuottamusperusteinen vastuu. Myös OikTL 33 §:n mukaan tietyt olosuhteet 

johtavat oikeustoimen pätemättömyyteen siksi, että niihin vetoaminen olisi kunnianvastaista 

ja arvotonta. Vastapuolen väärinkäsityksen hyödyntäminen on tyypillinen tällainen tilanne, 

eikä väärinkäsityksen tarvitse tällöin olla sen hyödyntäjän aiheuttama. Riittää että hyödyn-

täjä on ollut siitä tietoinen viimeistään kun se on määräävästi vaikuttanut hänen toimin-

taansa.401 Tästä johdettavan kunniallisuuden vaatimuksen voisi myös katsoa edellyttävän, 

ettei osapuoli vetoa edukseen ilmaisuihin tai käyttäytymiseen, joka on perustunut vastapuo-

len perusteltuihin odotuksiin niiden vaikutuksettomuudesta, kun vetoajan täytyy olettaa tien-

neen tästä viimeistään vetoamisen aikaan. Tämä puolestaan tarkoittaisi, että vilpittömässä 

mielessä olleen vastapuolen perustellut odotukset, jossakin määrin erehdykseen pohjautu-

vinakin, nauttisivat luottamuksensuojaa silloin, kun niiden perusta on ollut vastapuolen ha-

vaittavissa. Näyttövelvollisuutta on molemmissa tapauksissa alennettu ”täytyy olettaa tietä-

neen”- tasolle, joka on kuitenkin korkeampi kuin objektiivinen ”piti tietää”-vaatimus, joskin 

eron tekeminen eri käsitteiden välille voi olla käytännössä vaikeaa.402 

Kotimaisessa doktriinissa termi luottamuksensuoja on yleensä liittynyt hallinto-oikeudelli-

siin tilanteisiin ja julkisen vallan vahingonkorvausvastuuseen.403 Silti Mononen ja Pöyhönen 

näkevät luottamuksensuojan nousseen jo yhdeksi sopimusoikeuden kantavista periaatteista. 

Syynä on dispositiivisen normiston kasvanut merkitys, joka on lisännyt tarvetta suojata so-

pimusosapuolien luottamusta sopimuksenulkoiseen aineistoon.404 Osaltaan luottamuksen-

suojan noususta kertoo osaltaan myös muutos asiantuntijapalveluvastuussa. Itse asiassa mo-

lemmissa edellä tarkastellussa lojaliteettitapauksissa KKO nimenomaisesti painotti toisen 

osapuolen asiantuntevuutta. Sopimusoikeudessa onkin käynnissä selvä trendi kohti päävel-

voitteiden ulkopuolisten velvollisuuksien lisääntymistä asiantuntijan ja asiakkaan välisessä, 

                                                
400 Hemmo 2003, s. 54 ja 397 sekä esim. KKO 2019:16, kohta 24, KKO 2017:15 ja KKO 2014:26, kohta 13. 
401 Adlercreutz – Gorton – Lindell-Frantz 2016, s. 306-307. 
402 Ks. Hemmo 2003, s. 401 sekä ”täytynyt tietää” ja ”täytynyt ymmärtää” KKO 2017:71 ja KKO 2012:72. 
403 Ks. Saarnilehto 2009b, s. 360 ja Hemmo 2003, s. 110 alaviite 35. 
404 Mononen 2004, s. 1382. 
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tiedoltaan epätasapainoisessa suhteessa. Osapuolille itselleen perinteisesti jätetty velvolli-

suus huolehtia asiantuntemuksestaan ei sovellu, koska asiakas on etsiytynyt asiantuntevam-

man osapuolen luo juuri asiantuntemusta hankkiakseen. Oikeuskäytäntö on lisännyt asian-

tuntijan velvollisuutta jo neuvotteluvaiheessa varmistaa suorituksen sopivuus asiakkaan tar-

koitukseen, antaa tarpeellisia tietoja ja varoituksia suorituksen käytöstä ja siihen liittyvistä 

riskistä ja yleensäkin huolehtia, että asiakas on ymmärtänyt sitoutumisensa kannalta olen-

naiset seikat. Vastuuta on korostanut entisestään se, että asiantuntevammalle osapuolelle on 

jätetty näyttövelvollisuus näistä toimista.405 Silloin kun on kyse tiedonantovelvollisuuden 

täyttämisestä, näyttövelvollinen kantaa riskit siitä, että noudatettu menettely on sellainen, 

että tietojen antaminen on toteen näytettävissä. Tämä saattaa korostua tilanteissa, joissa tie-

tojenantaja on ollut sopimussuhteen aloitteellinen osapuoli. Ja koska jopa tavanomaisen la-

jitavarakaupan ei-asiantuntevassa myynnissä myyjällä on tiedonantovelvollisuuksia, lienee 

selvää, että asiantuntemuksen noustessa myös vaatimukset nousevat. Pettyneelle asiakkaalle 

näiden velvollisuuksien laiminlyönti tarjoaa kanneperusteen, jonka myötä epätasapaino asi-

antuntemuksessa muodostaa asiantuntevammalle osapuolelle riskin. 406  

Ratkaisussa KKO 2001:128 tilitoimiston vastuuta ei vähentänyt edes se, että asiakas oli käyttänyt liikejuri-
diikkaan keskittynyttä asianajotoimistoa samassa järjestelyssä: ”Tilitoimistopalvelujen ja verokonsultoinnin 
ammattimaisella tarjoajalla on asiantuntijana asiakkaisiinsa nähden toimeksiannon puitteissa laaja tiedonan-
tovelvollisuus sellaisista seikoista, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti asiakkaan etuihin. Toimeksiannon pii-
riin kuulumattomien neuvojen antaminen ei lähtökohtaisesti kuulu tämän velvollisuuden piiriin. Tiedonanto-
velvollisuus voi kuitenkin ulottua sellaisiin toimeksiannon ulkopuolelle jääviin merkityksellisiin seikkoihin, 
jotka asiantuntija toimeksiantoa täyttäessään havaitsee, jos hän ei voi olettaa asiakkaan niistä tietävän. - 
- …Tämän johdosta myös A:n ja Tilikarelia Oy:n välillä on vallinnut luottamuksellinen suhde.  - - olisi tullut 
varoittaa A:ta luovutuksesta aiheutuvista veroseuraamuksista siitäkin huolimatta, ettei toimeksiantoon ole 
kuulunut nimenomaisesti verokonsultointia.” 

KKO:n näyttää asettavan asiantuntijalle toimintavelvollisuuden, jos hänen on pitänyt huo-

mata vastapuolen erehtyneen asiantuntemuksen alaan kuuluvassa seikassa. Lisähinta, jota 

asiantuntija yleensä vaatii suorituksestaan, perustelee kovempia tietämisvelvoitteita samalla 

tavoin kuin irtaimessa kaupassa myyjän asiantuntemusvaatimukset kiristyvät tuotteen hin-

nan ja tuotteella ostajalle olevan merkityksen noustessa.407 Lisäksi ainakin verokonsultilla 

on laaja selonotto- ja tarkastusvelvollisuus asiakkaan edun turvaamiseksi. Luottamussuhde 

yleensäkin korostaa tiedonantovelvollisuuksia, kuten puolisoiden välillä.408 Toki kyse voi 

                                                
405 Ks. Hemmo 2005b, s. 203, 206 ja 208.  
406 Ks. Hemmo 2005b, s. 39-40, 202-204, 312 alaviite 11 ja VKL 668/03 sekä Saxén 1995, s. 95 ja 108, Äm-
mälä 1994, s. 18-20 ja 25 sekä KKO 1999:19, KKO 1999:80 ja KKO 1998:57. 
407 Ks. Saxén 1995, s. 98. 
408 Lohi 2016, s. 11. 
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myös olla vain KKO:n näkemyksestä näistä velvollisuuksista verokonsultoinnin naturalia 

negotii –aineksena. 

Häyhä on kiinnittänyt huomiota sopimusten joukkomittaistumiseen, jolla hän tarkoittaa so-

pimuksia, joiden sisällön vakioehtolomakkeet ja vakiintuneet käytännöt määräävät. Tällöin 

neuvottelujen tiedonhankintavaihe jää tekemättä, ja toisen osapuolen tahto väistyy, kun tämä 

ei välttämättä edes lue sopimusehtoja, vaan sitoutuu sopimukseen odotuksin, jotka perustu-

vat standardoituneisiin menettelytapoihin. Oppi yllättävistä ja ankarista ehdoista asettaa täl-

löin vastapuolelle tiedonantovelvollisuuksia ja muuttaa perinteisen sopimusopin mukaista 

neuvotteluriskiä koskevaa vastuujakoa. 409 Ongelma tästä syntyy, kun perinteinen sopimus-

oikeudellinen ajattelutapa sivuuttaa tällaiset hiljaiset edellytykset, ja odotukset ovat ristirii-

dassa itse sopimussisällön kanssa.410 Tosin ainakin silloin, kun kyse on vakioituneesta sopi-

mustyypistä, tavallisuussäännön ja naturalia negotii –aineksen käytön sopimuksen täydentä-

jänä tulisi huolehtia alan käytännön herättämien perusteltujen odotusten suojasta. Alan ylei-

nen sopimuskäytäntö voidaan nähdä osana osapuolten hiljaisesti edellyttämiä perusteltuja 

odotuksia, joita noudattamalla vältetään tulkinnan seurausten yllättävyys. Toisaalta samasta 

syystä erityisesti monimutkaisissa liikesopimuksissa on varottava antamasta ehdolle tulkin-

taa, josta seuraa käytännön ongelmia sopimuskokonaisuuden kannalta.411 

Luottamuksensuojassa ei silti välttämättä ole kyse pelkästä asiantuntemuksesta tai alan käy-

tännöstä. Ilmoitusvelvollisuus on syntynyt esimerkiksi silloin, kun myyjällä on jonkin vain 

hänen tiedossaan olevan seikan perusteella ollut syytä epäillä tuotetta vaaralliseksi.412 Täl-

lainen tuotevastuu ja käyttäjän oikeutetut odotukset turvallisuusvaatimusten perustana on 

sittemmin säännelty.413 Mutta mitä monimutkaisempi tavara tai jos se valmistetaan varta 

vasten kumppanille, sitä perustellumpaa olisi odottaa tätä koskevaa neuvontaa. Kyseeseen 

voivat tulla esimerkiksi puutteet käytettävyydessä tai varaosien ja korjauspalveluiden saata-

vuudessa.414 Toisaalta nämä jokainen on mahdollista alistaa myös asiantuntemuksen tai na-

turalia negotii-aineksen alle. Myös sopimuksentekorikkomustapauksissa on kyse rikotusta 

luottamuksesta, joka koskee hyvän liiketavan noudattamista. Alla olevassa ratkaisussa KKO 

erikseen korosti sitä, miten luottamus oli rikkojan itsensä synnyttämää ja ylläpitämää.  

                                                
409 Häyhä 1996, s. 132-134 ja 144. 
410 Häyhä 1996, s. 145-146. 
411 Ks. Hemmo 2003, s. 593-594, Häyhä 1996, s. 57 ja 2.5. 
412 Saxén 1995, s. 114-115 ja Hemmo 1997, s. 182. 
413 Ks. Hemmo 2005b, s. 271 ja TuotevastuuL 3 §. 
414 Ks. Saxén 1995, s. 108 ja 110-111 sekä Hemmo 1997, s. 182. 
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Sopimuksentekotuottamusta koskevassa tapauksessa KKO 2009:45 kauppaketju oli neuvotellut pitkään 
vuokratilasta. Se ei ollut allekirjoittanut tarjottua vuokrasopimusta, mutta ei ollut ehdottanut myöskään siihen 
muutoksia. Se oli vaikuttanut aktiivisesti vuokranantajan remonttiratkaisuihin ja kieltänyt jatkamasta päätty-
viä vuokrasopimuksia. Ensimmäiset vihjeet sisäilmaongelmista eivät saaneet sitä muuttamaan käyttäytymis-
tään, ja koska kauppaketju oli vetäytymiseensä saakka perusteettomasti ylläpitänyt synnyttämäänsä luotta-
musta vuokrasopimuksen solmimiseen, KKO asetti sen vahingonkorvausvastuuseen. 

Tieva katsoo ratkaisun perustuneen keskeisesti luottamusperiaatteeseen ja vahvistaneen sen 

lojaliteettiperiaatteesta erillisen olemassaolon ja myös sen, että sopimusoikeudellisia ja eri-

tyisesti neuvotteluvaiheen kiistoja voidaan ratkaista myös pelkkien oikeusperiaatteiden no-

jalla. Hän näkee perusteluista voitavan lukea velvollisuuden käydä neuvotteluja aina ns. hy-

vän liiketavan mukaisesti, eli että hyvän tavan vastaiset keinot ovat kiellettyjä.415  

Jos kyse on sopimusneuvotteluvaiheesta tai sopimuksen muuttamisesta, luottamuksensuojan 

perusta lepää luottamusteoriassa, jonka ilmentymänä OikTL 32 § sitoo ilmaisunantajan il-

maisunsa havaittavaan muotoon. Tämä vaikutus voitaneen sopimustulkinnan kautta ulottaa 

tilanteisiin, jossa sopimuksen jälkeisen myöhemmän käyttäytymisen katsotaan ilmentävän 

osapuolten käsitystä sopimuksen tarkoituksesta. Reklamaatiotilanteita koskevat aktiivisuus-

vaatimukset ovat puolestaan eriytyneet omiksi sopimusoikeudellisiksi periaatteikseen. Ja jos 

osapuoli rikkoo kunniallisuuden vaatimusta, hyvää tapaa tai hyvää liiketapaa, ja siitä aiheu-

tuu vahinkoa, voidaan tilanne tahallisena tai vähintään huolimattomana käsitellä myös tuot-

tamuksellisena. Näin luottamuksensuojalle OikTL 33 §:n mielessä näyttäisi jäävän itsenäi-

nen käyttöalansa vain tilanteissa, joissa odotukset ovat peräisin sopimussuhteen ulkopuolelta. 

Asiantuntijuustilanteissa sama lopputulos voitaisiin saavuttaa riskiperusteisella tuottamus-

arvioinnilla, koska tapauksissa on aina kyse vahingon välttämisestä edullisin varautumistoi-

min, tai täydentämällä sopimusta naturalia negotii –aineksen pohjalta, kuten todettu, mutta 

tältä osin KKO näyttää kulkeneen pidemmälle. Toimeksiantosuhteisella asiantuntijalla kerta 

kaikkiaan on kattava vastuu asiakkaansa edun vaatimien toimien selvittämisestä asiakkaalle. 

Epäselväksi jää kuinka pitkälle yhtä ankara vastuu laajenee muunlaiseen asiantuntemuk-

seen.416 

Yksi ero lojaliteetin ja luottamuksensuojan välillä liikesuhteissa saattaa löytyä toimimisvel-

volliselta vaadittavista uhrauksista. Kertaluonteisen liikesopimuksen täyttämisvaiheessa lo-

jaliteettivaatimus ei välttämättä veny edellyttämään toisen edun vuoksi toimia, jotka aiheut-

tavat itselle kustannuksia, mutta mikäli vastapuolen perustellut odotukset on itse synnytetty, 

puoltaa luottamuksensuoja-ajattelu odotuksiin vastaamista myös uhrauksin. Tätä vaatimusta 

                                                
415 Tieva 2009, s. 908-910.  
416 Ks. Hemmo 1997, s. 185-187. 
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voisi perustella tahdonilmaisuille annetulla luottamusteorian mukaisella suojalla sekä OikTL 

33 §:n kiellolla vedota vastakkaista näkemystä puoltaviin olosuhteisiin.417 

5.6. Luottamuksensuoja sopimuksen täyttämisvaiheessa 
 
Sopimuksen täyttämisvaiheessa osapuolen viestintä ja käyttäytyminen voivat tulla arvioita-

vaksi mm. suorituksena, sopimusrikkomuksena tai erillisenä vahingonkorvausperusteena, 

uutena tarjouksena tai epäpuhtaana vastauksena, reklamaationa, sopimuksen tulkintaan vai-

kuttavana seikkana, perusteltuja odotuksia herättävänä sitovana lupauksena tai vilpittömän 

mielen poistajana. Lisäksi niitä voidaan tarkastella joko tekijänsä tarkoituksen, objektiivi-

sesti havaittavan tai vastapuolen siitä saaman käsityksen näkökulmasta.418 Esimerkiksi tie-

donannon viivyttely saattaa aiheuttaa korvausvastuun siitä aiheutuvista vahingoista, kuten 

tilanteessa jossa suoritusesteestä ilmoittamisen viipyessä velkoja ryhtyy kustannuksia ai-

heuttaviin toimenpiteisiin. Oikeudeton purkamisvaatimus tai muu liiallinen vaatimus tai tul-

kintayritys saattaa puolestaan tulla arvioitavaksi sopimusrikkomuksena, jollei siitä heti vaa-

dittaessa peräännytä. Purku-uhkaisen vaatimuksen tilanteessa myös kohtuullinen aika lyhe-

nee, ja osapuolten odotetaan reagoivan ripeästi. Toisaalta jos vastapuoli kiistää koko sopi-

musrikkomuksen, saattaa uhkavaatimuksen tekijä olla oikeutettu sivuuttamaan oikaisutoi-

mien odottamisen ja purkamaan sopimuksen.419  

Omaksi eduksi tapahtuvan tiedottamisen laiminlyönti on käytännössä sanktioitu. Velalliselle 

sanktio voi seurata suorituksen epäonnistumisesta ja velkojalle vaikka vahingonkärsijän vel-

vollisuudesta rajoittaa vahinkoa. Myös laiminlyönti reklamoida kohtuullisessa ajassa johtaa 

oikeudenmenetykseen. Samoin laiminlyönti ajoissa ilmoittaa sopimukseen liittyvistä vahin-

koriskeistä saattaa johtaa korvausten pienenemiseen ennakoitavuusrajoituksen kautta.420  

KKO 2008:8, kohta 5: ”Toisaalta ajan kuluminen vaikeuttaa virheiden ja vastuukysymysten selvittelyä ja 
todistelua ja voi perustaa myyjälle oikeutetun luottamuksen siihen, että kaupan kohteessa ei ole virhettä tai 
että mahdolliset virheet ovat ostajalle merkityksettömiä.” 

Vaikka lähtökohta on, että sopimus saa sisältönsä sitoutumishetkellä, sopimusvapaus antaa 

osapuolille mahdollisuuden milloin tahansa yhdessä muuttaa sopimuksen sisältöä. Jos he 

toteavat, ettei sopimukseen kirjattu vastaa heidän tarkoitustaan, he voivat vapaasti omaksua 

sopimuksen täyttämisen yhteydessä toisen, myös sanamuodon ja alkuperäisen tarkoituksen 

                                                
417 Ks. Hemmo 2003, s. 54 lojaliteetista ja intressivertailusta. 
418 Ks. Lehrberg 2006, s. 25 ja 43. 
419 Ks. Hemmo 2005b, 218, 230 ja 303 sekä Hemmo 1997, s. 112. 
420 Ks. Saxén 1995, s. 148, Hemmo 2005b, s. 170 ja 174. 
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vastaisen käytännön. Tämä voi tapahtua myös suullisesti tai jopa konkludenttisesti, jolloin 

tuomioistuin voi katsoa osapuolten käyttäytymisensä perusteella muuttaneen sopimusta.421  

KKO 1993:35 ” Vaikka rasite oli voimassa, B oli passiivisuutensa vuoksi kuitenkin hiljaisesti hyväksynyt 
vuokrauskäytännön ja siten menettänyt oikeutensa saada vahingonkorvausta ajalta, jona hän oli sallinut vuok-
rauskäytännön jatkua" 

Jopa yksipuolinen muuttaminen on poikkeustapauksessa saatettu katsoa hyväksyttäväksi, 

mahdollisesti irtisanomisen vaihtoehtona, silloin kun vastapuolen luottamus asiantilan py-

syvyyteen ei ole perusteltua tai jos kyse on teknisluonteisista järjestelyistä.422  

Tapauksessa KKO 1995:56 pankin toimihenkilön oli pitänyt ymmärtää, että pankin antaman lainan edullinen 
korko johtui hänen työsuhteestaan, ja että pankilla oli oikeus korottaa korko normaaliksi työsuhteen päätyttyä, 
vaikka tästä ei ollut nimenomaisesti sovittukaan. Ehdot olivat käyneet ilmi toimihenkilöille toimitetuista tie-
dotteista, eikä ehto ollut yllättävä eikä ankara. 

Tietoon oikeutettu voi myös herättää vastapuolessaan perusteltua luottamusta siihen, ettei 

tarvitse lisätietoja. Hän antaa joko ymmärtää, ettei yksityiskohdilla ole merkitystä tai että 

hänen oma asiantuntemuksensa riittää. Eikä kenellekään voi tietenkään syntyä perusteltua 

luottamusta seikkaan, jonka tietää vääräksi.423 Jos hän sellaiseen vetoaa, saattaa luottamuk-

seen vetoaminen olla suorastaan opportunistista.  

KKO 2014:26. Tilaaja oli vaatinut laskulla korvausta urakoitsijan aiheuttamasta vesivahingosta. Vaatimus 
oli käsiteltävänä urakoitsijan vakuutusyhtiössä, kun loppuselvitys toimitettiin. Urakoitsijan mukaan tilaaja 
oli menettänyt puhevaltansa, koska korvausvaatimusta ei esitetty loppuselvityksessä yleisten sopimusehtojen 
edellyttämällä tavalla. KKO totesi, että samojen ehtojen mukaan asian esiin nostaminen olisi ollut urakoitsi-
jan tehtävä. Huomioiden että loppuselvityksen pääasiallisena tarkoituksen oli varmistaa urakoitsijan tietoi-
suus tilaajan vaatimuksista, tilaaja oli perustellusti voinut luottaa siihen, ettei kummankin tieten vakuutus-
yhtiön käsiteltävänä olevaa asiaa tarvinnut ottaa esiin. Tilaaja ei ollut menettänyt oikeuttaan vedota virhee-
seen, eikä tavanomaiselle loppuselvitysmerkinnälle ”tilaajalla ei ole muita vaatimuksia” annettu merkitystä. 

Myös Kurkela on ottanut luottamuksensuojaa (promissory estoppel) koskevan esimerkkinsä 

rakennusalalta. Tilanteessa rakennuttaja näkee ja sallii urakoitsijan tehdä huomauttamatta 

lisätöitä, mutta laskun saatuaan vetoaakin sopimukseen, joka vaatisi kirjallista sopimista. 

Rakennuttajan ensi vaiheen käyttäytyminen on synnyttänyt perusteltuja odotuksia, jota myö-

hempi epäjohdonmukainen ja siten ei-ennakoitava käyttäytyminen rikkoo.424  

Yksi ongelma onkin määritellä, mitä luottamukselta edellytetään ennen kuin sitä suojataan. 

Oikeustoimilaissa tämä on ratkaistu perustellun vilpittömän mielen käsitteen avulla. Se on 

tekninen termi, joka kohdistuu aina tiettyyn seikkaan. Nimestään huolimatta siinä ei ole kyse 

                                                
421 Lehrberg 2006, s. 43, 117 ja 127 ja Hemmo 2003, s. 133-134. 
422 Ks. Hemmo 1997, s. 90-94 ja 101. 
423 Ks. Saxén 1995, s. 102 ja KKO 1972 II 78. 
424 Kurkela 2003, s. 23. 
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moraalisesta tai moitearvioinnista.425 Silloin kun vilpittömästä mielestä puhutaan irrallaan 

yksittäisestä oikeussäännöstä, puhutaan tavallaan yleisestä rehellisyyden ja kunniallisuuden 

vaatimuksesta, joka kuuluu myös hyvän tavan noudattamista koskevan siviilioikeudellisen 

periaatteen alaan. 426  Sen selkeimpänä ilmaisuna sopimusoikeudessa voidaan pitää juuri 

OikTL 33 §:n pätemättömyyssäännöstä, ja sen vastaisena pidetään myös neuvottelulojalitee-

tin rikkomista. Pätemättömyystapausten ulkopuolella sen itsenäisen merkityksen voi kuiten-

kin myös väittää jäävän argumentiksi muiden joukossa.427 

Perusteltu vilpitön mieli siis tekee odotuksista perusteltuja ja mahdollisesti oikeuttaa luotta-

muksensuojaan. Piti tietää –sisältöisenä se voi myös asettaa ammattilaiselle tietämis- ja osaa-

misvaatimuksia.428 Kyse ei kuitenkaan ole tarkkarajaisesta käsitteestä. Puuttuvassa perustel-

lussa vilpittömässä mielessä on kyse havaittavista seikoista, joiden perusteella henkilön olisi 

pitänyt ymmärtää jokin asia, eikä tietämättömyyteen vetoaminen menesty.429 Suojan menet-

tämiseen riittää, että huolellinen toimija olisi käsittänyt jonkin asian olevan pielessä.430 Ti-

lanne tutkitaan tuomioistuimessa objektiivisesti, ja merkitystä saavat tapauskohtaiset olo-

suhteet, yhteisölliset käsitykset ja käytännöt. Rajan asettamista saattavat värittää käsitykset 

käytäntöjen yleisestä hyväksyttävyydestä, kohtuudesta, tasapuolisuudesta ja oikeudenmu-

kaisuudesta.431 Todistusharkinnassa perusteltuun vilpittömään mieleen vetoavan on myös 

omalta osaltaan pystyttävä kohtuullisesti perustelemaan menettelynsä. Hänen objektiivi-

sen ”tietoisuutensa” näyttämisessä faktinen ja normatiivinen puoli yhdistyvät, vetoaminen 

asettaa siten todistustaakan myötä tietyn jälkikäteisen selonottovelvollisuuden.432 Kyse on 

toisin sanoen huolellisuusarvioinnista. 

KKO 2007:5: ”Urakoitsija ei kuitenkaan ole oikeutettu vetoamaan virheisiin, jotka hän on suunnitelmissa 
havainnut tai hänen olisi ammattilaisena pitänyt havaita. Urakoitsijan reklamointivelvollisuudesta suunnitel-
mien ristiriitatilanteissa on määräys YSE 1998 13 §:n 8 kohdassa. Käsillä olevassa asiassa suunnitteluasiakir-
jat ja niihin liittyvä urakkaneuvottelu ovat olleet sen laatuiset, että urakoitsija on voinut tarjousta tehdessään 
perustellusti lähteä siitä, että liikuntahallin lattian osalta oli tarjolla kaksi erilaista rakennevaihtoehtoa. Vel-
vollisuutta - - selvennyspyynnön tekemiseen ei ole tässä tilanteessa syntynyt.” 

                                                
425 Adlercreutz – Gorton – Frantz 2016, s. 47. 
426 Tuomisto 2012, s. 100-101. 
427 Ks. Karhu – Ämmälä 2012, s. 137-143. 
428 Ks. esim. KKO 2007:72, kohta 9, KKO 2007:5, kohta 14 ja KKO 1995:171. 
429 Ks. Saarnilehto – Annola 2012, s. 332. 
430 Adlercreutz – Gorton – Frantz 2016, s. 286. 
431 Ks. Pöyhönen 1988, s. 156-172. 
432 Klami 2000, s. 105. 
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Asiantuntemustilanteiden ulkopuolella tasavahvojen kumppaneiden perustelluille odotuk-

sille on annettu suojaa erityisesti erimielisyyksien selvittämistä koskeneissa passiivisuusti-

lanteissa. Ensinnäkin hylättävä menettely on jäänyt vaille suojaa. Alla olevassa tapauksessa 

arvioitiin erimielisyydestä ilmoittamisen tietoista lykkäämistä oman edun tavoittelemiseksi. 

KKO 2017:71: ”Sitä, että tilaaja lykkää erimielisyyksistä ilmoittamista, jotta urakoitsija jatkaisi sopimuksen 
täyttämistä, ei voida pitää hyväksyttävänä menettelynä. Maksuvelvollisuutta koskevien erimielisyyksien il-
moittaminen viipymättä on urakoitsijan kannalta tärkeää, koska urakoitsijalle aiheutuu kustannuksia raken-
nustöistä ja hankinnoista niin pitkään kuin sopimuksen täyttämistä jatketaan. - - Asunto Oy B on kuitenkin 
antanut A Oy:n olla aina rakennuskohteen luovuttamiseen asti siinä käsityksessä, että Asunto Oy B hyväksyy 
sopimuksenmukaisen maksuvelvollisuutensa. Korkein oikeus katsoo, että näissä olosuhteissa maksuvelvol-
lisuuden sovittelu olisi A Oy:n kannalta kohtuutonta.” 

Jotta luottamusta olisi tarpeen suojata, tulee sen myös olla perustunut ulospäin havaittaviin 

tosiseikkoihin.433 Lisäksi odotukset voivat olla vääriä ja siten perusteettomia monella eri ta-

paa. Useat sopimusriidat syntyvät esimerkiksi siksi, että osapuoli on pettynyt omalta, toiselta 

toimialalta peräisin oleviin odotuksiin. Teollisuudessa työskentelevä insinööri ei ymmärrä 

omakotitalon rakennustyömaan joustavia aikatauluja tai ohjelmistotoimittajan näkemystä 

siitä, ettei tämä ole sitoutunut tuloksiin vaan kehitysprojektiin.434 Yleisesti tiedossa olevista 

tai omaan asiantuntemukseen kuuluvista seikoista, kuten myöskään lainsäädännöstä, tiedot-

tamisen laiminlyöntiin ei voi asiakaskaan ilman eri lainsäännöstä vedota.435  

Vaikkei vilpittömän mielen puuttuminen edellytäkään moitittavuutta, se kuitenkin synnyttää 

tietämisvelvollisuuden, jonka rikkomisesta seuraa sanktio. Siten arviointi käytännössä lähe-

nee tuottamusarviointia. Siltä osin kuin tietämättömyys tai ymmärryksen puute johtuvat huo-

limattomuudesta, on ala jo miltei päällekkäinen.436 Mielenkiintoisesti KKO asetti edellä 

kohdassa 4.1.4. käsitellyssä tapauksessa edellytysten raukeamisen, tai oikeastaan sopimuk-

seen täydentämisten, edellytykseksi myös vastapuolen huolellisuuden:  

KKO 2012:1. ”Perusteltua on lisäksi vaatia, että edellytykseen tahdonilmaisunsa perustanut sopimuspuoli 
on menetellyt huolellisesti.” 

Kun arvioidaan, mitä huolellisen osapuolen piti tietää vastapuolen tarkoituksista, arvioidaan 

hänen perusteltua vilpitöntä mieltään suhteessa sopimuksen sisältöön, alkuperäisenä tai 

muutettuna. Olosuhteina huomioidaan sopimustyyppi- ja tilannekohtaiset erot aivan kuten 

                                                
433 Lehrberg 2006, s. 23. 
434 Ks. Hemmo 2005b, s. 307. 
435 Ks. Hemmo 2005b, s. 274, 279 ja 307. 
436 Adlercreutz – Gorton – Frantz 2016, s. 47. 
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tuottamusharkinnassa. Samoin ammattilaisille ja elinkeinonharjoittajille voidaan asettaa ko-

vempia tietämisvaatimuksia kuin maallikoille.437  

KKO 1995:171: ”Ottaen huomioon, että rakennusalalla rakennuttajan edustaja tai rakennuskohteen valvoja 
ei yleensä tee rakennustyön tekemistä tarkoittavia sopimuksia omissa nimissään, louhintaurakoitsija oli alan 
ammattilaisena vastuussa epäselvyydestä, joka aiheutui asianosaisten erilaisesta käsityksestä siitä, kuka oli 
ollut louhintaurakoitsijan sopimuskumppani.” 

Sopimuksen vastainen käyttäytyminen saattaa asiasta riippuen joko laskea tai nostaa tietä-

misvaatimuksia. Sopimuksen saatetaan katsoa saaneen sen alkuperäisestä nimenomaisesta 

sanamuodosta poikkeavan sisällön, tai sopimuksenvastaisuutta pitää lievempänä. 438 

KKO 2008:19, kohta 34: ”…päätelmää ei muuta se, että Vilhonkatu on itse suurelta osin jättänyt noudatta-
matta urakkasopimuksen perusteella sovellettaviksi tulleita YSE 1983 ehtojen määräyksiä lisä- ja muutostöi-
den osoittamisesta urakoitsijalle. Nyt kysymyksessä olevaa urakkaa on osapuolten tieten ryhdytty toteutta-
maan varsin yleispiirteisillä suunnitelmilla. Jo sopimusta tehtäessä on ollut tarkoituksena, että suunnitelmat 
tarkentuisivat rakennussuorituksen edistyessä. Korkeimmassa oikeudessa lisä- tai muutostyöksi myönnetty-
jen töiden osalta Vilhonkatu on urakan aikana voinut olla siinä käsityksessä, että kyse oli urakan edellyttä-
mästä suunnitelmien tarkentumisesta.” 

Perustellun vilpittömän mielen punninnassa vaikuttavat eri suuntaan vaihdannan intressit ja 

sopimusvapaus. Näin ollen samassa oikeustosiseikastossa huomio voidaan kiinnittää hieman 

eri seikkoihin ja perustella ratkaisua joko osapuolitahdolla (sopimusvapaus) tai luottamuk-

sen suojaamisella (vaihdannan intressi). Luottamusnäkökulman etusija näkyi esimerkiksi 

edellä käsitellyissä passiivisuustapauksissa siinä, kuinka aktiivisen osapuolen luottamusta 

suojattiin niin pitkälle, että vastapuolen laiminlyönti reklamoida aiheutti oikeudenmenetyk-

sen. Toisessa tapauksessa sopimusvapausnäkökulman painottaminen jätti tilaa sille, että rek-

lamaatiovelvollinen oli jäänyt erehdyksessä passiiviseksi tarkoittamatta luopua oikeuksis-

taan.439 Osapuolten välinen viestintä kääntelee näyttötaakkaa puolelta toiselle. Osapuolen 

viestiessä jotakin sopimukselle antamastaan tulkinnasta tai suoritusvirheelle antamastaan kä-

sityksestä, tulee vastapuolen reagoida kohtuullisessa ajassa, mikäli ei halua käsityksen jää-

vän presumptioksi sillä perusteella, että passiivisuus viestii yhteisestä käsityksestä tai asian 

vähämerkityksisyydestä.440 Todisteharkinnassa tosin vaikuttanee myös se, onko kyse oi-

keuksia säilyttävästä vai uusia vaatimuksia sisältävästä reaktiosta.441 Alla olevassa tapauk-

                                                
437 Adlercreutz – Gorton – Frantz 2016, s.286. 
438 Ks. Hemmo 2003, s. 626 ja Hemmo 2005b, s. 313. 
439 Ks. Pöyhönen 1988, s. 143-149 ja 154. 
440 Hemmo 2005b, s. 211-215. 
441 Oikeuskäytännössä näyttää suhtaudutun torjuvasti selvästi määriteltyjen oikeuksien raukeamiseen muuten 
kuin vanhentumisen kautta. Tapauksessa KKO 2001:125 vuokranantajan ei ollut katsottu luopuneen sopi-
muksessa sovituista vuokrankorotuksista tämän jätettyä ne velkomatta. 
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sessa passiivisuus ei johtanut vastapuolen käsityksen hyväksymiseen, koska se olisi tarkoit-

tanut erittäin merkittävää oikeuksista luopumista. Selvästi perusteettomaan muutosyrityk-

seen ei tarvitse reagoida, koska vastapuolelta puuttuu perusteltu vilpitön mieli ja siten luot-

tamus, joka ansaitsisi suojaa. Reaktiovelvollisuus muutostilanteissa on yleensäkin ottaen lie-

vempää kuin sopimukseen sitouduttaessa, koska kyse on yksipuolisesta hyötymisestä.442 

KKO 2008:19, kohta 22-23: ”Seurantalistoista ilmenee, että YIT:n käsityksen mukaan listoilla olevat työt 
olivat lisä- ja muutostöitä. Tämän käsityksensä YIT on saattanut Vilhonkadun tietoon esittämällä sille listat 
työmaakokouksien yhteydessä. - - Seurantalistat eivät ole sisältäneet sellaisia nimenomaisia vaatimuksia, 
jotka Vilhonkatu olisi voinut joko hylätä tai hyväksyä. Vilhonkatu ei ole käsitellyt seurantalistoja eikä vas-
tannut niiden johdosta mitään YIT:lle. Korkein oikeus katsoo, ettei Vilhonkatu ole antanut YIT:lle perusteltua 
aihetta olettaa seurantalistojen esittämisen muodostuneen sellaiseksi osapuolten hyväksymäksi menettelyksi, 
jonka noudattaminen olisi syrjäyttänyt YSE 1983 ehtojen määräykset.” 

Määräävä ajankohta oikeustoimilain säännösten osalta on OikTL 39 §:n mukaan hetki, jol-

loin henkilö sai tiedon oikeustoimesta, mutta jos olosuhteet antavat aihetta, takarajaksi voi-

daan asettaa hetki, jolloin oikeustoimi oli vaikuttanut määräävästi henkilön toimintaan.443  

KKO 2008:19 kohdat 29 ja 30: ”Kirje on ollut urakan vastaanottotarkastuksen jälkeen laadittu vastaus sa-
mana päivänä päivättyyn YIT:n kirjeeseen, jossa YIT oli pyytänyt Vilhonkadun kannanottoa YIT:n arvoltaan 
noin 7 miljoonan markan lisätöitä koskeviin laskelmiin. YIT ei siten ole voinut ottaa kirjeessä lausuttua huo-
mioon arvioidessaan noudatettavia menettelytapoja urakan aikana. - - Kirjeestä ei voida päätellä urakan ai-
kana muodostuneen osapuolia sitovaksi yleiseksi käytännöksi, että YIT olisi voinut jättää lisä- tai muutos-
työtä koskevan rahamääräisen vaatimuksen tekemisen urakan päättymisen jälkeiseen aikaan.” 

Kuten tapauksista ilmenee, lähenee osapuolten käyttäytymisen arviointi tuottamuspunnintaa 

siinä mielessä, että molempien osapuolten velvollisuus toimia epäselvyyden poistamiseksi 

tulee arvioitavaksi. Mahdollinen moite liittyy laiminlyöntiin nostaa asia esiin. Menettely on 

tietenkin mahdollista katsoa myös tahalliseksi.444  

Edellä käsitellyssä kauppaketjutapauksessa KKO 2009:45 totesi sopimusten lähtökohtaisesti sitovan, 
mutta: ”Neuvotteluja ei kuitenkaan ole lupa käydä vilpillisesti eikä niin, että toinen osapuoli tulee harhaan-
johdetuksi ja kärsii sen johdosta turhia kustannuksia tai vahinkoa. Varsinkin silloin, kun toinen osapuoli on 
tahallaan tai huolimattomuudesta synnyttänyt neuvottelukumppanissaan perustellun luottamuksen sopimuk-
sen solmimiseen ja se on jo johtanut valmistelu- tai muihin toimiin, perusteeton vetäytyminen neuvotteluista 
voi johtaa korvausvastuuseen sopimuksentekorikkomusta koskevien periaatteiden mukaisesti.”  

Toisaalta epäselvyydestä huomauttaminen voi jopa palauttaa perustellun vilpittömän mielen: 

KKO 2008:57. Kaupungin kiinnitettyä A:n huomiota tarjouksen hinnoitteluperusteisiin kaupungin ei katsottu 
pitäneen tietää A:n erehdyksestä. 

                                                
442 Hemmo 1997, s. 111. 
443 Ks. Saarnilehto – Annola 2012, s. 333-334 ja KKO 1962 II 107. 
444 Ks. Hemmo 2003, s. 607 ja 626. 
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Häyhän joustava sopimusmalli tarjoaa vielä yhden tavan tarkastella osapuolten käsityksiä. 

Mikäli osapuolten tarkoitus perustuu oikeuspoliittisesti perusteltuun ja vakiintuneeseen käy-

täntöön, joustavassa mallissa alkuperäistä tarkoitusta ei enää nähdäkään yksipuolisena, vaan 

sopimuksen keskeisenä osana, joka muokkaa sopimusvelvoitteita. Tarkasteltaessa tilannetta 

kumman tahansa sopimusosapuolen näkökulmasta, ei sopimussisältö ole ennakoimaton tai 

siihen pohjautuva toiminta riko perusteltua luottamusta sopimuksen sitovuuteen, koska sito-

vuus on alun perinkin sidottu dynaamisesti näihin olosuhteisiin. Tätä taustaa vasten voidaan 

tarkastella esimerkiksi pankin yksipuolisia korkomuutoksia koskevaa ratkaisua. Tapauk-

sessa KKO nojasi sopimussisällössä kantajan ja suuren yleisön käsityksiin ja itse sopimus 

jäi sekundääriseen rooliin. Tosin tapauksessa ei ollut kyse sanamuodon sivuuttamisesta niin 

kuin jälkimmäisessä takaustapauksessa, jonka prejudikaattiarvoa taas vähentää vierasvelka-

takauksen luonne vastikkeettomana oikeustoimena.445 

KKO 1992:50: ”Pankki oli aikaisemmin antanut vastaavista lainoistaan kuvan, että niiden korko oli sidottu 
Suomen Pankin vahvistamaan peruskorkoon ja muuttui vain peruskoron muutosten johdosta. Tämä oli ollut 
yleinenkin käsitys näistä lainoista. Se oli vastannut myös A:n käsitystä, mikä pankin oli täytynyt ymmärtää. 
Lainaa koskevan velkakirjan korkoehto ei ollut ristiriidassa A:n käsityksen kanssa eikä siinä ollut sanottu, 
että pankilla olisi oman harkintansa mukaan oikeus muuttaa lainan korkoa” 

KKO 1991:48: ”Korkein oikeus katsoo, ettei A ole tarkoittanut antaa panttia vakuudeksi sellaisen takauksen 
vastasitoumuksen täyttämisestä, jolta puuttuu liitännäissuhde päävelkaan. Sen vuoksi takauksen vaihtaminen 
olisi edellyttänyt A:n suostumusta, mutta sellaista ei ole näytetty annetun.” 

Dynaamisen sopimuksen käsitykset johtavat vähintäänkin erilaiseen argumentaatioon kuin 

jäykkä sopimusmalli. Alla olevassa tapauksessa itse sopimus oli perustaltaan dynaaminen.446 

KKO 2008:19, kohta 41-42: ”Rakennusurakka on rakennuttajan hanke ja rakennuttajalla tulee olla viimekä-
tinen harkintavalta sen suhteen, millaiseksi urakan kohde muodostuu ja millaisia kustannuksia siihen uhra-
taan. Rakennuttaja ei voi tällaista harkintaa tehdä, ellei urakoitsija urakan aikana esitä rahamäärältään yksi-
löityä vaatimusta urakoitsijan lisä- tai muutostyöksi katsoman työn kustannuksista. Tavoite- ja kattohintai-
sessa urakkamuodossa, jollaisesta nyt on kysymys, rakennuttajalla on korostunut tarve saada tietoonsa mah-
dolliset hinnan lisäysvaatimukset urakan aikana töiden edetessä.” 

Tapauksessa sopimusmuutos urakoitsijan ymmärtämässä muodossa olisi antanut sille avoi-

men valtakirjan synnyttää rakennuttajalle kustannuksia, mikä ei voinut olla osapuolten tar-

koitus. Itse asiassa urakoitsija oli luottaessaan tällaiseen oikeuteen asiaa esiin nostamatta 

ottanut riskin vastapuolen kustannuksella joko tahallisesti tai huolimattomuuttaan, jonka 

vuoksi luottamus ei ollut perusteltua eikä ansainnut suojaa.447 Pidättyvä suhtautuminen so-

                                                
445 Ks. Hemmo 1997, s. 91 – 92. 
446 Ks. Hemmo 1997, s. 90. 
447 Ks. Lohi 2016, s. 227 tilanteesta, jossa kiinteistön ostaja luottaa vuoden vanhaan vallintasuostumukseen. 
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pimuksen yksipuoliseen muuttamiseen ulottaakin vaikutuksensa myös sopimuksen jälkeis-

ten toimien arviointiin.448 Teoriassa osapuolten toimet voidaan huomioida vain, kun pyritään 

selvittämään miten osapuolet ovat sopimuksen sisällön ymmärtäneet, mutta kuten tapaus 

paljastaa, todellisuudessa sovittua menettelyä saatetaan muuttaa prosessin aikana useampaan 

kertaan. Ensinnäkin yksipuoliselle toiminnalle voidaan antaa merkitystä vain, jos se on ollut 

vastapuolen havaittavissa. Tulkinnassa huomioimisen lisäedellytyksenä on se, ettei toimin-

nasta ole reklamoitu tai sitä ole nimenomaisesti ilmoitettu sopimuksesta poikkeamiseksi.449 

Vaikka passiivisuudellekin voidaan antaa oma merkityksensä, mitä enemmän toiminta sisäl-

tää molemminpuolisia hyväksyviä kannanottoja, sen vahvempi tulkintavaikutus. Esimer-

kiksi jos osapuoli reklamoi laadusta, ja vastapuoli tarjoaa korjausta, jonka reklamoiva osa-

puoli hyväksyy, se on vähintäänkin näyttötaakan kääntävä indisio siitä, mitä osapuolet ovat 

tavoitellulla laadulla sopimukseen sitoutuessaan tarkoittaneet.450 Ongelmaksi saattavat tosin 

koitua myönnytykset, joille yritetään antaa suoritusvirhettä, sopimussisältöä tai -muutosta 

vahvistava tulkinta, vaikka ne on tehty asiakastyytyväisyysmielessä. Tosin osapuolen asiaa 

koskeva nimenomainen varaus ja vastapuolen puuttuva reaktio kääntävät jälleen tilanteen.451  

Myös irtaimen kaupassa KL 3 §:n mukaan sopijapuolten omaksuma käytäntö, kauppatapa 

tai muu osapuolia sitova tapa sivuuttavat KL:n säännökset. Selkeiden tahdonilmaisujen 

ohella muukin käyttäytyminen saa merkitystä. Esimerkiksi ostajalta edellytetään suorituksen 

tarkastamista sen luovutuksen yhteydessä. Myös tässä yleiset sopimusoikeudelliset säännöt 

noudattavat pitkälti KL:n suuntaviivoja. Koska virhe lähtökohtaisesti tulisi havaita tarkas-

tuksessa, kohtuullinen reklamaatioaika alkaa juosta, vaikka tarkastus laiminlyötäisiin.452 

Tarkastuksen asianmukaisuuden arviointi lähenee tuottamusarviointia. Sen laajuuteen vai-

kuttavat myyjän antamat yksilölliset tiedot ja vakuutukset, sopimuskohteen arvo, ikä ja käyt-

tötarkoitus, mutta myös ostajan asema ja asiantuntemus. Silloin kun ostaja havaitsee jotakin 

epäilyttävää, edellytetään lisätarkastusta. Muuten ostajan saatetaan katsoa hyväksyneen il-

menneet ominaisuudet ja menettäneen mahdollisuutensa vedota niihin virheinä.453 Toisaalta 

myyjän vakuuttelut voivat vapauttaa ostajan tästä velvollisuudesta: 

KKO 1998:50: ”B:n antaman vakuutuksen johdosta A:n katsottiin vapautuneen kauppalain 31 §:n 1 momen-
tissa säädetystä tarkastusvelvollisuudestaan.” 

  
                                                
448 Hemmo 2003, s. 595. 
449 Aho 1968, s. 224-225. 
450 Hemmo 2003, s. 595-597. 
451 Ks. Hemmo 2005b, s. 198.  
452 Hemmo 2005b, s. 209. 
453 Ks. Hemmo 2005b, s. 210. 



 

 

87 

6. Johtopäätöksiä 

6.1. Yhteinen tosiasiaseikasto ja monta harkintavaihetta 
 
Osapuolet voivat toimia huolimattomasti tai moitittavasti lukemattomissa tilanteissa ennen 

kuin vahingonkorvausriita päätyy oikeuteen. Sopimusneuvottelut, sopimuksen laatiminen, 

myöhempi muuttaminen ja reklamointi ovat näitä tilanteita, lisäksi suoritus tai korjausyri-

tykset voivat epäonnistua tai vahingonkärsijä vaikeuttaa niitä. Puolin ja toisin saatetaan vii-

vytellä tai vaieta itselle epäedullisista seikoista. Tuomioistuin joutuu harkitsemaan mitä mis-

säkin vaiheessa osapuolen on ollut perusteltua odottaa, mitä on pitänyt tietää ja kuinka tiedon 

seurauksena toimia. Näyttötaakan kääntyily puolelta toisin samassa tosiasiaseikastossa se-

littänee, miksi näyttöongelmat ovat oikeudellisia ongelmia yleisempiä. 

Asetettaessa luottamuksensuoja ja sopimusvapaus vastakkain, joudutaan suorittamaan tuot-

tamuspunnintaa, jolloin tuottamusaste väistämättä saa merkitystä. Silloin huolellisuusstan-

dardin asettamisessa mukana ovat lojaliteetti, OikTL 33 §:stä kumpuava kunniallisuuden 

vaatimus ja asiantuntevammalle osapuolelle asetettavat korkeammat vaatimukset. Tahalli-

sesti hyvän tavan vastaisesti omaa etuaan tavoitellut saa kantaa suuremman vastuun kuin 

vain huolimaton. 

Myös tavoitteellisen tulkinnan yhteydessä käsitellyt epäselvyys- ja minimisääntö sekä tiet-

tyjen ehtojen supistava tulkinta voidaan nähdä tuottamusperusteisina siinä mielessä, että 

niillä pyritään asettamaan riski sen osapuolen kannettavaksi, jolla olisi ollut mahdollisuus 

toimia paremmin. Jopa heikomman suoja voidaan nähdä moitteena vahvempaa osapuolta 

kohtaan. Mikäli epäselvyyssäännön laajentava tulkinta tai tuottamussääntö nähdään oikeu-

temme osana, on sopimuksen tulkinta tarvittaessa kyllästetty tuottamuksen vaikutuksella. 

Tuottamussääntöä voidaan perustella luottamuksensuojalla, tai toisinpäin. Epäselvyyssään-

nössäkin on kyse tavallaan sopimuksenlaatijan vastapuolen luottamuksensuojasta siinä, että 

hän voi luottaa sitoutuneensa vain siihen, mikä sopimuksesta käy selvästi ilmi.454  

Sopimuksen täydentämisessä perinteisessä mielessä ei tuottamuksella ensi katsomalla näyt-

täisi olevan sijaa. Mutta implisiittisesti sopimukseen saatetaan täydentää velvoite tuottamus-

perusteella. Vahinko on saattanut syntyä käyttäytymisen perusteella, joka ei käsitä ekspli-

siittisesti sovitun sopimusvelvoitteen rikkomista, kuten hyvän tavan vastainen tietoinen toi-

minta tai omaisuusvahingon aiheuttaminen huolimattomuudella. Tuomioistuin voi myös 

                                                
454 Ks. Hemmo 2003, s. 643-644.  
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täydentää sopimukseen velvoitteen, kuten neuvontavelvollisuuden, esimerkiksi sopimus-

tyyppiä koskevan alan käytännön tai naturialia negotiin perustella, suoraan asiakkaan perus-

teltujen odotusten ja niille lojaliteetin tai luottamuksensuojan perusteella annettavan suojan 

nojalla ja vastapuolen huolimattomuuden nojalla, tai sitten kanteen hyväksyvä tuomio pe-

rustetaan riskiperusteiseen tuottamusharkintaan, jolloin sopimukseen on täydennetty impli-

siittisesti varautumistoimi, jonka laiminlyönti on aiheuttanut vahingon.  

Kun lisäksi vahingonkorvauksen ennakoitavuusrajoitukseen liittyy samaa riskin ennakointia 

kuin riskiperusteiseen tuottamusarviointiin, vahingonkärsijän myötävaikutuksen arviointi si-

sältää tuottamusharkintaa ja suoritusesteharkinta kohtuullisuusharkintaa, voidaan väittää, 

että huolellisuusarviointia sisältyy lähes joka vaiheeseen sopimukseen kirjaamatonta velvoi-

tetta koskevan sopimusriidan riskinjaossa. Samat tosiseikat saavat merkitystä sekä sopimuk-

sen sisältönä, arvioitaessa mitä piti tietää ja miten toimia, sekä rajoitettaessa tai soviteltaessa 

korvattavaa vahinkoa ja mahdollisesti jopa arvioitaessa näyttötaakkaa ja –kynnyksiä.455  

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että huolellisuusarviota tehtäisiin samojen tosiseikkojen nojalla 

toistuvasti moneen kertaan. Tiettyyn seikkaan liittyvä huolimattomuus saanee vain vaiku-

tusta useammassa vaiheessa. Huolellisuuden vaikutusta riskinjakoon ei välttämättä voida 

täysin poistaa, vaikka siihen pyrittäisiinkin. Sen huomiointi palvelee sentään oikeudes-

samme käsitystä siitä, mikä on oikeudenmukaista.456  

6.2. Riskinjako suoraan tuottamuspunninnan perusteella 
 
Valittaessa realisoituneen riskin kantajaa tuottamusarvioinnin keinoin, joudutaan vertaa-

maan sopimusosapuolten huolellista käyttäytymistä ja riskinottoa toisiinsa, esimerkiksi toi-

sen annettua virheellisiä tietoja ja vastapuolen tyydyttyä luottamaan niihin. Tässä on vaara 

päätyä ratkaisemattomaan tilanteeseen. Runesson katsookin, että tarvittaessa sovelias riskin-

jako tulisi määritellä puhtaan objektiivisia periaatteita noudattaen, ja esim. virheellisten tie-

tojen osalta keskittyä ainoastaan siihen, ovatko väärät tiedot olleet sellaisia, että vastapuo-

lella on ollut perusteltu syy rajoittaa selonottotoimiaan.457  Se miten ehdotus poikkeaa ob-

jektiivisuudeltaan tuottamusarvioinnista, jää epäselväksi, mutta alleviivaa sitä, kuinka sopi-

mukseen täydennettävää velvoitetta koskeva tuottamus havaitaan vasta, kun on jo siirrytty 

riskinjakoon. Mikä sinänsä onkin riskiperusteisen tuottamusarvioinnin idea. 

                                                
455 Adlercreutz – Gorton 2010, s. 140 ja edellä esim. 4.4.2. 
456 Ks. Hemmo 1994, s. 260. 
457 Ks. Runesson 1996, s. 164-165. 
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Tapauksessa KKO 2017:71. Tilaajana toiminut asunto-osakeyhtiö oli töiden loppuun suorittamisen varmis-
tamiseksi jättänyt reklamoimatta kustannusarvion ylittymisestä ilmeisesti luottaen siihen, että sovellettavaksi 
sovittu kuluttajansuojalaki rajasi ylityksen 15 prosenttiin tai ainakin urakoitsijan korottamaan kustannusar-
vioon, ja jättänyt vasta töiden päätyttyä viimeiset laskut maksamatta. Hovioikeus totesi urakoitsijan toimi-
neen huolimattomasti kustannusarviota esittäessään, koska kustannukset olivat yli kaksinkertaistuneet arvi-
oidusta, ja sovitteli urakkasummaa. KKO oli toista mieltä: ”Maksuvelvollisuuden sovittelua vastaan puhui 
se, että osapuolet olivat sopineet laskutyöurakasta, ja se, että Asunto Oy B:n edustajat olivat oikeustieteen ja 
kauppatieteen koulutusta saaneina voineet ymmärtää hinnan muodostumistavan. Valitsemalla laskutyöura-
kan ja jättämällä selvittämättä tarkemmin rakennushankkeen arvioidut kustannukset he olivat ottaneet riskin 
hinnan nousemisesta hinta-arviota korkeammaksi.” KKO katsoi asunto-osakeyhtiön saaneen laskujen perus-
teella hyvissä ajoin tiedon korjatunkin kustannusarvion ylittymisestä ja että sen olisi tullut reklamoida koh-
tuullisessa ajassa. ”Sitä, että tilaaja lykkää erimielisyyksistä ilmoittamista, jotta urakoitsija jatkaisi sopimuk-
sen täyttämistä, ei voida pitää hyväksyttävänä menettelynä. Maksuvelvollisuutta koskevien erimielisyyksien 
ilmoittaminen viipymättä on urakoitsijan kannalta tärkeää, koska urakoitsijalle aiheutuu kustannuksia raken-
nustöistä ja hankinnoista niin pitkään kuin sopimuksen täyttämistä jatketaan.” 

Vaikka tapauksessa molemmat osapuolet olivat toimineet huolimattomasti, KKO näyttää 

antaneen ratkaisevan merkityksen oikeustieteellisen koulutuksen saaneen tilaajan hyvän ta-

van vastaiselle menettelylle, eli erimielisyyden tai epäselvyyden epälojaalille lykkäämiselle 

toisen kustannuksella, samaan tapaan kuin tapauksessa 2008:19 edellä. Ratkaisu osoittaa, 

että tuottamuksen punninta vastakkain johtaa tulokseen, jos toisen osapuolen menettely on 

selvästi moitittavampaa. Kyse oli toisaalta myös tuottamuksellisesti herätetyistä perustel-

luista odotuksista, joita KKO vaikuttaa suojaavan, mikäli vastapuoli on seikan suhteen pe-

rustellussa vilpittömässä mielessä. 

KKO 2017:71, kohta 57: ”A Oy on voinut perustellusti luottaa siihen, että se tulee saamaan Asunto Oy B:ltä 
urakkasopimuksessa sovittujen maksuperusteiden mukaisen vastikkeen rakennustyöstään ja sille rakentami-
sesta aiheutuneista kustannuksista” 

Huolenpito-, valvonta- ja hoitotyyppisten sopimusvelvoitteiden kohdalla saattaa olla peräti 

mahdotonta tai ainakin tarpeetonta erottaa, missä kohti samoja olosuhteita koskeva velvoit-

teen sisältöä koskeva tulkinta päättyy ja vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva tuottamus-

harkinta alkaa. Käytännössä nämä usein yhtyvät ja antavat saman lopputuloksen.458 

Edellä käsitellyssä tilitoimistotapauksessa KKO 2001:128 ensin täydennettiin sopimusta lisäämällä siihen 
huomautusvelvollisuus, ja sitten katsottiin velvoite laiminlyödyksi, eli implisiittisesti todettiin tuottamus. 

Täydentämisen perusteena oikeusnormitasolla saattoivat olla joko sopimuksen täydentäminen naturalia 
negotii –aineksen perusteella, luottamuksen suoja tai lojaliteetti, riskiperusteisen tuottamusarvioinnin aset-
tama vahinkoriskiltä varautumisvelvollisuus, ankara asiantuntijavastuu tai puhtaat oikeuspoliittiset tavoitteet 
tai tarkoituksenmukaisuusharkinta. Näiden vaihtoehtoisten normien olemassaoloa ja soveltamista oikeus-
tiede ymmärtääkseni yrittää selvittää.  

Taxell on käsitellyt huolenpitotyyppisiä velvoitteita yhdessä sopimukseen kirjaamattomien 

sivuvelvoitteiden kanssa ja kutsunut ryhmää erityistyyppisiksi vastuumuodoksi (särformer). 

                                                
458 Taxell 1993, s. 153. 



 

 

90 

Hänen ajatuksenaan on, että oikeusjärjestyksessä sääntelemättömissä tilanteissa vastuupe-

rustevalinta tuottamus-, kontrolli- ja ankaran vastuun välillä pitäisi unohtaa. Hän näkee ti-

lanteen samankaltaisena kuin sopimuksen syntyminen sopimuksen perustavien tosiseikko-

jen pohjalta ja esittää, että näissä tilanteissa vastuu perustuisi suoraan vastuun perustaviin 

tosiseikkoihin silloin, kun näyttötaakka on velkojalla. Silloin, kun näyttötaakka asetettaisiin 

velalliselle, ratkaisu perustuisi suoraan vastuusta vapauttaville tosiseikoille ilman muodol-

lista vastuuperustevalintaa. Myös aukollisen sopimuksen tapauksissa hän asettaisi lähtökoh-

daksi sen, että riskinjakoarviointi tapahtuu ennen tuottamusarviointia, koska se saattaa johtaa 

vaihtoehtoisiin vastuuperusteisiin. Ehdotuksensa perusteina hän esittää, ettei ekskulpaatio-

vastuu ole yksiselitteinen, että kontrollivastuu on laajentumassa kauppalain ulkopuolelle ja 

että tällainen vaiheistus tarjoaisi mahdollisuuden soveltaa erityisvastuuperusteita.459 Taxel-

lin erityismuotoiseksi kutsuma oikeuskäytäntö koskee lähinnä tilanteita, joita on tässä tut-

kielmassa käsitelty luottamuksensuoja- tai riskiperusteisen tuottamusarvioinnin näkökul-

masta. Näissä tapauksissa laiminlyöty velvoite täydennetään jälkikäteen, jolloin kyse on “au-

tomaattisesti” tuottamuksesta. Edellä on todettu, että periaatteessa kontrollivastuu soveltuu 

huonosti toimintavelvoitteisiin, mutta kuten tilitoimistotapauksesta nähtiin, jälkikäteen tar-

kasteltuna velvoite oli miltei yhtä täsmällinen kuin tulosvelvoite. 

Tilitoimistotapauksessa KKO 2001:128 eri mieltä ollut neuvos näki tilanteessa vain tavanomaisen, rajatun 
notariaattitoimeksiannon, johon myös rinnakkaisessa sopimussuhteessa noudatetut sopimusehdot viittasivat. 
Tilitoimisto oli sen lisäksi tietoinen järjestelyyn käytetystä liikejuridiikkaan keskittyneestä asianajotoimis-
tosta, joten sillä oli perusteltu syy pitää toimeksiantoa rajattuna. Tämä argumentaatio ei kuitenkaan poista 
huomauttamisen edullisuutta varautumistoimena suhteessa riskin suuruuteen eikä pure alalla yleisiksi muo-
dostuneisiin perusteltuihin odotuksiin. Korvattavan vahingon rajoittamista esittävä perustelu sen sijaan va-
kuuttaa. Veroseuraamuksissa oli kyse pelkästään lykätystä verosta, joka nyt päätyi tilitoimiston maksetta-
vaksi. Asiakas hyötyi perusteettomasti. 

6.3. Soveliaampi vastuunkantaja tuottamusperusteisen riskinjaon vaihtoehtona 
 
Aina riskinjakoa ei voida edellä kuvatuin keinoin ratkaista. Tällöin viimesijaiseksi vaihto-

ehdoksi jää etsiä ns. soveliasta vastuunkantajaa reaaliargumenttien perusteella, eli vertaile-

malla osapuolten toimintamahdollisuuksia riskin välttämiseksi tasavertaisissa liikesuhteissa 

lähinnä taloudellisen rationaalisuuden perusteella.460 Lähtökohtaisesti oikeustaloustieteen 

argumenttien merkitys rajoittuu täydentäväksi argumentaatioksi.461 Mutta normien puuttu-

essa ne saavat väistämättä merkitystä, ja niillä on myös ohjaavaa vaikutusta.462  

                                                
459 Taxell 1993, s. 127 ja 158-159. 
460 Ks. Hemmo 2003, s. 57-62. 
461 Ks. Kanniainen – Määttä – Timonen 1996b, s. 12-13 oikeustaloustieteen eri tehtävistä. 
462 Ks. Hemmo 2005, s. 19. 
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KKO 2000:102: ”Ei myöskään ole tarvetta viedä oikeuskäytäntöä liike- elämässä siihen suuntaan, että käsi-
rahaa alettaisiin pitää vakioituna vahingonkorvauksena. Tällainen kehitys merkitsisi poikkeusta täyden va-
hingon korvaamisen periaatteesta ja olisi omiaan horjuttamaan sopimusten pysyvyyttä ja heikentämään ih-
misten kunnioitusta sitoumuksiaan kohtaan.” 

Vahingonkorvausoikeus sisältää sopimusoikeutta enemmän sopimussuhteen ulkopuolista 

yhteiskunnallista ainesta juuri huolellisuusstandardin määrittelemisen kautta.463 Kollektiivi-

set arvot osallistuvat tuottamusarvioinnin moitearvosteluun, kun ”pyykitetään” yksilöllisten 

valintojen rajoja siihen, mitä voidaan vastaavassa tilanteessa pitää tavanomaisena huolelli-

suutena.464 Pelkona on kuitenkin jäsentymätön pohdinta, jossa päädytään pahimmillaan in-

tuitiiviseen ratkaisuun.465  

Mutta myös oikeuspoliittisten tavoitteiden suora tapauskohtainen soveltaminen saattaa joh-

taa mielivaltaisuuteen.466 Esimerkiksi taloudellinen tehokkuus on käsitteenä niin epämääräi-

nen, että sillä voidaan perustella liian montaa vaihtoehtoa jo pelkästään oikeussäännöksi, 

tapauskohtaisesti sovellettuna se taas asettaisi tuomarit mahdottoman tutkimustehtävän 

eteen.467 Ratkaisua voidaan yrittää löytää asettumalla sopimusosapuolten asemaan ex-ante –

tilanteessa ja antamalla hypoteettiselle tahdolle ratkaiseva merkitys, eli sille mitä he olisivat 

sopineet, mikäli riski olisi ollut tiedossa. Tällöin yleispätevien sääntöjen asettaminen on kui-

tenkin liki mahdotonta, koska jokainen sopimuksessa sovittu yksityiskohta tulee huomioida 

sopimustasapainoa arvioitaessa. Yksittäistä seikkaa koskevien vaihtoehtojen määrä on liian 

suuri, eikä tuomioistuimen voi edellyttää sukeltavan syvälle sopimusosapuolten yritystoi-

mintaan. Esimerkiksi toimitusehto voidaan hyvin perustein sopia monella eri tavalla. Lisäksi 

sopimustyyppikohtaisia oikeussääntöjä, joita riitatilanteessa sovelletaan, ei voi jättää huo-

miotta. Se, kenelle vastuu voimassa olevan oikeuden pääsäännön mukaan kaatuu, ei voi olla 

vaikuttamatta osapuolten sopimuskäyttäytymiseen. Tämä on ilmeisintä silloin, kun sopimus-

tyyppiä koskee dispositiivinen oikeus tai kauppatapa, mutta myöskään yleisiä sopimus- ja 

vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita ja oikeuskäytäntöä ei luonnollisesti voida jättää 

huomiotta. Lisäksi osapuolten luottamus oikeussuojaan voi vaihdella. Viisas ostaja kiinteis-

tökaupassa tutkii ostokohteen, vaikka selonottovelvollisuus olisikin asetettu myyjälle.468 

Runesson näkeekin rationaalisen toimijan huomioivan kannattavuuslaskelmassaan myös oi-

keustilan epävarmuuden. Learned Hand-kaavan soveltaminen on teoriassa helppoa, mutta 

                                                
463 Häyhä 1997, s. 106-107. 
464 Häyhä 1997, s. 115-117. 
465 Lohi 2016, s. 649. 
466 Ks. Schmidt 1959, s. 513-514. 
467 Hellner 1996, s. 499. 
468 Ks. Hellner 1996, s. 503-504. 
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käytännössä tuomioistuimelta puuttuvat vielä jälkikäteenkin realistiset edellytykset luotetta-

vien todennäköisyyksien asettamiselle. Mikäli nimittäin jää esimerkiksi vain 50 % todennä-

köisyys sille, että tuomioistuin jälkikäteen toteaa varautumistoimenpiteiden kustannusten ol-

leen niin kohtuullisia, että niihin olisi tullut ryhtyä, ja tuomitsee tällä perusteella vahingon-

korvausta, putoaa tuon 50 %:n epävarmuuden myötä myös vahingonkorvausvastuun odotus-

arvo puoleen siitä, mikä se oli pelkän vahinkoriskin perusteella. Tällöin varautumiskustan-

nustenkin pitäisi vielä puoliintua ennen kuin niihin kannattaa ryhtyä. Se että tuomioistuin 

arvioisi matemaattisin todennäköisyyksin sitä, miten asianosainen on arvioinut oikeuslai-

tosta, tekee lähtökohdan sekä mahdottomaksi että preventionäkökulmasta hylättäväksi.469  

Hypoteettinen tahto väitetään pohjoismaisessa doktriinissa jo pitkälti hylätyn. Tätä osoitta-

vat negatiivinen suhtautuminen ns. edellytysoppiin ja motiivierehdyksen vaikutuksettomuus. 

Toisaalta malli kuitenkin tarjoaisi mahdollisuuden ratkaista tilanne materiaalisesti oikeuden-

mukaisesti huomioiden myös toteutuneet mutta alun perin ennakoimattomat olosuhteet.470 

Runesson on tutkinut lisääntyneitä suorituskustannuksia koskevaa riskinjakoa tilanteessa, 

jossa täydellinen sopimus on neuvoteltu ex ante siten, että yksittäiset riskit ovat sopimus-

neuvotteluissa tapahtuneen kilpailutuksen tuloksena päätyneet sen kannettavaksi, jolle se on 

edullisempaa. Hän on käyttänyt pohjana myös erilaisia agreed documents-tyyppisiä vakio-

ehtoja. Hän rekonstruoi sopimuksen malliksi, jota pitää taloudellisen tehokkuuden approk-

simaationa ja jossa sopimuksen lisäarvo kahdenvälisessä suhteessa on maksimoitu. Se voisi 

tulla hyödynnettäväksi lähinnä sopimuksen tulkinnassa ja täydentämisessä siltä osin, kun 

tällaista tarvetta dispositiivisen lainsäädännön soveltamisen jälkeen jää. Malli tarjoaa sään-

töjä, joilla riskit valikoituvat toisen osapuolen kannettavaksi, ja perusteita sille, milloin ns. 

perussääntö (suoritukseen sitoutunut vastaa) voisi tulla kumotuksi. Hän pitää mallia yhtä 

perusteltuna kuin yleistä kohtuusperustelua ilman tarkkaa analyysia.471 Mutta kuten alla 

huomaamme, sisällyttää Runessonkin lopulta malliinsa paljon huolellisuusargumentaatiota. 

Runessonin mallissa riskin kantaa ensin se, jolla on sopimusketjussa ollut mahdollisuus so-

pia itselleen regressioikeus ja laiminlyönyt sen. Seuraavaksi riski päätyy sille, jolle varautu-

minen on kohtuullisin kustannuksin edullisempaa. Mikäli osapuolet ovat tässäkin suhteessa 

tasavertaisessa asemassa, jätetään riski tässä vaiheessa velalliselle, jos hänellä on velkojaa 

paremmat riskitapahtuman ennakointimahdollisuudet. Mikäli näin ei ole, kohdistetaan riski 

                                                
469 Runesson 1996, s. 77-78. 
470 Ks. Hellner 1996, s. 505-506. 
471 Ks. Runesson 1996b, s. 844-847. 
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sen kannettavaksi, jolla on paremmat mahdollisuudet pulveroida riski, eli jonka hintoihin 

vaikutus on pienempi tai jolla on vakuuttamismahdollisuus. Hänen logiikkansa menee niin, 

että ensinnäkin on yhteiskunnan edun mukaista asettaa korkeammat huolellisuusvelvollisuu-

det osapuolelle, joka on yleensäkään tietoinen riskin olemassaolosta. Varajärjestelmän pys-

tyttämiseen puolestaan kannattaa ryhtyä vain Learned Hand-kaavan osoittamassa tilan-

teessa, eli tilanteessa jossa kustannukset alittavat odotusarvon kautta lasketun hyödyn, ja kun 

tämä varajärjestelmä on ajoissa huomioitu, se voidaan hinnoitella sopimuksessa. Mikäli va-

rajärjestelmän rakentaminen ei ole kustannustehokasta, hinnoitellaan riski. Riski toki saattaa 

nousta sopimukseen sitoutumisen jälkeen, jolloin saatu riskipreemio ei riitäkään, mutta siitä 

huolimatta on yhteiskunnan edun mukaista ehkäistä riski mahdollisimman aikaisessa vai-

heessa, mikäli riskin kohottua varautumiskustannukset alittavat riskin odotusarvon.472 Sil-

loin kun varautumiskustannukset ovat kannattavat suhteessa riskin odotusarvoon, mutta suu-

remmat kuin sopimuksesta osapuolille kertyvä lisäarvo, osapuolten ei kannata tehdä sopi-

musta. Jos toinen osapuoli on ollut riskistä tietoinen, mutta on silti sopimukseen sitoutunut, 

ohjaa tuottamusperuste riskin hänelle.473 Runesson päätyy siihen, että KL 27 §:n yksipuoli-

sesti velalliselle asettama toimintavelvollisuus ”voittaa este” aiheuttaa esteen tehokkaalle 

riskinjaolle, eikä hän löydä ko. velvoitteelle tai siihen liittyvälle “uhrirajalle” muutakaan jär-

kevää perustetta.474 Yksi tärkeä peruste sille on kuitenkin löydettävissä: ennakoitavuus. 

Runessonin tutkimustuloksia arvioidessaan Hellner väheksyy regressimahdollisuuden huo-

mioimista siksi, että se jää käytännössä usein hyödyntämättä kustannusten ja vakioehtojen 

vastuunrajoitusten vuoksi.475 Tähän Runesson mielestäni perustellusti vastaa, että se, joka 

on ostaessaan hyväksynyt myyjän vastuunrajoituksen, mutta myynyt suoritteen eteenpäin 

ilman samanlaista rajoitusta, on ottanut riskin ja saanut mahdollisen hintahyödyn, ja joutuu 

oikeutetusti kantamaan riskin sen realisoituessa.476  

Hellner moittii ehdotusta myös siksi, että kiperissä tapauksissa on kuitenkin yleensä kyse 

juuri ennakoimattomista olosuhdemuutoksista. Omaan vastuupiiriin kuulumisen argument-

tiarvoa kiperissä tapauksissa vähentää puolestaan se, ettei riski käytännössä ole useinkaan 

etukäteen voitettavissa, vaikka se olisikin osattu ennakoida. Toisaalta pulverointimahdolli-

suuksille hän olisi antanut jopa Runessonia suuremman painoarvon, varsinkin kun kyse on 

                                                
472 Runesson 1996, s. 74-75 ja 448. 
473 Runesson 1996, s. 78-79. 
474 Runesson 1996b, s. 847 ja Runesson 1996, s. 267-297. 
475 Hellner 1996, s. 506. 
476 Runesson 1996b, s. 849. 
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vakuutusmahdollisuuksista.477 Ennakoitavuusarvostelun Runesson vastaa mallissaan kor-

vanneensa Learned Hand -mallilla ja riskipiiriedellytyksellä juuri päästäkseen käsiksi kipe-

riin tapauksiin, jossa ennakoitavuus on ollut vaikeaa ja riski ei ole ollut vältettävissä. Tällöin 

Runesson on jättänyt riskin sille, jolla on parempi mahdollisuus havaita sen lisääntyminen 

sopimuksen päättämisen jälkeen mutta ennen suoritushetkeä.478 Eli sille jolla on mahdolli-

suus toimia. 

Hellnerin mielestä etukäteen asetettuna miltei jokaisen riittävän täsmällisen säännön voi kat-

soa oikeuspoliittisesti hyväksyttäväksi.479 Niistä tulee osa sääntely-ympäristöä, jossa sopija-

puolet riskinjaosta sopivat. Mutta siinä tapauksessa, että tarkastelu tehdään jälkikäteen ja 

muuttuneisiin olosuhteisiin ja menetettyyn lisäarvoon suhtaudutaan uponneina kustannuk-

sina, oikeuspoliittisilla tavoitteilla voisi olla suurempi painoarvo. Hän rinnastaa tilanteen 

Coasen teoreeman lähtötilanteeseen, saksalaisen doktriinin Geschäftsgrundlageen ja com-

mon lawn “frustrationiin”.480 

Coasen teoreeman kehittelyn taustalla on Ronald H Coasen vuonna 1960 käsittelemät oikeustapaukset, joista 
Sturges versus Bridgman -tapauksessa vuodelta 1879 melua aiheuttavan leipurin naapuriin muutti tohtori, 
joka kahdeksan vuoden jälkeen halusi rakentaa puutarhaan vastaanottotilan, jonka leipurin aiheuttama melu 
teki mahdottomaksi. Tuomioistuin määräsi leipurin muuttamaan. Coase osoitti, että kokonaistaloudellisesti 
tehokkain ratkaisu olisi ollut rakentaa äänieristys, jos se olisi tullut edullisemmaksi kuin kummankaan osa-
puolen muuttokustannukset.481 Tässä esimerkissä tuomioistuin unohti uponneet kustannukset.  

Toisaalta huomataan, että jos noudatetaan vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita, mm. velvollisuutta ra-
joittaa vahinkoa, saatetaan päätyä samaan ratkaisuun ilman oikeuspoliittisia reaaliargumentteja. Tapauksessa 
2015:21 hieman vastaavassa naapuruussuhdekiistassa KKO päätyi sovittelemaan meluhaitasta tuomittua kor-
vausta, koska vahingonkärsijä oli laiminlyönyt riittävästi selvittää toimintapaikan olosuhteita ja mahdolli-
suuksia suojautua meluhaitalta ennen hotellitoiminnan aloittamista. 

Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa kontrollivastuun ilmentämää objektiivista riskinjakoa 

on pidetty elinkeinoelämän tarpeisiin soveltuvana.482 Lainsäätäjäkin on perustellut ankaraa 

kontrollivastuuta juuri Runessonin ensimmäisellä valintakriteerillä eli myyjän paremmalla 

regressimahdollisuudella.483 Vaikka kontrollivastuukaan ei ole kohtuusharkinnasta vapaa, se 

asettaa kuitenkin sopimusvelallisen lähtökohtaisesti niin ankaraan vastuuseen, että sitä voi-

daan pitää ennakoitavana ja siten aina osapuolten lähtökohtana neuvotteluissa. Lisäksi KKO 

on ollut herkkä määrittelemään ennakoitavissa olevat, edes jossain määrin toistuvat riskit 

                                                
477 Hellner 1996, s. 506. 
478 Runesson 1996b, s. 849. 
479 Hellner 1996, s. 507. 
480 Hellner 1996, s. 507. 
481 Ks. Kanniainen – Määttä – Timonen 1996, s. 48. 
482 Sandvik 2014, s. 668. 
483 HE 83/1986 vp., s. 30. 



 

 

95 

liikeriskiksi, joka jää osapuolen itsensä kannettavaksi. Myöskin ennakoitavuusrajoitus pal-

velee varautumistoimien tehokasta optimointia, koska vastuu ennakoimattomista vahin-

goista rajautuu pois, ellei niitä koskevista riskeistä informoida neuvotteluissa.484 

Onkin ehkä vielä syytä kysyä, miksi taloudellisiin argumentteihin perustuva, objektiivinen 

riskinjako olisi parempi vaihtoehto kuin ankara vastuu tai moiteperusteinen tuottamusarvi-

ointi? On esimerkiksi mahdollista väittää, että huolellisuusvaatimus ei ohjaa käyttäytymistä 

riittävän tehokkaasti. Standardi on liian löysä, kun halutaan tehdä mittavia muutoksia, kuten 

tuotannon uudelleenjärjestelyitä, jotka silti ovat taloudellisesti arvioiden perusteltuja.485 Että 

investointien tai organisaatiomuutosten tekemättä jättämistä on vaikea nähdä moitittavana 

ellei niitä suhteuteta toisessa vaakakupissa painaviin taloudellisiin arvoihin, johon tarvitaan 

objektiivista, taloudellisiin argumentteihin pohjautuvaa arviointia. Tämä argumentti ei kui-

tenkaan pure ankaraan vastuuseen, koska se juuri pakottaa yritykset investoimaan varajär-

jestelmiin. Ja riskiperusteinen tuottamusarviointi puolestaan pitää epätaloudellista riskinot-

toa vastapuolen kustannuksella moitittavana.486 Lisäksi, eikö taloudellisessa vaihdannassa 

se, mikä on liikesuhteen osapuolten etu, ole pääsääntöisesti myös yhteiskunnan etu?487  

Ennakointi-, varautumis- ja pulverointimahdollisuuksia arvioitaessa ratkaisevaa on tieto, 

joka osapuolilla oli tai olisi kohtuullisin kustannuksin ollut käytettävissään sopimukseen si-

touduttaessa, riskin kohotessa, tultua näkyviin tai realisoituessa. Kokonaistaloudellisuuteen 

tähtäävä argumentaatio on vahvoilla nimenomaan silloin, kun on kyse tilanteesta, jossa tieto 

on osapuolella, joka panttaa sitä huolimattomuuttaan tai oma etu mielessään. Tällöin itse-

näistä oikeustaloustieteellistä argumentaatiota ei kuitenkaan tarvita, koska kuten edellä esi-

tetty, tiedonantovelvollisuuksista pitävät huolen mm. tulkintaan, lojaliteettiin, luottamuksen-

suojaan, tuottamukseen ja ennakoitavuusrajoitukseen liittyvät harkintaelementit.488  

Vedenjakajaksi saattaakin jäädä tilanne, jossa velkojalla on paremmat mahdollisuudet va-

rautua vahinkoriskiin. Tällöin sekä kokonaistaloudellisuus että riskiajattelu puoltavat jous-

tavampaa suhtautumista vahingonkärsijän tuottamukseen, lisäksi se vastaisi paremmin to-

dellista elämää.489 Normiperusteisessa tuottamusarvioinnissa velkojan paremmilla varautu-

mismahdollisuuksilla ei ole mahdollista argumentoida, mutta entä jos selvä normi puuttuu? 

                                                
484 Ks. Hemmo 2005, s. 135. 
485 Ks. Martín-Casals 2017, s. 390. 
486 Ks. Hemmo 1994, s. 273 siitä, kuinka vastuurajoitukset vaikuttavat vastaavasti velkojan toimintaan.  
487 Lehrberg 2006, s. 29. 
488 Ks. Hemmo 2003, s. 58-59. 
489 Ks. Virtanen 2011, s. 53. 
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Riskiperusteisen arvioinnin osalta vastaus on kyllä. Riskiperusteinen tuottamus ilmenee ta-

loudellisesti epätarkoituksenmukaisena riskinottamisena vastapuolen kustannuksella.490   

Entä muuten? KL 70 §:n mukaan vahingon rajoittamistoimet laiminlyönyt saa itse kärsiä 

vastaavan osan vahingostaan. Tästä on esitetty, että ratkaisu on joko-tai -ratkaisu, eikä tuot-

tamusasteita vertailla siten kuin esimerkiksi sopimuksenulkoisessa vastuussa VahL 6:1:n 

mukaan. Mikäli säännös on ilmaus yleisestä sopimusoikeudellisesta periaatteesta, se rajoit-

taisi tuottamusvertailun toteuttamista ainakin vahingonkorvausnäkökulmasta. Vahinkoaan 

rikollisesti ja miltei anteeksiannettavasti rajoittamatta jättäneen saama korvaus leikkaantuisi 

saman verran.491 Usein KKO näyttänee toimineen näin, sillä esimerkiksi KKO 1993:130 lai-

turi-puuparrutapauksessa kaupungin puolella ollut huolimattomuus jäi lopulta vaille merki-

tystä. Sovittelu tietenkin tarjoaisi mahdollisuuden tällaiselle punninnalle, mutta kuten to-

dettu, tasavertaisessa liikesuhteessa sovittelukynnys on korkea. Toisaalta korvausmäärän 

pienentäminen voi lopulta vahingonaiheuttajan näkökulmasta ajaa käytännössä saman asian. 

KKO:n käytännössä pääsäännön on voinut kääntää velkojan vahingoksi lähinnä toimialalla 

yleisen vakuuttamisen laiminlyönti. Kyse ei ole kuitenkaan ollut sopimuksen täydentämi-

sestä alan käytännön perusteella, riskiperusteisesta tuottamusarvioinnista tai luottamuksen-

suojasta, vaan vahingonkorvauksen sovittelusta vahingonkärsijän myötävaikutuksen perus-

teella, mikä on ilmeisesti tarjonnut tuomioistuimelle sen kaipaaman takaportin.492  

KKO 1998:15: ”A:n yhtiöltä vuokraama helikopteri oli A:n syystä vaurioitunut A:n polttoaineen loppumisen 
vuoksi tekemässä pakkolaskussa. Yhtiön ja A:n välisen vuokrasopimuksen mukaan yhtiö ei vastannut kas-
kovakuutuksen ottamisesta. Siitä huolimatta otettiin A:n vahingonkorvausvelvollisuutta soviteltaessa yhtenä 
tekijänä huomioon, ettei yhtiö ollut vakuuttanut helikopteria vahingon varalta.” 

Mutta KKO 2016:33, jossa oikeus totesi, että asunto-osakeyhtiössä yhtiön ja osakkaan välisen riskinjaon 
määrittelevät asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen kunnossapitovastuusäännökset. Osakkaalla ei ollut 
velvollisuutta vakuuttaa tai edellyttää vuokralaiselta vakuutusta siltä osin, kun kunnossapitovastuu kohdistui 
yhtiölle. Tapauksessa vuokralainen oli aiheuttanut vesivahingon jäämällä suihkussa makaamaan kylpyhuo-
neen lattiakaivon päälle suihkun ollessa päällä. Vuokranantaja ei ollut toiminut huolimattomasti. 

Ja KKO 1991:65: ”Kun hevosen vakuuttamisesta ei ollut sovittu eikä esitetty selvitystä alan vakuuttamis-
mahdollisuudesta ja -käytännöstä, tallinpitäjä velvoitettiin korvaamaan hevosen omistajalle täysi vahinko.” 

Myös lainsäätäjän tavoitteena on ollut vakuutusten suosiminen vahinkoseuraamusten pulve-

risointikeinona.493 KKO voisikin lisätä niiden käyttöä ratkaisujensa kautta myös liikesuh-

                                                
490 Ks. Hemmo 2005, s. 31 ja 33. 
491 Ks. Bengtsson 2017, s. 271. 
492 Ks. Hemmo 1997, s. 301-302 ja 308-309 
493 Ks. Hoppu – Hemmo 2006, s. 286. 
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teissa. Vastuun ankaroituessa tarvittaville vakuutuksille syntyisivät markkinat, ja riski muut-

tuisi vakuutuskelpoiseksi.494 Vakuuttamisen tavanomaiseksi muuttuessa se myös synnyttäisi 

asiakkaalle perustellun luottamuksen vakuutussuojaan varsinkin vakuuttamiselta erityistä 

asiantuntemusta vaativalla alalla kuten lentotoiminnassa.495 KKO on kuitenkin ratkaisun 

2008:113 myötä sallinut vakuutusyhtiöiden sopimuksin ulottaa takautumisoikeutensa kos-

kemaan törkeän tuottamuksen lisäksi myös tavallisen tuottamuksen tilanteita. Vahingonkor-

vausvastuuseen joutunut ei voi enää laskea sen varaan, että hyötyisi sopimuskumppaninsa 

vakuutuksesta silloinkaan, kun sellainen on olemassa. Voidaan toki yhteiskunnan näkökul-

masta hyvin kysyä, miksi liikesuhteissa niin edes pitäisi olla.496  

Liikesopimuksissa on tietenkin mahdollista sopia vakuutusturvan ottamisesta. Silloin, kun 

vahingonkärsijä on laiminlyönyt tällaisen velvollisuuden, hän menettää oikeutensa vahin-

gonkorvaukseen, jos vakuutus olisi koitunut vahingonaiheuttajan eduksi.497 Se saattaa olla 

myös etukäteen helpommin neuvoteltavissa kuin laaja vastuunrajoitusehto. 

KKO 1994:5. Tilaajan vahingonkorvausvaatimus työnantajaa vastaan hylättiin, koska tilaaja oli laiminlyönyt 
sopimuksen mukaisen velvollisuutensa palovakuuttaa työn kohteen.  

Vaikkei velkojan varautumistoimia siis näytetä kotimaisessa oikeuskäytännössä juuri palkit-

tavan, niin kuin oikeustaloustieteilijät toivoisivat, kotimainen oikeustila on kuitenkin sel-

västi esimerkiksi amerikkalaista joustavampi. Meillä vartiointipalvelun tilaaja, joka laimin-

lyö kytkeä hallinsa hälytysjärjestelmän päälle ja jättää ovet lukitsematta, voidaan asettaa va-

hingosta osavastuuseen. Suoritusvelallisen vastuu ei ole absoluuttisen ankaraa.498 

6.4. Lopuksi 
 
Sopimusperusteisessa vahingonkorvausriidassa tuomioistuimella on monta vaihetta, jossa 

tuottamus, kuten tietoinen riskinotto vastapuolen kustannuksella, voi tulla huomioiduksi ja 

huolellisesti toimineen perustellussa vilpittömässä mielessä olleen vastapuolen luottamus 

suojatuksi. Näitä osa-alueita ovat sopimuksen tulkinta ja täydentäminen, sopimuksen jälki-

käteisen muuttamisen arviointi, suoritusvirheratkaisu, itse tuottamusarviointi, suoritusesteen 

kohtuullisuusharkinta, vahingon ennakoitavuusrajoitus ja sovittelu. Asianosaisten väittämis-

taakka huomioon ottaen tämä ei ole pelkästään huono asia. 

                                                
494 Ks. Virtanen 2011, s. 61 ja 63. 
495 Ks. Virtanen 2011, s. 62-63. 
496 Ks. Hoppu 2009, s. 334-335. 
497 Hoppu – Hemmo 2006, s. 11 sekä KKO 1994:5, KKO 1989:21, KKO 1984 II 182 ja KKO 1982 II 139. 
498 Porat 2010, s. 212. 
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Sopimusriitojen oikeuskäytännöstä riskiperusteista tuottamusarviointia on vaikea löytää, 

mutta monet ratkaisut sopivat ajatusmalliin. Niistä on vaikea päätellä, onko kyse sopimuksen 

täydentämisestä naturalia negotii -aineksen, lojaliteettivelvoitteen tai luottamuksensuojan 

perusteella, vai riskiperusteisesta tuottamusarvioinnista. Lopputulos on kuitenkin sama. Vel-

voite on syntynyt ja laiminlyöty. Tuottamusratkaisu tai täydentäminen tapahtuu implisiitti-

sesti, mutta perusteluista käy ilmi, millä kohti on esiintynyt huolimattomuutta tai tahallista 

hyvän liiketavan vastaisuutta. Tuottamuksella saattaa olla osansa myös tulkinnassa. Koska 

vaiheet sisältävät samojen tosiseikkojen pohjalta tehtyä oikeudellista harkintaa, on ymmär-

rettävää, ettei KKO perusteluissaan pura näitä eri vaiheiksi. Prejudikaateista on näin vaikea 

löytää etusijasääntöjä eri argumentaatiomalleille, mikä näyttäisi ensikatsomalta heikentävän 

oikeustilan ennakoitavuutta. 

Kokonaistaloudellista punnintaa ei perusteluista juuri löydy, tai se sisältyy tavallisuustulkin-

taan. Suoritusvelvollisen vastuu ei käänny velkojalle tämän laiminlyötyä varautumistoimet, 

ehkä vakuutustilanteita lukuun ottamatta, eikä velkojan velallisen tuottamusta vähäisempi 

huolimattomuus yleensä vaikuta, vaan kyse on joko-tai -ratkaisusta. Tämä linja ei tosin hei-

kennä ratkaisujen ennakoitavuutta, päinvastoin.  

Yhteiskunnan ja liike-elämän yhteinen etu vaatii, että huolellisesti valmistellut sopimukset 

sitovat. Osapuoli, joka toimii huolimattomasti tai muuten moitittavasti, joutuu kuitenkin va-

rautumaan siihen, että realisoitunut riski jälkikäteisessä oikaisussa kaatuu hänen vastatta-

vakseen. KKO soveltaa sille annettua harkintavaltaa siten, että huolellisesti toiminut pärjää 

moitittavasti käyttäytynyttä vastaan. Huolellisuusvelvollisuus värittää osapuolten tietämis-

vaatimuksia, ja asiantuntijaroolin ottaneen osapuolen vaatimukset ovat korkeammat, eli hän 

kantaa yhä laajemman vastuun vastapuolen havaittaviin seikkoihin perustuvista odotuksista 

jopa silloin, kun ne perustuvat sopimuksenulkoiseen, ei-lakiperusteiseen ainekseen. Omaksi 

edukseen vaikeneva ottaa riskin, jos vastapuolella on perusteltu oikeus odottaa muuta.  

Suojattavalta osapuolelta KKO puolestaan edellyttää huolellisuuden kaltaisesti arvosteltua 

perusteltua vilpitöntä mieltä ja muutenkin huolellista toimintaa tai ainakin vastapuolta lie-

vempää tuottamusta. Myös epäselvyyssäännön käyttöala näyttää tasaveroisten osapuolten 

välillä rajautuvan huolimattomuustilanteisiin. Jos epäselvän sopimusehdon tarkoitus on 

selvä, siihen pyritään osapuolisuuntautuneen tulkinnan keinoin. 

Tyypillinen KKO:n ratkaisu ei ole yllättävä tai kohtuuton. Huolellisuus tulee palkituksi. 
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