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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkielman tausta  

Ohjelmistojen merkitys yritysten päivittäisessä liiketoiminnassa on vuosikymmenen aikana ko-

rostunut. Tietojärjestelmillä ohjataan esimerkiksi ostoja, myyntejä, kirjanpitoa, varastonhallin-

taa, rekrytointia, kassajärjestelmiä ja palkanmaksua – käytännössä kaikkia liiketoiminnan kes-

keisiä toimintoja.1 Järjestelmät ovat monesti niin kehittyneitä ja automaattisia, että ihmisen 

osuus erilaisissa transaktioissa on minimaalinen, joskus olematon. Ohjelmistot kommunikoivat 

keskenään ja suorittavat niitä rutiininomaisia töitä, joita ennen tekivät ihmiset. 

Ohjelmistoihin luotetaan niin paljon, ettei niiden olemassaoloa edes aina huomaa, kunnes oh-

jelmistoissa ilmenee puutteita, virheitä tai viivästyksiä. Google on yksi maailman tunnetuim-

mista IT-yrityksistä. 14. joulukuuta 2020 Googlen palvelut lakkasivat toimimasta maailmanlaa-

juisesti. Esimerkiksi sähköpostipalvelu Gmail, Googlen kalenteriohjelma ja videopalvelu You-

tube olivat saavuttamattomissa.2 Katkos aiheutti monelle ohjelmistoja hyödyntäneelle yrityk-

selle töiden seisahtamisen.  

Edellä mainitut Googlen palvelut ovat esimerkkejä SaaS-ohjelmistopalveluista. SaaS on ly-

henne sanoista software as a service, joka on yksi ohjelmistojen hyödyntämisen liiketoiminta-

malli ohjelmistojen luovutusten ja lisenssien rinnalla. SaaS on tarkalleen ottaen sekä toimitus-

tapa että liiketoimintamalli, jolla ohjelmisto toimitetaan käyttäjälle yleisen tietoverkon – siis 

internetin – välityksellä asentamatta omalle tietokoneelle erillisiä ohjelmistoja.3  

Vaihtoehtoina SaaS-tyyppisille ohjelmistotoimituksille ovat perinteisemmät vaihtoehdot, kuten 

valmisohjelmistot ja erikseen toimitettavat ohjelmistot (eli ns. asiakaskohtaiset ohjelmistot). 

Valmisohjelmistoista esimerkkinä voi mainita esimerkiksi Microsoftin Word-ohjelmiston, joka 

 

1 Raghavan – Jayasimha – Nargundkar 2020, s. 757. 
2 Guardianin uutinen 2020: Google suffers global outage with Gmail, Youtube and majority of services affected. 
3 Liiketoimintamallista esim. Zhang 2020, s. 1-2. 
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on vakiomuotoinen ohjelma eikä sitä ohjelmoida erikseen jokaiselle asiakkaalle. Asiakaskoh-

taisesta ohjelmistosta esimerkkeinä voi mainita Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin pit-

kähkön Apotti-ohjelmistohankkeen.4 

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus 

Tämän tutkielman aiheena on ohjelmiston toimitustavan suhde ohjelmistotoimittajan sopimus-

vastuuseen. Tutkielmassa arvioidaan ensinnäkin sitä, mikä on erilaisten ohjelmistotoimitusta-

pojen sopimuksellinen luonne ja sitä, minkälaista sääntelyä kuhunkin toimitustapaan soveltuu. 

Toiseksi analysoidaan sitä, minkälaisia vastuutilanteita erilaisiin toimitustapoihin liittyy ja mi-

ten ohjelmistotoimittajan vastuu eroaa erilaisissa toimituksissa. Pääpaino on ohjelmistojen toi-

mitustapojen keskinäisessä vertailussa. Tutkimuskysymysten asettelu sisältää tietoisia aiheen 

rajauksia, joita on kuvattu alla. 

Tutkielmassa tarkastellaan nimenomaan yritysten välisiä sopimussuhteita, sillä järjestelmien 

merkitys yritystoiminnassa on viime vuosikymmenenä korostunut.5 Yritykset käyttävät huomat-

tavia resursseja ohjelmistohankintoihin, mutta niitä ei suojata kuten kuluttajia esimerkiksi pa-

kottavalla kuluttajalainsäädännöllä. Tällöin yritysten väliset ohjelmistotoimitukset ovat lähtö-

kohtaisesti sopimuskysymys ja niihin liittyy enemmän punnintatilanteita.6 Pääpaino on koti-

maisten toimijoiden välisissä sopimuksissa ja siinä, miten kysymyksiä lähestytään suomalaisen 

lainsäädännön nojalla. 

Toisaalta tutkimuskysymystä on rajattu siten, että esityksessä tarkastellaan nimenomaisesti toi-

mittajan sopimusvastuuta, jolloin esimerkiksi tuotevastuu ja deliktivastuu rajautuvat tarkastelun 

ulkopuolelle. Syynä on ensisijaisesti tutkielman rajattu pituus. Tuotevastuulla tarkoitetaan tilan-

 

4 Apotti-hanke on saanut kyseenalaista kuuluisuutta siksi, että hinta-arvio tuplaantui noin 774 miljoonaan euroon 
ja hanke kesti noin kahdeksan vuotta 2012 – 2020. Iltalehden uutinen 2020: Ruuhkaa, vaaratilanteita ja hurjasti 
noussut hinta – Apotti laajenee, kun hoitojonot pitenevät. 
5 Raghavan – Jayasimha – Nargundkar 2020, s. 757. 
6 Wuolijoki 2009, s. 23. 
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netta, jossa toimittaja on velvollinen korvaamaan tuotteen muulle omaisuudelle aiheutuneet va-

hingot.7 Deliktivastuulla tarkoitetaan taas sopimuksenulkoista vastuuta eli yleistä vahingonkor-

vausvastuuta.8 

Kolmanneksi vertailua tehdään nimenomaisesti SaaS-palveluiden, valmisohjelmistojen lisen-

soinnin ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen luovutusten välillä. Sopimusoikeudellisessa tutkiel-

massa ei ole tarkoitus lähteä kartoittamaan ohjelmistokehityksen historiaa ja eri nyansseja enem-

pää kuin on sopimusoikeuden kannalta tarpeen. Sulautetut ohjelmistotoimitukset eli ohjelmistot, 

jotka sisältyvät johonkin esineeseen, jäävät sivumaininnaksi.9 Pääpaino on tältä osin “puhtaissa” 

ohjelmistotoimituksissa, joihin ei sisälly fyysistä esinettä toimituksen osana. Yhtäältä tarkaste-

lusta on rajattu pois myös muita mahdollisia ohjelmistotoimituksen muotoja, kuten freeware, 

shareware tai open source -ohjelmistot, jotka perustuvat jokseenkin vastikkeettomuuteen ja oh-

jelmiston lähdekoodin saattamisesta yleiseen jakoon. 

Tutkimuskysymyksen on yksilöity osakysymyksiksi seuraavalla tavalla: 

Ensimmäinen tutkimuskysymys on, minkälaisia sopimusoikeudellisia velvoitteita ja vastuita 

toimittajalla tulee SaaS-toimituksesta, valmisohjelmiston lisensoinnista ja asiakaskohtaisista 

ohjelmistojen luovutuksesta. Tutkielmassa arvioidaan, onko ohjelmistotoimituksissa kyse tava-

roiden tai palveluiden sopimuksista ja mikä on sopimuksen kohde. Toimituksia arvioidaan  nii-

den luonteen ja sisällön sekä yleisten velvoiteoikeudellisten ja sopimusoikeudellisten periaat-

teiden kautta.  

Toinen tutkimuskysymys on, minkälaista ja mitä sääntelyä eri ohjelmistotoimitustapoihin koh-

distuu. Sopimuksen ulkoinen sääntely vaikuttaa muun muassa sopimuksen normien tulkintaan 

ja siihen, miten sopimuksen normeja täydennetään sääntelystä johdettavilla normeilla. Mikäli 

soveltuvaa sopimuksen ulkopuolista sääntelyä ei löydetä, voi kuitenkin joidenkin normien ana-

loginen soveltaminen tulla kyseeseen. 

 

7 Tuotevastuuta säännellään tuotevastuulaissa 694/1990. 
8 Deliktivastuuta säännellään muun muassa vahingonkorvauslaissa 412/1974. 
9 Oikeuskirjallisuudessa on yhdenmukainen käsitys siitä, että sulautetut ohjelmistot ovat kiinteä osa esinettä ja 
niihin sovelletaan tapauskohtaisesti kauppalakia tai kuluttajansuojalakia. 
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Kolmas tutkimuskysymys on, miten ohjelmistotoimittajan sopimusvastuu riippuu ohjelmiston 

toimitustavasta. Sopimusvastuusta tarkastellaan erityisesti tutkimalla ohjelmistotoimittajan vas-

tuuta erilaisissa suoritushäiriöissä sekä analysoimalla, mitä seikkoja vastuuseen muuten vaikut-

taa. Näitä ovat muun muassa takuu, lojaliteettivelvollisuus ja vastuunrajoitusehdot. Näitä seik-

koja vertaillaan eri toimitustavoissa, jotta voidaan muodostaa koherentti kokonaiskuva ohjel-

mistotoimittajan vastuuseen vaikuttavista tekijöistä. 

 

1.3 Metodista ja lähdeaineistosta 

Metodilla tarkoitetaan tieteellistä tutkimusmenetelmää – siis keinoa hankkia tieteellistä tietoa.10 

Tutkimuksen aiheen ja tutkimuskysymysten rajausten vuoksi tutkielmassa analysoidaan ohjel-

mistojen toimitustapojen luonnetta ja toimittajan sopimusvastuuta. Näkökulma on nykyistä oi-

keustilaa systematisoiva de lege lata.11 Tällöin luontainen metodi on oikeusdogmatiikka eli lain-

oppi, jonka avulla tarkoitus on tuottaa voimassa olevaa oikeutta koskevia perusteltuja tulkinta-, 

punninta- ja systematisointikannanottoja.12 Lainoppi on keskeinen oikeustieteellinen metodi.13 

Tarkemmin ottaen tutkielman tutkimuksessa hyödynnetään käytännöllistä lainoppia14, jotta tut-

kielman tulokseksi saataisiin voimassa olevasta oikeudesta koherentteja tulkintakannanottoja.15  

Etenkin SaaS:n luonnetta arvioitaessa ja siihen kohdistuvaa sääntelykehikkoa tutkittaessa on 

tarpeen tutkia kysymystä tulkinnan avulla erilaisia periaatteita ja ominaisuuksia punnitse-

malla.16 Tässä apuna ovat myös erilaiset oikeuslähteet, joita hyödynnetään oikeuslähdeopin mu-

kaisesti järjestyksessä.17 Asioita lähestytään käytännönläheisesti liike-elämän realiteetit huomi-

oiden (kuten pohtimalla sääntelyn ja soft law’n vaikutusta transaktiokustannuksiin), minkä 

vuoksi tutkielmassa käytetään tukena osittain myös empiiristä metodia ja reaalisia argumentteja. 

Lähestymistapa muistuttaa metodista pluralismia18, sillä tutkimuskysymyksiin vastaamiseen ei 

 

10 Häyhä 1997, s. 7 ja Aarnio 2011, s. 12. 
11 Kolehmainen 2015, s. 2. 
12 Kolehmainen 2015, s. 2; Aarnio 1987, s. 89 ja Siltala 2003, s. 108. 
13 Hirvonen 2011, s. 21. 
14 Määttä 2015, s. 11. 
15 Hirvonen 2011, s. 21–22.  
16 Hirvonen 2011, s. 26. 
17 Aarnio 2011, s. 26 ja Husa ym. 2008, s.20. 
18 Hirvonen 2011, s. 9, 55–57.  
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riitä pelkistetty lainoppi.19 Toisaalta esimerkiksi lainopillisenkin metodin voidaan katsoa sisäl-

tävän myös käytännönläheiset näkökulmat, kuten tosiasialliset yhteiskunnalliset ulottuvuudet.20 

Kyseessä on sopimusoikeudellinen tutkielma, minkä vuoksi tarkastelussa ei kiinnitetä sen tar-

kemmin huomiota tietoteknisiin seikkoihin sen enempää kuin mikä on juridisen argumentaation 

tai asian hahmottamisen kannalta välttämätöntä. Myös tutkimuksessa käytettävä metodi ohjaa 

tähän ratkaisuun – tutkielmaa ei tietoisesti pyritä tekemään poikkitieteelliseksi. Kuten edelli-

sessä kappaleessa mainittiin, hyväksyn oikeuslähdeopin sellaisenaan ja hyödynnän sitä myös 

tutkielman lähteiden painottamisessa.21 

Sopimusoikeuden alalla lainsäätäjä on valinnut liberaalin lähestymistavan sääntelyyn: lähtökoh-

tana on sopimusvapaus ja valtio ei sääntele sopimuksia sen enempää kuin se on välttämätöntä.22 

Tutkielman kannalta merkityksellisiä säädöksiä on esimerkiksi varallisuusoikeudellisista oi-

keustoimista annettu laki 228/1929 eli oikeustoimilaki, jossa säädetään muun muassa sopimuk-

sen tarjous-vastaus -instituutiosta sekä oikeustointen pätemättömyydestä ja sovittelusta. Toisena 

on mainittava kauppalaki 355/1987, jonka soveltuminen ohjelmistotoimituksiin on tosin ky-

seenalaista, kuten myöhemmin käy ilmi. 

Ohjelmistojen sopimuksellista ulottuvuutta koskevia erityislakeja ei ole. Lähimpänä ohjelmis-

toihin vaikuttavasta laista voitaneen mainita tekijänoikeuslaki 404/1961, jossa säädetään ensisi-

jaisesti siitä suojasta, jonka tietokoneohjelma saa. Tekijänoikeus vaikuttaa siihen tapaan, jolla 

esimerkiksi sopimuksellisesti käyttöoikeus tai tietokoneohjelmisto voidaan luovuttaa edelleen.23 

Tekijänoikeudella on myös merkitystä niihin sopimusehtoihin, joita osapuolten kannattaa sisäl-

lyttää.24  

Ohjelmistoja koskevat riita-asiat ovat ohjelmistojen yleisyydestä huolimatta hyvin vähäisessä 

määrin päätyneet korkeimpaan oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen ennakkoratkai-

sumateriaaliksi. Ohjelmistoja on käsitelty lähinnä tekijänoikeuksien kannalta, kuten tapauksissa 

KKO 1996:43, KKO 1998:91 ja KKO 1999:115. Näissä ohjelmistoja on käsitelty ensi sijassa 

 

19 Hoffrén 2015, s. 9–10.  
20 Hirvonen 2011, s. 55 ja edelleen Tuori 2000, s. 325. 
21 Kuvattu tarkemmin esim. Wuolijoki 2009, s. 38–41. 
22 Wuolijoki 2009, s. 65. 
23 Sund-Norrgård 2012, s. 287 – 288. 
24 Sund-Norrgård 2012, s. 287 – 288. 
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tekijänoikeuslain ja/tai rikoslain näkökulmasta eikä sopimusoikeudellisesti. Yleisemmin sopi-

musoikeudellisista asioista korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä sen sijaan on runsaasti. 

Syynä ohjelmistosopimuksia koskevaan ratkaisukäytännön vähyyteen on lähtökohtaisesti se, 

että yritysten väliset riidat päätyvät vain harvoin tuomioistuimeen.25 Välimiesmenettely on kor-

vannut osin nopeutensa ja salassa pidettävyytensä vuoksi tuomioistuinkäsittelyt. Sopimusoikeu-

delliset riidat ratkaistaan näin ollen joko osapuolten välisillä neuvotteluilla tai yksityisellä rii-

danratkaisumenettelyllä.26 

Oikeuskirjallisuudessa sopimusoikeudesta on kirjoitettu runsaasti, ja aineistoa sopimusoikeuden 

yleisten oppien hahmottamiseen sekä vastuukysymyksiin on paljon.27 Oikeuskirjallisuudella on 

korostunut merkitys, sillä nimenomaisen lainsäädännön puuttuessa tukeudutaan yleisiin periaat-

teisiin ja analyysin keinoihin, joita on kehitelty oikeuskirjallisuudessa.28 Ohjelmistotoimituk-

sista löytyy vain vähän kotimaista kirjallisuutta, lähinnä yksittäisiä artikkeleita juridisissa jul-

kaisuissa ja Pekka Takin teokset IT-sopimuksista.  

Kansainvälisiä teoksia ja artikkeleita, jotka käsittelevät ohjelmistokysymyksiä, on kiitettävästi 

saatavilla 2010-luvulta eteenpäin. Kansainvälisien lähteiden käyttö ei ole perusteltua yleisten 

sopimusoikeuden periaatteiden kohdalla, joissa on kotimainen pitkä perinne, mutta ohjelmisto-

jen erityiskysymyksissä ja liiketoimintamalleissa niistä on saatavissa johdonmukaisia argument-

teja. Tämä johtuu muun muassa siitä, että ohjelmistojen liiketoimintamallit ovat kehittyneet Yh-

dysvalloissa ja ohjelmistojen sopimukselliset seikat ovat nauttineet ulkomailla pidempään huo-

miota. 

Lähteenä on hyödynnetty myös soft law -tasoisia sallittuja oikeuslähteitä. Näistä merkittävim-

pänä voi mainita kotimaiset IT2018 yleiset sopimusehdot, joka on laadittu keskuskauppakama-

rin johdolla. IT2018 sopimusehdot ovat alalla usein viitatut ehdot, joita käytetään soveltuvin 

osin IT-toimituksissa asiakkaiden ja toimittajien välillä. Toisena mahdollisena oikeuslähteenä 

 

25 Tuomioistuinkäsittelyssä voidaan pelätä kielteistä julkisuutta ja sitä, että tuomioistuinratkaisu voisi johtaa liike-
suhteiden lopettamiseen. Muista haasteista esim. Hemmo 1997, s. 7. 
26 Hemmo 1997, s. 37 ja Blackaby 2015, s. 12–13. 
27 Aiheesta löytyy runsaasti teoksia, kirjailijoina mainittakoon esimerkiksi Mika Hemmo, Heikki Halila, Erkki Au-
rejärvi, Juha Pöyhönen, Kari Hoppu, Ari Saarnilehto ja Lars Erik Taxell.  
28 Hemmo 1997, s. 38. 
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voi mainita JIT2015-ehdot, joita käytetään, kun julkishallinto tekee IT-hankintoja yksityissek-

torilta. JIT2015-ehtojen arvo oikeuslähteenä on kuitenkin olennaisesti alhaisempi, sillä ehdot on 

luotu ainoastaan tilaajaosapuolen (valtion ja kuntien) toimesta. Tämän vuoksi JIT2015-ehtoja ei 

ole tarkasteltu tässä esityksessä. IT2018-ehdoilla on korostunut painoarvo, sillä ehtoja noudate-

taan tosiasiallisesti ohjelmistoalalla hyvin ja keskuskauppakamarin oleminen ehtojen laatijaosa-

puolena indikoi siitä, että IT2018-ehdot vastaavat hyvää kauppatapaa. 

Viimeisenä sallittuna oikeuslähteenä ja reaaliargumentaation lähteenä voidaan mainita se, että 

yrityksillä on tyypillisesti käytössä omat yleiset vakiosopimusehtonsa.29 Näitä voisi pitää alan 

itsesääntelynä, vaikka ehtojen sisältö vaihtelee yritysten välillä.30 Tutkielmaa tehdessä hallus-

sani on ollut suomalaisten ohjelmistotoimittajien yleisiä vakiosopimusehtoja. Näitä ei ole käy-

tetty empiirisen aineiston tavoin lähteenä, vaan reaalisten argumenttien ja huomionarvoisten 

seikkojen kirittäjinä. 

 

1.4 Sopimusoikeuden yleiset opit 

Jotta voidaan pureutua ohjelmistosopimuksien erityispiirteisiin ja vastuukysymyksiin, on ensin 

hahmotettava sopimusoikeutta ja sen sääntelykehikkoa hieman yleisemmällä tasolla. Yleistä 

osaa käsitellään jokseenkin tiiviisti tutkielman rajallisen pituuden vuoksi, mutta kuitenkin niin, 

että keskeiset seikat esitellään. 

Eräs tapa jakaa sopimusoikeutta on jaottelu yleiseen osaan ja erityiseen osaan.31 Jaon perusteena 

on se, että yleisen osan normeja sovelletaan yleisesti eri sopimustyyppeihin ja erityisen osan 

normeja nimenomaisesti vain tiettyihin sopimustyyppeihin.32 Erityiseen osaan luetaan muun 

 

29 Hemmo 2005a, s. 93. Oikeustaloustiede eli law and economics mahdollistaa taloudellispainotteisten reaaliargu-
menttien käyttöä myös sopimusoikeudessa. Hemmo 1997, s. 48. 
30 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 16. 
31 Taxell 1987, s. 25–29. 
32 Halila – Hemmo 2008, s. 3; Hellner 1993, s. 24 ja Ramberg 1996, s. 20-21.  
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muassa suoritusvirheen seuraukset rakennusurakassa.33 Sopimusoikeudelliset normit ovat tyy-

pillisesti sopimustyyppikohtaisia34, mutta poikkeuksena on esimerkiksi varallisuusoikeudelli-

sista oikeustoimista annettu laki, jota sovelletaan yleisesti erilaisiin sopimustyyppeihin.35 

Sopimusoikeuden yleisestä osasta voidaan nostaa esiin sopimusoikeuden yleiset periaatteet. So-

pimusoikeuden yleiset periaatteet läpäisevät jokseenkin kaikki sopimustyypit huolimatta siitä, 

että niitä ei olisi nimenomaisesti sisällytetty säännöksenä osapuolten väliseen sopimukseen.36 

Tämän tutkielman kannalta relevantteja oikeusperiaatteita ovat erityisesti sopimusvapaus ja lo-

jaliteettiperiaate. 

Sopimusvapaudella tarkoitetaan periaatetta, jonka nojalla yksityisillä toimijoilla on lähtökohtai-

sesti vapaus tehdä itse sellaisia oikeustoimia kuin he haluavat.37 Sopimusvapauteen kuuluu oi-

keus päättää ylipäänsä sopimuksen tekemisestä, sopimuskumppani, sopimuksen sisältö, sopi-

muksen muoto ja sopimuksesta irtautumisesta.38 Sopimusvapauden voidaan katsoa olevan voi-

makkaimmillaan yritysten välisissä liiketoimissa.39 

Lojaliteettiperiaate on sopimusoikeuden yleinen periaate, joka pohjautuu käsitykseen sopimus-

osapuolten yhteistoiminnasta ja siitä aiheutuvista velvoitteista.40 Suomessa ajatuksen esitellyt 

Taxell on tiivistänyt lojaliteettiperiaatteen siten, että sopijapuoli ei saa ajaa rajoituksetta omaa 

etuaan toisen osapuolen vahingoksi.41 Lojaliteettiperiaatetta ei ole kodifioitu lainsäädäntöta-

solle42, eikä osin siitä johtuen lojaliteetilla ole tarkkarajaista sisältöä.43 Lojaliteettiperiaate eli 

osapuolten lojaliteettivelvollisuus on kuitenkin nimenomaisesti tunnustettu oikeusjärjestyksen 

 

33 Halila – Hemmo 2008, s. 3. Lukijan tiedoksi on hyvä mainita, että rakennusurakkaa verrataan myöhemmin myös 
asiakaskohtaiseen projektitoimitukseen. 
34 Halila – Hemmo 2008, s. 4. 
35 Hemmo 1997, s. 25. 
36 Tämän tutkielman kannalta erityisesti palvelusopimukset. Hoppu 2011, s. 1370. 
37 Hakulinen 1965, s. 93; Pekkanen 1966, s. 122–123 ja Muukkonen 1956, s. 607 – 608. Kts myös kauppalain 3 §. 
38 Muukkonen 1956, s. 607–608. 
39 Halila – Hemmo 2008, s. 7; Pekkanen 1966, s. 86 ja Ämmälä 2006, s. 4. 
40 Wilhelmsson 1993, s. 25 ja Taxell 1987, s. 11. 
41 Taxell 1972, s. 81. 
42 Kts. kuitenkin samansuuntainen ajatuskulku OikTL 33 ja 36 §, KL 9 § 3 momentti. 
43 Muukkonen 1993, s. 1044 ja Pöyhönen 1988, s. 19. 
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osaksi tuomioistuinkäytännössä tapauksissa KKO 1993:13044 ja KKO 2016:1345. Sopimusoi-

keudellinen lojaliteettiperiaate ja sen aiheuttamat velvollisuudet vaihtelevat sopimustyypin mu-

kaan.46 

Edellä todetun lisäksi, jotta voidaan analysoida yksittäisen sopimuksen tai sopimustyypin sisäl-

töä, on sopimuksia tarkoituksenmukaista jaotella. Hemmon mukaan arvioitaessa sopimuksen 

oikeusvaikutuksia tulisi huomiota kiinnittää ainakin neljään erotteluun: 1) sopimustyyppija-

ottelu, 2) vakiosopimusten ja yksilöllisten sopimusten erot, 3) kuluttaja- ja liikesopimusten erot 

ja 4) kerta- ja kestosopimusten väliset erot.47 Tässä tutkielmassa tarkastellaan nimenomaisesti 

liikesopimuksia, minkä takia kuluttajasopimusten ominaispiirteitä ei tarkastella. Liikesopimuk-

sissa vahva pääsääntö on, että osapuolet ovat keskenään tasavertaisia48, joskin pienyrittäjien ja 

henkilöyhtiöiden kohdalla on tarpeen tehdä harkintaan perustuvia tapauskohtaisia poikkeuk-

sia.49 

 

1.5 Sopimustyyppijaosta 

Kuten edellä on kuvattu, sopimuksia voidaan jaotella tyypeittäin. Sopimuksia jaottelemalla saa-

daan analysoitua tarkemmin, mitkä sopimusoikeuden erityisen osan normit koskevat tiettyä so-

pimustyyppiä. Yksi tapa hahmottaa ja jaotella sopimuksia ja niitä koskevaa sääntelyä on oikeus-

tointen ainesosaoppi.50  

 

44 Korkeimman oikeuden ratkaisussa 1993:130 kyse oli siitä, että rakennuttaja oli rakennusurakassa tehnyt alkupe-
räisiin laiturin rakennussuunnitelmiin sellaisia muutoksia, jotka johtivat siihen, että tarkoitetussa käytössä laituri 
oli kärsinyt vahinkoa ja se oli käyttökelvoton. Ratkaisusta ilmi käyvällä tavalla urakoitsijan olisi asiantuntijana 
tullut – huomattuaan nämä muutokset ja niiden vaikutukset – ilmoittaa asiasta rakennuttajalle asianmukaisesti. 
Tämän laiminlyödessään urakoitsijan katsottiin olevan vastuussa laiminlyönnistä. 
45 Tapauksessa KKO 2016:13 oli kyse turvatarkastajana toimivan A:n työsuhteesta, jonka henkilökortin voimassa-
olon päätyttyä työnantaja oli ottanut henkilökortin pois ja jättänyt maksamatta tälle palkkaa, kun hän ei voinut 
ilman henkilökorttia suorittaa työtehtäviään. Korkein oikeus katsoi perusteluista ilmenevällä tavalla, että lojaliteet-
tiperiaate on osa sopimusoikeudellisia periaatteita ja osin siihen nojaten työnantajan olisi tullut selvittää, olisiko 
työntekijä voitu siirtää väliaikaisesti toisiin tehtäviin. 
46 Tolonen 2003, s. 142 ja Muukkonen 1993, s. 1033. 
47 Hemmo 1997, s. 25. Myös Hoppu 2011, s. 1367. 
48 Hemmo 2003, s. 286. 
49 Hemmo 1997, s. 28–29. 
50 Jaottelusta esimerkiksi Kivimäki - Ylöstalo 1973, s. 241. 
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Halila ja Hemmo kuvanneet aineosaoppia siten, että sopimuksen ainesosat jaetaan kolmeen eri 

ryhmään: oikeustoimen olennaiset ainesosat (essentialia negotii), luonnolliset ainesosat (natu-

ralia negotii) ja tilapäiset ainesosat (accidentalia negotii).51 Opin sisältöä täydessä laajuudessa 

ei ole tarkoituksenmukaista kuvata tässä. Sopimustyyppi määritettäisiin olennaisten ainesosien, 

siis tiettyjen kriittisten elementtien, perusteella, mistä seuraisi myös sopimusoikeuden erityiseen 

osaan liittyvän, sopimustyyppikohtaisen lainsäädännön soveltaminen.52 Kun olennaiset ai-

nesosat ratkaisevat sen, mikä sopimustyyppi on kyseessä, ei osapuolten tarvitse yksilöidä sopi-

mustyyppiä nimenomaisesti joka sopimuksessa.53 Oppia on myös kritisoitu.54 Sopimustyypeistä 

esimerkkeinä voidaan mainita työsopimus, rakennusurakkasopimus tai irtaimen kauppa. 

Voi olla, että sopimuksen ominaispiirteet eivät puolla systematisointia mihinkään olemassa ole-

vaan sopimustyyppiin. Jos näin käy, tai sopimuksessa on useampia piirteitä eri sopimustyy-

peistä, kyseessä voi olla sekatyyppinen sopimus.55 Muukkosen mukaan sekatyyppisiä sopimuk-

sia ei voida käsitellä yhtenä joukkona eikä niiden oikeudellisiin kysymyksiin voi tarjota yhte-

näistä teoriaa. Kysymyksiä tulisikin arvioida oikeuskysymys kerrallaan, eikä esimerkiksi hy-

väksyä sopimustyyppejä yleistävää päättelyä siitä, mihin sopimustyyppeihin esimerkiksi kaup-

palaki soveltuu.56 

Sekatyyppisten sopimusten osalta on esitetty vaihtoehtoisia teorioita sopimustyypin luokitte-

luun. Näitä ovat absorptioteoria, kombinaatioteoria ja analogiateoria.57 Absorptioteorian mu-

kaan se sopimuksellinen velvoite, joka voidaan tunnistaa pääsuoritukseksi, määrää myös sopi-

mustyypin. Kombinaatioteoriassa sopimustyyppiä ei voida summata yhdeksi velvoitteeksi, vaan 

yksittäiset suoritusvelvollisuudet tulisi pitää erillään. Analogiateorian mukaisesti tilanteessa, 

jossa sopimus ei luonnollisesti sovi mihinkään sopimustyyppiin, sovelletaan analogisesti samoja 

periaatteita, kuin muissa sopimustyypeissä, jotka muistuttavat sitä. 

 

51 Opista tarkemmin Halila – Hemmo 2008, s. 14–16. 
52 Halila – Hemmo 2008, s. 16. 
53 Halila – Hemmo 2008, s. 15. 
54 Esim. Aurejärvi 1976, s. 215–218. Tuomioistuinta ei ole sidottu ainesosaoppiin ja tuomioistuimen ratkaisu voi 
olla ainesosaopin kanssa ristiriitainen. Myös Muukkonen 1958, s. 57–59. 
55 Halila – Hemmo 2008, s. 23. 
56 Halila – Hemmo 2008, s. 27. 
57 Näistä esimerkiksi Halila – Hemmo 2008, s. 23–24 ja Pekkanen 1966, s. 175–178. 
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On mahdollista, ettei tiettyjä sopimuksia voida pitää osana muita laajempia sopimustyyppejä, 

vaan ne muodostavat oman sopimustyyppinsä.58 Halila ja Hemmo mainitsevat esimerkinomai-

sesti franchising-sopimuksen sen erityispiirteineen: voi olla perusteltua olla pakottamatta sopi-

musta olemassa oleviin sopimustyyppeihin, jos se ei sellaiseksi sovellu. Uusi oikeustoimityyppi 

voi näin ollen olla myös uusi sui generis.59 

Ohjelmistosopimukset eivät ole keskenään heterogeeninen sopimustyyppi, minkä vuoksi tulee-

kin välttää ohjelmistosopimusten liiallista kategorisoimista yleisellä tasolla tiettyyn sopimus-

tyyppiin. Kun ohjelmistotoimitukset ovat keskenään erilaisia, ovat myös niihin liittyvät velvoit-

teet ja oikeusvaikutukset erilaisia. 

 

1.6 Sopimuksien muut jaottelutavat 

Sopimuksien sisältöä - siis yksittäisiä velvoitteita – voidaan jaotella riippuen siitä, minkä tyyp-

pinen suoritusvelvollisuus sopimuksen osapuolella on. Velvoitteet voidaan jakaa esimerkiksi 

päävelvoitteisiin, sivuvelvoitteisiin ja apuvelvoitteisiin sen mukaan, mikä on velvoitteen sisäl-

lön pääsääntöinen suoritus.60 Päävelvoite voi olla esimerkiksi urakkakohteen valmiiksi saami-

nen ja sivuvelvoite asianmukainen dokumentaatio urakkakohteesta.61 Päävelvoitteita voi olla 

yksi tai useampia.62 

Velvoitteita voidaan pitää myös tulos- tai toimintavelvoitteina. Tulosvelvoite tarkoittaa sitä, että 

velallinen on velvoitettu saamaan aikaan jonkin tietyn tuloksen, kuten asianmukaisen tuotteen 

tilaajalle tai rakennusurakassa toimittamaan sopimuksen mukaisen rakennuksen.63 Toimintavel-

voitteella tarkoitetaan sitä, että velallinen on velvollinen menettelemään tietyllä (yleensä huo-

lellisella) tavalla, mutta ei ole sidottu tietyn lopputuloksen aikaansaamiseksi.64 On korostettava, 

 

58 Halila – Hemmo 2008, s. 25. 
59 Kivimäki – Ylöstalo 1973, s. 242. 
60 Aurejärvi – Hemmo 2007, s. 13. 
61 Norros 2012, s. 134. 
62 Hakulinen 1965, s. 58. 
63 Norros 2012, s. 128 ja Hemmo 2003, s. 131. 
64 Norros 2012, s. 125–126 ja Hemmo 2003, s. 131. 
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että jaottelu ei ole sopimuskohtainen vaan nimenomaan yksittäisten velvoitteiden tasoinen jaot-

telu.65 

Kolmanneksi sopimusosapuolten velvoitteet voidaan jakaa muun muassa kertasuorituksiin, tois-

tuvaissuorituksiin ja kestosuorituksiin.66 Kertavelvoitteissa suoritus voidaan toteuttaa kerran ja 

velvoitteen olemassaolo lakkaa, kun taas kestosuorituksissa velvollisuus toimeen on jatkuva. 

Irtaimen kauppa ja korjauspalvelu käsitetään tyypillisesti kertaluontoiseksi sopimukseksi67, kun 

taas esimerkiksi vuokrasopimuksen velvoite antaa huoneisto tai tila käyttöön on kestovelvoite.68 

Yksittäisten velvoitteiden sijasta sopimusten jaottelun perusteena voidaan käyttää myös sopija-

osapuolia. Jaottelu voidaan tehdä esimerkiksi liikesopimusten ja kuluttajasopimusten välillä, 

joissa keskeinen ero on muun muassa kuluttajansuojan kantava periaate heikomman osapuolen 

suojelemisesta.69 Kuluttajasopimuksia myös ohjaa myös pakottavana lainsäädäntönä kuluttajan-

suojalaki 38/1978. 

Halila ja Hemmo ovat todenneet, että sopimuksen luokittelu voi perustua aiempien jaottelujen 

lisäksi sopimuksen vastikkeellisuuteen, syntytapaan ja sopimuksen kohteeseen.70 Esimerkiksi 

kiinteä hinta puoltaa tyypillisesti tulosvelvoitetta ja tuntihintainen työ palvelua, vaikkakin vas-

tikkeellisuuden peruste on usein myös liiketoimintamalliin kytkeytyvä tekijä. Toisaalta puhtaan 

varallisuusoikeudellisen sopimuksen rinnalla mainitaan joskus perheoikeudelliset, yhtiöoikeu-

delliset ja hallinnolliset sopimukset.71  

Esitetyistä jaotteluista on hyötyä silloin, kun arvioidaan yksittäisen sopimuksen luonnetta ja 

normeja, joita sopimukseen tulisi soveltaa. Lisäksi velvoitteiden tunnistaminen ja jaottelu aut-

tavat sopimusten sisällön analysoinnissa ja perusteltujen tulkintaratkaisujen hahmottamisessa. 

 

65 Norros 2012, s. 127, ohjelmistojen osalta erottelusta Harris 1983, s. 86–87. 
66 Aurejärvi – Hemmo 2007, s. 12 ja Norros 2012, s. 131–132. Norros puhuu tässä velvoitteista, kun taas Aurejärvi 
ja Hemmo yleisemmin sopimuksista. 
67 Halila – Hemmo 2008, s. 8 
68 Halila – Hemmo 2008, s. 8 ja Aurejärvi – Hemmo 2007, s. 12. 
69 Halila – Hemmo 2008, s. 5. 
70 Halila – Hemmo 2008, s. 12. 
71 Halila – Hemmo 2008, s. 13. 
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1.7 Sopimusten tulkinnasta 

Sopimuksen tyyppi ja muut mainitut jaottelutavat vaikuttavat kukin osaltaan siihen, miten sopi-

muksia tulisi tulkita.72 Tarve sopimusten tulkitsemiseen nousee yleensä erityisesti ristiriitatilan-

teissa ja tarkoituksena on löytää osapuolten solmiman sopimuksen tarkoitus.73 Lähtökohtana 

tulkinnassa on sopimusten sanamuoto, mutta usein sopimuksen jättämiä aukkoja on tarpeen täy-

dentää myös muilla oikeuslähteillä.  

Wanamo on jäsentänyt sopimusehtojen sovellusjärjestystä seuraavasti: sopimuksen normit ovat 

aina ensisijaisia muihin oikeuslähteisiin verrattuna. Silloin kun kysymyksessä on tilanne, josta 

ei ole sovittu sopimuksessa, täydennetään sopimuksen ehtoja osapuolten omaksuman käytännön 

mukaisesti. Kolmantena vaihtoehtona voidaan tarkastella alan kauppatapaa tai muuta tapaa, joka 

sitoo osapuolia. Jos osapuolten väliseen sopimukseen jää edelleen aukkoja, haetaan tulkintatu-

kea dispositiivisesta lainsäädännöstä, kuten kauppalaista. Viimeisenä tulevat yleiset sopimusoi-

keuden periaatteet.74 

Kivimäki ja Ylöstalo katsoneet, että oikeustieteen ja kirjallisuuden rooli on nimenomaisesti lain 

aukkojen täyttäminen.75 Mikäli oikeuskysymykseen ei saada vastausta nimenomaisesti nor-

mista, samankaltaisiin tilanteisiin voidaan heidän mukaansa tarittaessa soveltaa analogiaa joko 

yksittäisenä lainanalogiana tai laajempana oikeusanalogiana, joka ottaa huomioon myös oikeus-

järjestyksen kokonaisuuden.76 

Jotta analogiaa voidaan käyttää sopimusoikeudellisena tukena, on huomioitava myös jaottelu 

edellä mainittuihin kerta- ja kestosopimuksiin, arvioitava suorituksen kohdetta, osapuolten 

luonnetta ja sopimukseen tyypillisesti liittyviä oikeusongelmia.77 Samoin painoarvoa voidaan 

antaa esimerkiksi toiminnan laadulle ja yhteiskunnalliselle kontekstille.78 

 

72 Hemmo 1997, s. 25. 
73 Sund-Norrgård 2012, s. 296. 
74 Wanamo 1998, s. 335 – 341, 337. 
75 Kivimäki – Ylöstalo 1973, s. 15. 
76 Kivimäki - Ylöstalo 1973, s. 15. 
77 Halila – Hemmo 2008, s. 27. 
78 Hemmo 1997, s. 32. Erityisesti lisenssisopimusten osalta Sund-Norrgård 2012, s. 300. 
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Ohjelmistotoimitusten osalta on vielä todettava, että mikäli osapuolten väliset sopimusehdot 

jättävät kysymyksiä tulkinnanvaraisiksi eikä osapuolten välistä käytäntöä ole muodostunut (ku-

ten asian laita esimerkiksi asiakaskohtaisissa ohjelmistotoimituksissa on), löytyy tulkinta-apua 

alan kauppatavasta eli ohjelmistojen osalta erityisesti IT2018-sopimusehdoista. Tämän lisäksi 

tulkinnassa avuksi ovat analogisesti kauppalaki ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet. 
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2 KATSAUS ERILAISIIN OHJELMISTOTOIMITUKSIIN 

2.1 Ohjelmiston määritelmä ja erilaiset ohjelmistotoimitukset 

Tutkimuskohteen abstraktisuuden takia on tarpeen määritellä se, mitä ohjelmistolla oikeastaan 

tarkoitetaan ja mistä ohjelmistotoimituksissa on kyse. Ohjelmistoa ja tietokoneohjelmistoa käy-

tetään synonyymeinä tässä esityksessä. Toimittajalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka toimittaa oh-

jelmiston ja tilaajalla sitä tahoa, joka tilaa ohjelmistotoimituksen. 

Ohjelmistojen määritelmän osalta tukeudutaan Rowlandin, Kohlin ja Charlesworthin omaksu-

maan määritelmään: ohjelmisto on yhdistelmä koodia (tietoa), jolla tietokone saadaan tekemään 

tiettyjä toimia tai tuottamaan tuloksia joko tietokoneen sisällä tai ulkomaailmaan.79  Ohjelmisto 

ei itsessään näin ollen ole määritelmällisesti aineellinen luomus, mutta se kommunikoi aineelli-

sen laitteiston ja tavaroiden kanssa.80  

Ohjelmistotoimituksilla tarkoitetaan tässä esityksessä niitä keinoja ja sopimuksia, joissa ohjel-

miston kehittäjä tai jälleenmyyjä mahdollistaa ohjelmiston tilaajalle tai ostajalle ohjelmiston 

käytön. Ohjelmistoja voidaan toimittaa joko erilaisten fyysisten laitteistojen avulla (kuten muis-

titikut, levykkeet tai muut muistia sisältävät apuvälineet) tai toimittamalla ohjelmisto pelkästään 

tietoverkon avulla ilman erillistä fyysistä laitteistoa.81 

Ohjelmistotoimituksista mainittavaksi tulevat ainakin vakiomuotoiset valmisohjelmistot, asia-

kaskohtaisesti räätälöidyt ohjelmistot, käyttöjärjestelmät ja sulautetut järjestelmät, joissa ohjel-

misto on osa fyysistä esinettä.82 Välimallejakin on, kuten esimerkiksi vakio-ohjelmistoon pe-

rustuva ratkaisu, jota kustomoidaan ohjelmiston sisällä runsaasti asiakaskohtaisten tarpeiden 

mukaan.83 Tässä esityksessä tarkastelu on rajattu vakiomuotoisiin valmisohjelmistoihin, asia-

kaskohtaisesti räätälöityihin ohjelmistoihin ja SaaS-toimituksiin. 

 

79 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 363. 
80 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 451–452 ja Bartolini – Santos – Ullrich 2018, s. 363. 
81 Huttunen 2012, s. 332 
82 Esimerkkilistaus Huttunen 2012, s. 332. 
83 Kustomointi voi kestää sinänsä yhtä pitkään kuin pieni ohjelmistoprojekti, esimerkiksi useita kuukausia. Row-
land – Kohl – Charlesworth 2012, s. 395. 
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Tietokoneohjelmistot saavat oikeudellisen suojansa ensisijaisesti tekijänoikeuksien kautta.84 

Ohjelmiston lähdekoodi on ohjelmoijan luovan työn tulos, minkä vuoksi se täyttää tekijänoi-

keudellisen teoksen kynnyksen. Jopa perustasoisissa liike-elämän ohjelmistoissa on satoja tu-

hansia rivejä koodia. Tekijänoikeudellisen luoteensa vuoksi ohjelmistoja voi kaupallistaa siten, 

että ohjelmisto joko myydään tai ohjelmiston käyttäjälle myönnetään lupa käyttää ohjelmistoa. 

Jälkimmäistä mallia kutsutaan lisensoinniksi.85  Todettakoon, että tekijänoikeudellisen suojan 

riittämättömyyttä tietokoneohjelmistojen kohdalla on kritisoitu.86  

Ohjelmistolisenssit eivät ole uusi ilmiö, vaan ohjelmistojen arvoa on alettu suojata jo 1970-

luvulta lähtien.87 Ohjelmistolisenssiä on kuvailtu sekatyyppiseksi sopimukseksi, joka sisältää 

paitsi ohjelmiston toimittajan ja tilaajan välistä yksityisoikeudellista sopimussuhdetta koskevia 

ehtoja, myös immateriaalioikeuden alaan kuuluvia tekijänoikeudellisia elementtejä.88 Vakiintu-

neen käytännön mukaan lisenssi tarkoittaa käyttöoikeuden luovutusta, jossa lisenssinantaja luo-

puu sovitussa määrin oikeudenhaltija-asemansa oikeuttamasta kieltovallasta lisenssinsaajan hy-

väksi.89 Lisenssi onkin tapa hyödyntää ohjelmistoa ilman, että samalla rikkoo tekijänoikeuk-

sia.90 

Ohjelmistojen kopioitavuuden ja lisensoinnin takia on täysin mahdollista, että ohjelmiston al-

kuperäinen kehittäjäyhteisö ja loppukäyttäjä eivät ole missään tekemisissä keskenään, vaan oh-

jelmiston toimittaja ainoastaan jälleenmyy ohjelmistolisenssejä.91 Sen sijaan on erittäin harvi-

naista, että asiakaskohtaisen ohjelmiston kehittäjä ei olisi yhteydessä suoraan loppuasiakkaa-

seen. 

 

84 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 355 – 356 ja Takki – Halonen, s. 29–30. 
85 Sund-Norrgård 2012, s. 287 ja Takki – Halonen, s. 20. 
86 Muun muassa Bartolini – Santos – Ullrich 2018, s. 368. Myös Klami - Neejärvi 1997 ovat käsitelleet tietoko-
neohjelmien suojakeinoja laajasti patentin ja tekijänoikeuden näkökulmasta. Myös Euroopan unionin tuomioistui-
men tapauksessa C-406/10 World Programming katsottiin, että tekijänoikeudella suojattuja ohjelmia voi kopioida 
niin, että muut ohjelmat tekevät samoja toimintoja. Lisäksi laillisen lisenssin hankittuaan kuka tahansa on oikeu-
tettu tutkimaan, oppimaan ja testaamaan ohjelmistoa eli toisin sanoen keräämään tietoa siitä, miten se toimii. Oh-
jelmistojen arvokkaimmat ominaisuudet – ohjelmiston toiminnot – ovat siis vailla tekijänoikeuden suojaa. 
87 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 395. 
88 Huttunen s. 333–334 viitteineen; Lindberg – Westman 2000, s. 269; Vedenkangas 2002, s. 862–879, s. 864–865 
ja Välimäki 2006, s. 146. 
89 Oesch 2004, s. 914 – 915; Vedenkangas 2002, s. 862; Kulmala 2003, s. 856 ja Rowland – Kohl – Charlesworth 
2012, s. 395. 
90 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 403; Karnell 1985, s. 12 ja Domeij 2002, s. 23. 
91 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 396 
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2.2 Mitä ovat valmisohjelmisto, asiakaskohtainen ohjelmisto ja SaaS? 

Valmisohjelmistolla tarkoitetaan sellaisia ohjelmistoja, joita ei millään tavalla räätälöidä asia-

kasta varten, vaan ohjelmiston toimittaja on ohjelmoinut valmiiksi ohjelmiston, joka toimii kai-

killa käyttäjillä samalla tavalla.92 Valmisohjelmisto voidaan toimittaa ulkoisella levykkeellä tai 

muulla muistia sisältävällä liitännäisellä tai toimittaa yleisen tietoverkon kautta internetistä. 

Loppukäyttäjä asentaa valmisohjelmiston tietokoneelleen ja käyttää sitä lisenssinsä puitteissa 

kuten haluaa. Valmisohjelmistosta voidaan mainita esimerkkeinä Microsoft Word, Spotifyn tie-

tokoneelle asennettava versio tai Miinaharava-peli. 

Valmisohjelmisto ei tarkoita sitä, etteikö eri käyttäjillä voisi olla ohjelmiston sisällä erilaisia 

asetuksia. Mikäli ohjelmistotoimittaja on mahdollistanut sen, että käyttäjä voi tallentaa omia 

asetuksiaan ja siten muokata ohjelmiston toimintaa, ei mahdollisuus tarkoita, että kyseessä olisi 

asiakaskohtainen ohjelmisto. Nimetyssä tilanteessa ohjelmistoon on jo etukäteen ohjelmoitu 

mahdollisuus tallentaa omia asetuksia, minkä vuoksi sama toiminnallisuus on kaikilla käyttäjillä 

identtinen. Ohjelmistolisenssiin voi sisältyä jonkin rajatun ajan mahdolliset versiopäivitykset ja 

–korjaukset, mutta tämä ei ole välttämätöntä.93 

Asiakaskohtaisella ohjelmistolla tarkoitetaan ohjelmistoa, jonka lähdekoodia on muokattu tai 

kehitetty nimenomaisesti tietyn asiakkaan tarpeisiin. Ohjelmisto saattaa olla alusta asti ohjel-

moitu asiakaskohtaisesti tai ohjelmisto voi olla rakennettu jonkin valmisohjelmiston päälle niin, 

että lähdekoodia on rikastettu asiakaskohtaisilla muutoksilla. Asiakaskohtaiset ohjelmistot asen-

netaan yleensä joko tietokoneelle tai muulle päätelaitteelle tai esimerkiksi tilaajan omille palve-

limille. 

Asiakaskohtaisia ohjelmistoja ei tyypillisesti tarjota rajoittamattomalle yleisölle samalla tavalla 

kuin valmisohjelmistoja, vaan ne tilataan yleensä erikseen ohjelmistotoimittajalta. Asiakaskoh-

 

92 Streng 2007, s. 212. 
93 Mariotta-Wurgler 2007, s. 695. 
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taiset ohjelmistot luodaan tavanomaisesti projektityönä ja ohjelmiston kehitys voi kestää muu-

tamasta viikosta useampaan vuoteen. Asiakaskohtaisessa ohjelmistossa on kaikkein luontevinta, 

että asiakas saa omistukseensa ohjelmoidun tuotoksen. 94 

Asiakaskohtaisia ohjelmistoja voidaan kehittää useammalla tavalla, mutta suosituimpia meto-

deja ovat waterfall ja agile. Waterfall-kehityksessä eli vesiputousmallissa ohjelmiston toimittaja 

ja tilaaja luovat projektisuunnitelman, jossa jokainen projektin vaihe määrittää seuraavan vai-

heen sisällön.95 Projekti etenee vesiputouksen tavoin alaspäin niin, että myöhempiin vaiheisiin 

ei voida enää palata. Koko projekti suunnitellaan tarkasti ennalta niin, että projekti yleensä ete-

nee seuraavissa vaiheissa: 1) ohjelmiston vaatimusten määrittely, 2) ohjelmiston suunnittelu, 3) 

ohjelmointi, 4) testaus ja 5) ylläpito. Sopimuksellisesti kyseessä on yleensä yksi (pitkähkö) pro-

jektitoimitus.96 

Agile-kehityksessä eli ketterässä kehityksessä sen sijaan keskiöön nousee iteratiivinen prosessi, 

jossa vesiputousmallissa kuvattu prosessi toistetaan lyhyissä sykleissä useamman kerran. Ket-

terän kehityksen ero on se, että mikäli tilaaja haluaa muuttaa mieltään, koko projektia ei tarvitse 

aloittaa alusta vaan ohjelmisto luodaan joustavasti pala kerrallaan. Ketterässä kehityksessä on 

sopimuksellisesti kyse siitä, että yhden puitesopimuksen sisällä toteutetaan monta pienempää 

toimeksiantoa aina erikseen määritellyllä tavalla.97 Ketterän kehityksen toimitus voidaan aloit-

taa tyhjästä ja pyrkiä tiettyyn lopputulokseen kuten vesiputousmallilla luodussa ohjelmistossa, 

mutta ketterien menetelmien toimitus voi merkitä lisäosaa tai paranneltuja ominaisuuksia ole-

massa olevaan ohjelmistoon. Tällöin tarkoitus ei ole luoda kokonaan uutta ohjelmistoa. Kehi-

tysmallien eroa ei ole tarkoituksenmukaista kuvata tässä tarkemmin. 

 

94 Omistuksen käsite yhdistetään tyypillisesti irtaimeen tai kiinteään omaisuuteen, mutta ei immateriaalioikeuksiin. 
Kts. esim. Zitting - Rautiala 1976, s. 19 ja Kaisto - Tepora 2012, s. 175. Tässä esityksessä ei kuitenkaan paneuduta 
sen tarkemmin asiaa koskevaan problematiikkaan vaan puhutaan ohjelmistojen omistamisesta esityksen selkeyden 
vuoksi. 
95 Hoeren – Pinelli 2018, s. 1131. 
96 Kujala - Nystén-Haarala – Nuottila 2015, s. 98. 
97 Hooles 2018, s. 1 ja Laine - Leinonen - Parkkola 2011, s. 11. Eroista tarkemmin Hooles 2018, s. 1–2. 
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SaaS-toimitus on periaatteellisesti erilainen valmisohjelmistosta ja asiakaskohtaisesta ohjelmis-

tosta siten, että SaaS-toimituksessa ohjelmistopalvelun tilaaja ei saa hallintaansa ohjelmistoa 

eikä edes ohjelmistolisenssiä.98 SaaS-toimituksessa tilaaja saa ohjelmiston käyttöönsä palveluna 

niin, että hän pystyy esimerkiksi selaimensa kautta kirjautumaan palveluun ja käyttämään sitä 

pelkän internetyhteyden avulla ilman, että hänen päätelaitteellensa asennetaan mitään. Tästä on 

toisaalta esitetty myös kritiikkiä: ohjelmiston käyttäjä ei saa edes kopiota ohjelmistosta, vaan 

kaikki oikeudet ohjelmistoon säilyvät toimittajalla.99 SaaS-toimituksesta esimerkkinä voi mai-

nita esimerkiksi Google Mailin tai Office 365 -palvelut, kuten pilvipalvelussa toimivan Wordin 

Online -version. 

SaaS-toimituksessa käyttäjät käyttävät ohjelmistoa, joka toimii yleensä toimittajan palvelimilla, 

mutta valmisohjelmiston tavoin ohjelman lähdekoodi on aina sama käyttäjästä riippumatta. So-

velluksen sisällä voi tehdä muokkauksia, jotka eivät vaikuta ohjelmistojen taustalla piileviin IT-

 

98 Takki – Halonen 2017, s. 21. Hallinnasta immateriaalioikeuksien osalta tarkemmin esim. Kaisto – Tepora 2012, 
s. 243. 
99 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 430 viitteineen. 

Kuva 1, Waterfall-kehitys ja Agile-kehitys visualisoituna. 
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infrastruktuureihin. Käyttäjä saa rajoitetun pääsyn ohjelmistoon ja ohjelmistotoimittaja varmis-

taa, että ohjelmisto on tilausajan mukaisesti käytettävissä.100 Tällöin toimittaja kantaa riskin 

siitä, että sen suorituskyky riittää palvelemaan tilaajia myös ohjelmiston taustalla olevan infra-

struktuurin osalta.101 

SaaS-palveluiden hyödyntäminen on laajentunut huomattavasti, sillä siinä on etuja sekä asiak-

kaalle että ohjelmistojen toimittajalle. SaaS mahdollistaa sen, että useat eri käyttäjät voivat käyt-

tää samalla alustalla olevaa ohjelmistoa, jota ohjelmistotoimittaja ylläpitää omilla palvelimil-

laan.102 Käyttäjä tarvitsee periaatteessa vain internetyhteyden saadakseen palvelun toimimaan. 

Ohjelmisto pysyy ajan tasalla, eikä uusia lisenssejä tarvitse hankkia, kun uusia versioita julkais-

taan.103 Toimittajan haasteet aiempien ohjelmistoversioiden ylläpidosta häviävät ja uusien ver-

sioiden toimittaminen on vapaampaa, kun palvelimet ovat toimittajan hallussa. 104  

Gartnerin mukaan vuonna 2019 SaaS-pohjaisiin asiakashallintajärjestelmiin käytetään noin 42 

miljardia dollaria, joka on olisi jopa 75% asiakashallintajärjestelmiin yhteensä käytetystä sum-

masta.105 SaaS-palvelut ovat yleistyessään tuoneet tyypillisten lisenssien ja ohjelmistojen luo-

vutusten rinnalle myös vaihtoehtoisen ohjelmistojen tarjoamisen mallin.106 Saas-palveluiden 

syntyminen ei kuitenkaan ole ollut oikeustieteellinen luomus, vaan seurausta tietotekniikan ja 

ohjelmistojen liiketoimintamallien kehityksestä.107 On myös syytä huomata, että SaaS-palvelu 

voi periaatteessa olla joko asiakaskohtainen ohjelmisto tai valmisohjelmisto.108 

SaaS onkin johtanut ohjelmistolisenssien suosion laskuun, minkä vuoksi lisenssisopimuksen ti-

lalla on toimittajan lupaus palvelun sisällöstä ja käytettävyydestä service level agreementin eli 

SLA:n mukaisesti.109 SLA on SaaS-toimitukseen liittyvä sitoumus siitä, miten ohjelmistopal-

velu on tilaajan käytettävissä ja mitä palveluun sisältyy. SLA:t laaditaan tyypillisesti toimittajan 

 

100 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 430. 
101 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 433. 
102 Bartolini – Santos – Ullrich 2018, s. 358. 
103 Wu 2011, s. 15057–15058.  
104 Wu 2011, s. 15057–15058  
105 Gartnerin tiedote 2019: Cloud to Represent 75% of Total Spend on CRM in 2019. 
106 Esimerkiksi Salesforce.com, joka tuottaa asiakashallintajärjestelmiä eli CRM-järjestelmiä, on saanut vankku-
mattoman sijan markkinoilla SaaS-palveluna. Kts. Sitaram – Manjunath 2012, s. 1–3. 
107 Li – Cheng – Jin 2018, s. 1928–1929 ja Välimäki 2005, s. 16. 
108 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 429–430. 
109 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 430. 
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puolelta yksipuolisesti, mutta koska kyse on kuitenkin sopimusoikeudellisesti kahden osapuolen 

välisestä sopimuksesta. 

 

2.3 Ohjelmistosopimusten erityispiirteitä 

Tietotekniikka-alaan liittyviä sopimuksia on perinteisesti pidetty erityisinä ja erityisosaamista 

vaativana oikeudenalana.110 Sopimukselliset erityispiirteet ovat kehittyneet Suomessakin vie-

raiden oikeusjärjestysten pohjalta esimerkiksi käännöksinä, jotka eivät perustu perinteiseen suo-

malaiseen sopimusoikeustraditioon.111 Ohjelmistojen liiketoimintamallit ovat kehittyneet Yh-

dysvalloissa, mistä käytännöt ovat laajentuneet muun muassa Suomeen.112 Ohjelmistosopimuk-

set ovat kuitenkin sopimuksia siinä missä kaikki muutkin sopimukset – alaan liittyvät erityis-

seikathan vaihtelevat jokaisella toimialalla. 

Ensimmäisenä ohjelmistosopimusten keskeisenä erityispiirteenä on jatkuva muutos.113 Tieto-

tekniikkaan liittyvät ohjelmistokielet uusiutuvat ja kehittyvät, mutta myös teknologia uudistuu 

lähes päivittäin. Ohjelmistohankinnoissa tämä tarkoittaa sitä, että hankittava ohjelmisto saattaa 

vanhentua investointihintaan verrattuna hyvinkin nopeasti.114 Esimerkiksi rakennuksissa kirjan-

pidollinen poistoaika on tyypillisesti 20 – 40 vuotta – näin vanhat ohjelmistot liiketoimintakäy-

tössä ovat erittäin harvinaisia. Sopimukset voivat olla pitkäkestoisia, jos ohjelmisto on tarkoitus 

hankkia investointina pitkäaikaiseen käyttöön – kuten yleensä liiketoiminnan järjestelmissä on 

tarkoituksena.115 Ohjelmistopalvelun hankkija ei yleensä pyri tietoisesti jatkuvaan ohjelmistojen 

hankkimiseen ja ohjelmistojen lyhyeen käyttöön, kun kontekstina on yritysten väliset sopimuk-

set. 

Toiseksi ohjelmistoja hankkiessa toimituksen kohteena on jokseenkin abstrakti tuote, jota ei voi 

välttämättä tarkastella ennen hankintaa.116 Ostaja ei lähtökohtaisesti pääse lähdekoodiin käsiksi 

 

110 Takki – Halonen 2017, s. 11 ja Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 3 ja Oesch – Vesala 2004, s. 259. 
111 Takki – Halonen 2017, s. 11 ja Matwyshyn 2013, s. 173. 
112 Välimäki 2005, s. 16 ja s. 21–24. 
113 Takki – Halonen, 2017, s. 12. 
114 Takki – Halonen 2017, s. 13–14. 
115 Laine - Leinonen - Parkkola 2011, s. 9. Kestosopimuksista ja osapuolten suhteen järjestelystä esim. Grönfors 
1995, s. 45. 
116 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 445. 
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eikä voi näin ollen täysin varmentaa, miten ohjelmisto toimii eri tilanteissa.117 Ohjelmaa voi 

joskus tarkastella päällisin puolin ennen hankintapäätöksen tekemistä, mutta tällöinkään koko 

ohjelman toiminnallisuuksien ja mahdollisten virheiden läpikäynti ei ole mahdollista.118 Myös 

toimittajan on vaikea todentaa ja tarkistaa jokaista toiminnallisuutta ja sitä, miten ne toimivat 

kaikissa kuviteltavissa olevissa tilanteissa. Tämän takia on sanottu, että täysin virheetöntä oh-

jelmaa on mahdotonta tuottaa119 ja ohjelmistoalalla on tyypillisesti hyväksytty se, ettei ohjel-

misto voi olla täydellisen virheetön.120 

Kolmanneksi alalla ei ole erityislainsäädäntöä, josta hakea tulkintaohjeita ja suuntaviivoja tul-

kintasuositusten tekemiseksi. Kuten aiemmin lähdeaineistoa käsittelevässä kappaleessa tuli 

ilmi, lähimpänä ohjelmistoja käsittelevänä lainsäädäntönä on tekijänoikeuslaki, joka käsittelee 

tietokoneohjelmia lähinnä määräysvallan ja tietokoneohjelman nauttiman suojan osalta. Näin 

ollen mahdollisissa epäselvyystilanteissa on tukeuduttava sallittuihin oikeuslähteisiin velvoitta-

vien oikeuslähteiden sijasta ja haettava muualta lainsäädännöstä analogiatukea. Tämä aiheuttaa 

epävarmuutta ohjelmistosopimuksiin.121 

Neljänneksi ohjelmiston hankinta on yleensä operatiivisen liiketoiminnan kannalta merkit-

tävä.122 Liiketoiminnallisesti merkittävyyttä korostaa myös se, että ohjelmistojen hankkiminen 

voi olla suuri rahallinen panostus.123 Jos tarkoitus on hankkia täysin asiakaskohtaisesti räätälöity 

ohjelmisto määritellyillä toiminnallisuuksilla, joutuu ohjelmointityön tekemään käytännössä 

alusta asti tyhjästä. Tämä vaatii huomattavia panostuksia toimittajalta, joka taas laskuttaa tehdyn 

työn edelleen tilaajalta. Vaikka kyseessä ei olisikaan kertainvestointi, niin ohjelmistolisenssien 

 

117 Tätä tuskin ostajalta voitaisiin edellyttääkään pätevästi, sillä tämä vaatii syvää teknistä asiantuntemusta. Hemmo 
2003, s. 159. Oikeuskäytännössä tarkastusvelvollisuutta on käsitelty taidemaalauksen osalta ratkaisussa KKO 
1998:150. A oli ostanut B:ltä taulun ja B oli kertonut, että taulu oli kuuluisan taitelijan maalaama teos. Muutaman 
vuoden jälkeen kävi ilmi, että taulu ei ollut aito. Korkein oikeus perusteli asiaa niin, että osapuolen on ollut voitava 
luottaa myyjän tietoon eikä hän ole voinut havaita virhettä. 
118 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 436. 
119 Moore 2010, s. 428 ja Takki – Halonen, s. 15. 
120 Atkins 2005, s. 52 viitteineen; Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 436; Takki – Halonen, s. 16, Airaksinen 
2015, s. 1046. 
121 Tämä korostaa se seikka, että kaikkia erilaisia vastuutilanteita on mahdoton luetella sopimuksentekovaiheessa. 
Hemmo 2005b, s. 83. 
122 Jos toiminnan kannalta kriittinen lisenssisopimus lakkaa, voi tämä käytännössä aiheuttaa täydellisen seisahduk-
sen myös yrityksen tulovirtaan. Kts myös Hemmo 2005b, s. 14. 
123 Takki – Halonen 2017, s. 133–134. 
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hankkiminen aiheuttaa jatkuvia kustannuksia esimerkiksi kuukausi- tai vuosiveloituksen muo-

dossa. 

Viidenneksi sopimuskumppanit voivat tulla kovin sitoutuneiksi toisiinsa ohjelmistotoimituksen 

osalta. Tilaajalle tilanne on usein negatiivinen ja ilmiöstä käytetään termiä toimittajaloukku.124 

Keskeisimmät järjestelmät ohjaavat koko liiketoimintaa ja niiden virheellisyys tai käyttökelvot-

tomuus voi pahimmassa tilanteessa lamauttaa väliaikaisesti liiketoiminnan tai aiheuttaa muuten 

kustannuksia ohjelmistojen tilaajalle. Siksi on yleistä, että ohjelmistojen yhteydessä solmitaan 

myös esimerkiksi ohjelmistojen ylläpitosopimus, jolla toimittaja sitoutuu myös ylläpitämään 

toimittamaansa ohjelmistoa.125 Toisaalta ohjelmistopalvelu saattaa olla niin tärkeä ja kriittinen 

osa liiketoimintaa, että sen vaihtaminen aiheuttaisi huomattavia kustannuksia. Tärkeä asiakas-

tieto saattaa olla keskitetty keskeisiin järjestelmiin ja tiedon siirtämistä sopimuksellisesti saattaa 

olla rajoitettu. 

Kuudenneksi ja viimeiseksi voi mainita IT-sopimusten verkostomaisen luonteen.126 Ohjelmis-

topalveluita hankkiessa tilaajalla on usein tarve hankkia myös muita IT-palveluita tai esimer-

kiksi laitteita, jotta ohjelmisto palvelee liiketoimintaa. Esimerkkinä voi mainita, että ohjelmiston 

hankkimisen lisäksi on usein tarpeen hankkia IT-infrastruktuuria (kuten palvelimet ja verkko-

konesali), IT-tietoliikennepalvelua ja päätelaitteita ohjelmistojen käyttämiseksi. Kaikille ohjel-

miston käytön kannalta kriittisillä komponenteilla saattaa olla eri toimittaja, minkä vuoksi tilaa-

jan on hallittava verkostoa, kun ratkaisuun on tarve tehdä muutoksia.127 

Seitsemänneksi on tyypillistä, että varsinkin asiakaskohtaista ohjelmistoa tilattaessa kaupan 

kohdetta ei ole vielä olemassa eikä siitä ole tarkkoja määrityksiä, vaan ne saatetaan luoda pro-

sessin aikana joko vesiputousmallin tai ketterän kehityksen mukaisesti.128 Tilaajan vastuulla on 

 

124 Puhakainen 2020, s. 19 viitteineen.  
125 Hemmo 2005a, s. 195. 
126 Kujala - Nystén-Haarala – Nuottila 2015, s. 94 ja Nystén-Haarala – Lee – Lehto, s. 463. 
127 Tilaaja ei ilman erillistä lupaa saa tehdä mitä muutoksia tahansa. Esim. Aalto-Setälä et al 2016, s. 207 ja esi-
merkkitapaus KKO 2008:45. Tapauksessa oli kyse tietokoneohjelman muokkaamisesta karjalanpiirakoiden val-
mistuksessa. Vuosien saatossa ohjelmistoa oli muokattu niin paljon, että kyse oli uusi ohjelma, joka oli kopioitu 
vanhasta. Tässä yhteydessä oli myös rikottu tekijänoikeutta. 
128 Hemmo 2005a, s. 106. 
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antaa oma-aloitteisesti kaikki tiedot, jotka voivat vaikuttaa hinnoitteluun, tavoiteltuun lopputu-

lokseen ja käyttötarkoitukseen.129 Tämä aiheuttaa selkeän lähes poikkeuksetta tilanteen, että 

kaupan kohdetta ja siten sopimuksen sisältö ei ole määritelty täydellisesti siinä vaiheessa, kun 

sopimus solmitaan.130 Tämä on yksi tyypillinen ongelmakohta projektiluontoisissa toimituk-

sissa.131 

Erityispiirteistä seuraa se, että sopimuksissa on korostunut tarve pyrkiä joustavuuteen osapuol-

ten välillä.132 Ohjelmistosopimuksissa on tarve hallita vanhentuvaa teknologiaa, liiketoiminnan 

muutoksia ja toimittajaloukkua tilaajan puolelta erityisillä ehdoilla, joilla toimittajasta päästään 

joustavasti eroon ilman kalliita rajoituksia tai kustannuksia.133 Toimittaja taas ei mielellään ha-

lua sitoutua versiopäivitysten tuottamiseen, mikäli ohjelmisto yksinkertaisesti vanhenee lii-

kaa.134  Tilaajalla on intressi saada toimittaja sidotuksi yhteistyöhön ja arvokkaidenkin tietojen 

luovuttamiseen, jos tilaaja päätyy toimittajana vaihtamiseen.135  

Toisaalta sopimuksiin nousee tarve kirjata sekä laajasti että tarkasti erilaisia menettelytapoja ja 

ohjelmiston toimivuutta136 ja muita laatuja koskevia tekijöitä, sillä ristiriitatilanteissa ei voida 

turvautua esimerkiksi lainsäädäntöön tai oikeusasteiden tuomioistuinratkaisuihin.137 Käytettä-

vissä ovat lähinnä vain sopimusehdot, jotka tosin saattavat osin perustua toimittajan tarjoamiin 

yleisiin sopimusehtoihin. Hyvää kauppatapaa koskevaa sääntelyä voi yrittää hakea IT2018-eh-

doista, mutta ehtoja ei sovelleta sellaisenaan, elleivät osapuolet ole niihin vedonneet sopimusta 

tehtäessä. 

Kolmanneksi erityisesti toimittajalla on tarve kirjata vastuunrajoituksia suojaamaan ohjelmiston 

mahdollisilta virheiltä.138 Haasteita aiheuttaa se, että toisaalta toimittajat eivät tyypillisesti halua 

 

129 Halila 1981, s. 53, 70 –71; Sandvik 1966 s. 221 – 223 ja ohjelmistoissa erityisesti Rowland – Kohl – Charles-
worth 2012, s. 445. 
130 Tällä on vaikutusta myös erityisen tiedonanto- ja selonottovelvollisuuden muodostumiseen, kts. Halila – 
Hemmo 2008, s. 66 ja Hemmo 2003, s. 134. 
131 Hemmo, 2005b, s. 84 ja Hemmo 2005a, s. 39. 
132 Näin on erityisesti kestosopimuksissa, kuten lisenssisopimuksessa ja SaaS-toimituksessa. Halila – Hemmo 2008, 
s. 11–12; Takki – Halonen 2017, s. 15–16 ja Matwyshyn 2013, s. 173. 
133 Kujala - Nystén-Haarala – Nuottila 2015, s. 99. 
134 Takki – Halonen 2017, s. 12–13. 
135 Takki – Halonen 2017, s. 16–17. 
136 Takki – Halonen 2017, s. 15. 
137 Sund-Norrgård 2012, s. 299. 
138 Takki- Halonen 2017, s. 16–17. 
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luvata, miten ohjelmisto toimii tai antaa toiminnallista takuuta ohjelmistolle.139 Vastuunrajoi-

tukset ohjelmistoalalla liittyvät useimmiten siihen, että ostajan oikeussuojakeinot on rajattu vain 

korjaamaan tai vaihtamaan ohjelmisto.140 

Varsinkin valmisohjelmistojen osalla sopimus koostuu lähtökohtaisesti vakiosopimuksista.141 

Loppukäyttäjä sitoutuu yleensä tuotetta käyttäessään end-user license agreements eli EULA:an, 

jossa määritellään loppukäyttäjän vastuut ja velvollisuudet ohjelmistoja käyttäessä. Nämä va-

kioehdot vaihtelevat joiltain osin ohjelmistoittain, mutta empiirisen tarkastelun perusteella var-

sinkin suurten yritysten ja yrityksille suunnatut yksipuoliset ehdot ovat kaikista eniten ohjelmis-

totoimittajaa suosivia.142 Sen sijaan pienemmät ja vanhemmat yritykset soveltavat usein osta-

jalle suhteellisesti parempia ehtoja.143 Tarkastelussa ei ole havaittu, että ohjelmistotoimittajien 

ehdoissa olisi ratkaisevaa eroa siltä osin, onko ohjelmisto suunnattu yleisölle ja kuluttajille vai 

yritysasiakkaille.144 

 

2.4 Ohjelmistojen oikeudellinen luokittelu – tavara, palvelu vai jokin muu? 

Keskeinen kysymys on, mikä juridinen luonne ohjelmiston toimituksella oikeastaan on.145 Oi-

keudellisen systematisoinnin sekä arjen ongelmanratkaisun ja sopimusehtojen soveltamisen 

kannalta olisi hyödyllistä, jos ohjelmisto voitaisiin kategorisoida joko tavaran tai palvelun mää-

reen alle. Määrittely vaikuttaa muun muassa oikeiden normien soveltamiseen.  

Tavaran määritelmää koskevaa rajankäyntiä ohjelmistojen osalta on Suomessa tehty muun mu-

assa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuissa, jotka ovat koskeneet arvonlisäverotusta.146 Ar-

vonlisäverotuksen piirissä tavaran määritelmänä on pidetty aineellisen omaisuuden omistajalle 

 

139 Marotta-Wurgler 2007, s. 696; Hemmo 2003, s. 210 ja Hemmo 2005a, s. 191–192. Tästä huolimatta takuu on 
keskeinen ohjelmistotoimitusta koskeva sopimusehto. 
140 Marotta-Wurgler 2007, s. 697 ja Hemmo 2003, s. 282. 
141 Oesch – Vesala 2004, s. 259 ja Hemmo 1997, s. 26. 
142 Marotta-Wurgler 2007, s. 680. 
143 Marotta-Wurgler 2007, s. 713. 
144 Marotta-Wurgler 2007, s. 713. 
145 Huimala 2002, s. 49. 
146 Näistä voi mainita tapauksen KHO 2019:48, jossa A Oy suoritti purkutyön, kuljetti pois purkujätettä ja myi 
metalliromua. KHO 2013:125 A Oy harjoitti kirjojen painotoimintaa asiakkaan toimeksiannosta asiakkaan sähköi-
sessä muodossa toimittamasta aineistosta, johon A Oy ei tehnyt muutoksia. Painotyö suoritettiin A Oy:n koneilla 
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kuuluvan määräämisvallan siirtoa, minkä nojalla ohjelmistossa olisi kyse palvelusta.147 Toi-

saalta markkinaoikeuden ratkaisuissa ohjelmistojen hankintaa on pääsääntöisesti pidetty tava-

rahankinta - tästä esimerkkeinä markkinaoikeuden ratkaisut MAO 90/2010, MAO 534/2009 ja 

MAO 414/2009. Tulkintaa ei voi kuitenkaan laajentaa hankintalainsäädännön ja kilpailuoikeu-

den ulkopuolelle liian laajasti, sillä esineoikeudellisesti tavaran käsite on huomattavan paljon 

suppeampi kuin mitä hankintalainsäädännön kannalta on ollut tarpeen säätää.148  

Vaikka verotusoikeudesta saatava tuki puoltaa ohjelmistojen määrittelyä palveluiksi ja hankin-

talainsäädännön tulkinta ohjelmistoja tavaroiksi, ei kumpaakaan argumenttia kannata ylikoros-

taa oikeuslähteenä sopimusoikeuden kannalta. Syynä on se, että oikeudellisten käsitteiden si-

sältö tulee määritellä oikeudenalakohtaisesti huomioiden oikeusjärjestyksen sisäinen ristiriidat-

tomuus ja vakiintuneet käsitykset. Jo yllä annetut esimerkit osoittavat, että käsitteet voivat olla 

ristiriitaisia oikeudenalojen välillä. 

Kysymys ohjelmiston luonteesta sopimusoikeudessa on kiistelty.149 Tulisiko ohjelmistotoimi-

tusta arvioida osapuolten välisen sisällöllisten ehtojen perusteella vai kaupan kohteen substans-

sin perusteella? On esitetty, että tietokoneohjelmistojen ja fyysisten laitteiden välinen raja on 

nykypäivänä häilyvä, mikä puoltaisi tietokoneohjelmistojen tavaranomaista luonnetta.150 Yksi-

selitteistä yhtä oikeaa tulkintaa ei ole olemassa, mutta nähdäkseni johtopäätös tietokoneohjel-

mistojen ja irtaimen yksioikoisesta rinnastamisesta on erityisen altis kritiikille. Perustelen tätä 

seuraavaksi. 

On syytä lähteä tavaran määritelmästä. Irtaimen kauppaa ja kauppalakia kehitettäessä lähtökoh-

tana on pidetty aineellisten tavaroiden kauppaa eli esinettä.151 Esine on määritelmän mukaan 

 

ja laitteilla A Oy:n hankkimaa paperia ja muuta painomateriaalia käyttäen. A Oy:lle ei siirtynyt oikeuksia paino-
tuotteen sisältöön. A Oy:n toimet katsottiin tavaran myynniksi. Lisäksi esimerkiksi KHO 1997:6, jossa kirjapaino 
valmisti kustantajan toimeksiannosta ja kustantajan toimittamasta käsikirjoituksesta kirjan. Kysymys ei ollut ar-
vonlisäverolain 85 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetusta kirjan myynnistä vaan kirjan painoksen eli kirjan val-
mistustyön myynnistä. 
147 Arvonlisäverodirektiivi 14 artikla 1 kohta ja 15 artikla. 
148 Voutilainen – Galkin 2013, s. 373–374. 
149 Wanamo 1998, s. 340; Huimala 2002, s. 56; Moore 2010, s. 428 ja Vedenkannas 2002, s. 870. Kansainvälisen 
keskustelun osalta esim. Moon 2009, s. 1; CISG-ehtojen soveltuminen ohjelmistoihin on kyseenalaista, Sandvik – 
Sisula-Tulokas 2013, s. 35. 
150 Näin esim. Huttunen 2012, s. 337. Hänen mukaansa tekninen kehitys on johtanut siihen, että tuotteeseen on 
helppo päivittää tai lisätä ominaisuuksia esimerkiksi internetyhteyden kautta. Hän käyttää esimerkkinä myös äly-
puhelimia ja GPS-laitteita, jotka ovat laitteistoja, joiden pääasiallinen tarkoitus on ohjelmistojen käyttö. 
151 Aineeton kohde ei lähtökohtaisesti voi olla esine. Kaisto – Tepora 2012, s. 175. 
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ympäröivän luonnon rajoitettu, aineellinen kappale, johon henkilöllä voi olla disponoimis-

valta.152 Esimerkiksi kauppalakia 1 §:n nojalla irtaimen omaisuuden kauppaan ja irtaimen omai-

suuden vaihtoon, mutta ei kiinteistön luovutukseen. Edelleen 2 §:n nojalla lakia sovelletaan val-

mistettavan tavaran tilaukseen vain, jollei tilaajan ole toimitettava olennaista osaa tarveaineista. 

Lisäksi kauppalakia ei sovelleta rakennusurakkaan eikä palvelun tarjoamiseen. Hallituksen esi-

tyksen mukaan sillä ei ole merkitystä, että kaupan kohteena on tavara, joka on tarkoitus valmis-

taa vasta sopimuksenteon jälkeen.153 Kolmanneksi kauppalakia sovelletaan myös sellaisiin so-

pimuksiin, jotka eivät sovi yleiskieliseen tavaran määritelmään. Tällaisia kaupan kohteita ovat 

esimerkiksi sähköenergian myynti sekä arvopaperien, saatavien ja muiden oikeuksien 

kauppa.154 Huomio on merkityksellinen ohjelmistojen kannalta siksi, että ohjelmistojen aineet-

toman luonteen takia ohjelmistot eivät ole jo kategorisesti poissuljettuja kauppalain soveltamis-

alan ulkopuolelle eikä pelkästään ohjelmistojen aineettomuudesta voida tehdä johtopäätöksiä 

kauppalain soveltumiseen johtopäätöksiä.155 

Palvelu voidaan määrittää muuksi toimitukseksi kuin irtaimen esineen kaupaksi ja palvelut mää-

ritelläänkin usein suhteessa aineellisiin hyödykkeisiin. Palvelu voidaan määritellä esimerkiksi 

kauppakaaren 18 luvun 1 §:n mukaisesti aineettomaksi suoritukseksi, jossa joku toisen pyyn-

nöstä suostuu asioitsemaan tai toimittamaan jotakin hänen puolestansa.156 Toimeksiantoihin on 

skandinaavisessa kirjallisuudessa katsottu myös immateriaaliset palvelut, kuten asiantuntijan 

palvelut.157 Näin esimerkiksi myös lisenssin myöntäminen lisenssisopimuksen nojalla on pal-

velu eikä tavara. 

Christian Grönroos on määritellyt palvelun kriteereitä seuraavalla tavalla: palvelut ovat 1) luon-

teeltaan aineettomia 2) prosesseja tai toimintasarjoja, 3) joiden tuottaminen ja kuluttaminen on 

lähtökohtaisesti samanaikaista, 4) palvelun käytössä tuotteen omistaja ei vaihdu, 5) palveluja on 

vaikea varastoida ja 6) palvelun tarjoaminen edellyttää yleensä suoraa vuorovaikutusta tuottajan 

 

152 Kivimäki – Ylöstalo 1973, s. 207. 
153 HE 93/1986 vp, s. 48–49. 
154 HE 93/1986 vp, s. 48. Kauppalaki näyttäisi siis pääsääntöisesti koskevan irtaimen kauppaa, mutta sitä voidaan 
soveltaa myös aineettomien hyödykkeiden kauppaan. 
155 Kauppalain soveltumisesta enemmän seuraavissa kappaleissa.  
156 Toimeksiannon määritelmä juontuu kauppakaarin 18 luvun 1 §:stä. 
157 Halila – Hemmo 2008, s. 135. 
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ja palvelun hankkijan välillä ja asiakas itse osallistuu monesti palvelutapahtuman tuottami-

seen.158 On kuitenkin todettava, että palveluiden käsite ei ole juridinen tai tarkkarajainen vaan 

ainoastaan suuntaa-antava hahmotelma.159 

Mitä ohjelmisto sitten on? Pohjimmiltaan ohjelmisto on ”vain” tietoa ja sellaisenaan immateri-

aalioikeudellinen tuotos, jota suojaa pääsääntöisesti tekijänoikeus.160 Tämä ei kuitenkaan sulje 

pois sitä mahdollisuutta, että kyseessä voisi olla lisäksi tavara tai palvelu.161 Esimerkiksi Row-

landin, Kohlin ja Charlesworthin mukaan asiakaskohtainen ohjelmistotoimitus on lähtökohtai-

sesti palvelu eikä tavara – joskin tulkinta pohjaa Iso-Britannian järjestelmään eikä kotimaiseen 

oikeusjärjestykseen.162  

Kauppalaista annetussa hallituksen esityksessä tavaran ja palvelun rajanvetoa on tehty siten, että 

jos tavaran toimittajan on myös suoritettava työtä tai muu palvelus ja palvelus muodostaa pää-

osan hänen velvollisuuksistaan, kauppalakia ei sovelleta.163 Tällöin kokonaissuoritus katsottai-

siin palvelukseksi. Asiakaskohtaisessa ohjelmistotoimituksessa suurin osa työstä erityisasian-

tuntijoiden (ohjelmoijien) tekemää suoritusta, jossa he kirjoittavat ohjelmaa saatujen määritys-

ten ja suunnitelmien mukaisesti. Lopputuloksena ei muodostu mitään aineellista tai konkreet-

tista tuotetta eikä valmistamiseen käytetä sähkön ja tiedon lisäksi mitään raaka-aineita. Ai-

nesosaoppia mukaillen tavarakaupan toimituksen olennaisista edellytyksistä näyttäisi puuttuvan 

siis elementti aineellisen tuotteen siirrosta. 

Myös eurooppalaisessa kontekstissa tavaran kauppaa koskevat sopimukset ja digitaaliset sisällöt 

on eriytetty toisistaan. EU-komission ehdotus yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista sisälsi 

ehdotuksen, että sitä sovellettaisiin sekä tavaroiden ostoa koskeviin sopimuksiin että digitaali-

siin sisältöihin, kuten tietokoneohjelmiin ja digitaalisten sisällön tuottamista koskeviin palve-

luihin (kuten ohjelmointiin).164 Lisäksi unionin direktiivissä 770/2019 annettu 20 päivänä tou-

kokuuta 2019 digitaalisia palveluita ja sisältöjä (kuten tietokoneohjelmia) on käsitelty omana 

 

158 Grönroos 2015, s. 28–81. Myös Suutari 2005, s. 7. 
159 Hoppu 2011, s. 1366. 
160 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 396. 
161 Hoppu 2011, s. 1365 – 1367. 
162 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 455 – 456. 
163 HE 93/1986 vp, s. 49. 
164 KOM(2011) 635. Sisällön analyysista tarkemmin Sandvik – Sisula-Tulokas 2013, s. 25–26. 
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kokonaisuutenaan, jotta voidaan turvata esimerkiksi nykyisessä kuluttajansuojadirektiivissä ole-

via puutteita. Euroopan kontekstissa onkin omaksuttu sui generis -lähestyminen digitaalisin si-

sältöihin. 

Voisiko asiakaskohtaisessa toimituksessa olla kyse tavaran valmistamisesta ja ohjelmointityö 

olisikin kauppalain esitöiden tarkoittama irtaimen esineen valmistaminen?165 Projektitoimituk-

sen lopputulos, ohjelmisto, ei täytä yhtäkään esineen määritelmän osaa, mutta täyttää kaikki 

palvelun määritelmään liittyvät kriteerit. Palvelun käsitystä puoltaa myös ohjelmistojen imma-

teriaalioikeudellinen pohja: esimerkiksi näytelmän käsikirjoitusta tai sävellystä ei käsitetä ir-

taimeksi kaupaksi vaan abstraktiksi tuotteeksi. Perustellumpi lähtökohta näyttää olevan, että 

pääsääntöisesti asiakaskohtainen ohjelmistotoimitus tulisi käsittää palveluksi eikä tavaraksi. 

On tarpeen vielä pohtia kahta muuta ohjelmiston toimitustapaa: SaaS-toimitusta ja valmisohjel-

mistoa. SaaS-toimitus on pohjimmiltaan elektromagneettisia signaaleja, jotka lähetetään ohjel-

mistotoimittajan palvelinsalista paikasta A yleistä tietoverkkoa pitkin paikkaan B, jossa loppu-

käyttäjä voi hyödyntää etukäteen määrättyjä toiminnallisuuksia. SaaS-toimituksessa loppukäyt-

täjä ei saa haltuunsa yhtään koodiriviä, jota hän voisi edes hallita eikä tietoja säilytetä hänen 

tietokoneellaan.166 Nähdäkseni tällaista toimitusta ei voi ongelmitta rinnastaa irtaimen tavaran 

kauppaan.  

Tavaran määritelmä eroaa periaatteellisesti usealla tavalla valmisohjelmiston lisensoinnista, 

joka ei ole ympäröivän luonnon rajoittama, vaan aineeton kappale, johon ostajalla harvoin on 

tosiasiallista määräämisoikeutta. Rajoitetun käyttöoikeuden luovutus on jokseenkin vaikea tul-

kita tavaran luovuttamiseksi silloin, kun luovutukseen ei kuulu mitään fyysistä toimitusväli-

nettä, kuten levykettä. Asia on tietysti toinen, jos luovutuksen kohteena on koko valmisohjel-

misto ja kaikki oikeudet siihen. Tällöin luovutus muistuttaa paljolti tavaran luovutusta ja voisi 

olla perusteltua rinnastaa luovutus tavaran luovutukseen.167 

 

165 Laine, Leinonen ja Parkkola ovat hahmottaneet waterfall-menetelmällä luodun ohjelmiston sopimuksen tavaran 
kauppaa koskevaksi, kun taas ketterän ohjelmistokehityksen menetelmillä luotua ohjelmistoa palvelun toimitta-
mista koskevaksi sopimukseksi. Laine – Leinonen – Parkkola 2011, s. 8. 
166 Erlund et al 2019, s. 409 ja 411. 
167 Hemmo 1999, s. 24–27. Kyseessä on tarkalleen ottaen oikeuden kokonaisluovutus.  
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Ohjelmistoa voi verrata keittokirjan reseptiin. Tavarana on pidettävä keittokirjaa eikä sen yksit-

täistä reseptiä ja uuden reseptin luominen on palvelu. Resepti – kuten ohjelmistokin – on joukko 

ennalta määrättyjä toimintaohjeita, joiden mukaan jokin taho toimii.168 Yhteenvedon omaisesti 

voi todeta, että tässä esityksessä käsiteltyjä perustyyppisiä ohjelmistotoimituksia on käsiteltävä 

palveluina. 

Ohjelmistojen ja niistä aiheutuvien oikeudellisten ongelmien vuoksi voisi olla perusteltua, että 

ohjelmistot ja muut digitaaliset sisällöt tunnistettaisiin omaksi tyypikseen sui generis tavaroiden 

ja palveluiden rinnalle. Tätä puoltaa edellä käyty esittely siitä, että ohjelmistot ovat luonteeltaan 

harmaalla alueella. Tämä pohdinta on kuitenkin de lege ferenda ja irtautuu sinällään tutkielman 

tarkoituksesta. 

 

2.5 Mikä ohjelmistotoimituksessa on sopimuksen kohde? 

On vielä arvioitava, että mikä oikeastaan kussakin ohjelmistotoimituksessa on sopimuksen 

kohde – siis mikä velvoite toimittajalle muodostuu, kun hän sitoutuu toimittamaan ohjelmiston 

tietyllä tavalla. Tyypillinen, perustavaa laatua oleva ongelma ohjelmistosopimuksissa (joka ai-

heuttaa myös haasteita vastuukysymysten kanssa) on transaktion luonne, jolla ohjelmisto on 

toimitettu ohjelmistotoimittajalta loppuasiakkaalle.169 Asiakaskohtaisissa ohjelmistoissa on-

gelma ei realisoidu niin usein, sillä kyse on usein ohjelmiston kokonaisluovutuksesta, jossa 

myös tekijänoikeudet siirtyvät ohjelmistotoimituksen tilaajalle.170 

Vakiomuotoisina toimitettavissa valmisohjelmistoissa kaupan kohteena on lisenssi ja kyse on-

kin lisenssisopimuksesta.171 Lisenssi eroaa vuokrasta esimerkiksi siinä, että lisenssin tilaaja ei 

saa hallintaansa kaupan kohdetta eikä pysty vallitsemaan sitä.172 Kyse on tilaajan rajoitetusta 

nautintaoikeudesta, jonka ohjelmistotoimittaja on myöntänyt tekijänoikeudelliseen asemaansa 

 

168 Moon 2009, s. 3 ja 5. 
169 Moore 2010, s. 428. 
170 Moore 2010, s. 428. 
171 Tämä pätee nimenomaan tämän tutkielman aiheena olevissa luovutuksissa, jossa kyse ei ole valmisohjelmiston 
kokonaisluovutuksesta ja oikeuksien siirtämisestä toiselle osapuolelle. 
172 Tähän liittyy myös se problematiikka, onko järkevää puhua vuokrasta tai omistusoikeudesta aineettomien ob-
jektien kohdalla. Aiheesta kirjoittanut mm. Vedenkangas 2002. 
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perustuen.173 Valmisohjelmistojen lisenssien osalta on esitetty kysymyksiä siitä, onko valmis-

ohjelmistojen lisenssisopimuksissa kyse oikeasti immateriaalioikeuden käyttölisenssistä sikäli, 

kun lisenssiin sisältyy myös runsaasti sopimusoikeudellisia ehtoja.174  

Lisenssitkin eroavat toisistaan.175 Lisenssi voi olla kertaluontoinen siten, että ohjelmistoa saa 

käyttää ikuisesti, mutta uudet versiot ohjelmistosta eivät sisälly lisenssiin. Luovutus tapahtuu 

tällöin kertasuorituksena ja valmisohjelmistojen toimitus tapahtuu usein tällä tavalla. Toinen 

vaihtoehto on, että kyseessä on tilauspohjainen lisenssi, joka tarjoaa ohjelmiston käytön rajoite-

tuksi ajaksi, ellei tilausta uusita tai se on jatkuva.176 Jos osapuolet aikovat pitkäkestoiseen yh-

teistyöhön, tilanteen voi hahmottaa toistuvaissuorituksina.  

Lisenssiä voidaan rajoittaa siten, että vain rajattu määrä käyttäjiä voi käyttää ohjelmistoa tai että 

käyttöä on maantieteellisesti rajattu. Lisenssi voidaan myöntää henkilökohtaisena, henkilömää-

rän mukaan rajattuna, käytettävien laitteiden mukaan rajattuna, käyttömäärän mukaan tai esi-

merkiksi palvelinkapasiteetin käytön mukaan.177 Näissä tapauksissa lisenssi on kuitenkin asen-

nettu käyttäjän laitteelle tai palvelimille.178 Valmisohjelmiston lisenssissä on toimittajan näkö-

kulmasta kyse enemmänkin kertasuorituksesta, sillä toimittajan velvoite on täytetty, kun lisenssi 

myönnetään tilaajalle. Asiaa voisi toisaalta lähestyä myös niin, että kyse on kestovelvoitteesta, 

kun lisenssiä pidetään tilaajan saatavilla eikä sen käyttöä estetä tekijänoikeuteen vedoten. Ti-

lanne kuitenkin on pikemminkin silloin se, että aiemmin solmittua sopimusta ei pureta peruut-

tamalla lisenssi eikä varsinainen kestovelvoite. Lisenssisopimuksessa rajoittamattomaksi ajaksi 

luovutettu lisenssi on perustellusti kertasopimus.179 

Asiakaskohtaisessa ohjelmistotoimituksessa sopimuksen kohde on ohjelmiston luominen tilaa-

jalle, minkä jälkeen ohjelmiston oikeudet siirtyvät usein tilaajalle. Tilaajalla on tällöin valta 

käyttää, pitää ja määrätä ohjelmistoon liittyviä asioita yksinomaisesti.180 Asiakaskohtaisessa toi-

 

173 Kivimäki - Ylöstalo, s. 38–39. 
174 Moore 2010, s. 428. 
175 Bond 2004, s. 59–60. 
176 Takki – Halonen 2017, s. 199; Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 428 ja Hemmo 2005a, s. 9. 
177 Halonen – Takki 2017, s. 200. 
178 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 428. 
179 Hemmo 1997, s. 359. 
180 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 398. Määrittelystä esim. Kivimäki - Ylöstalo 1973, s. 34–35. 
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mituksessa toimittaja sitoutuu luovuttamaan tilaajan haltuun määrittelyjen mukaisen ohjelmis-

ton, mitä edeltää tyypillisesti projektinomainen ohjelmiston luominen tiiviissä yhteistyössä ti-

laajan kanssa.181 Asiakaskohtaisessa ohjelmistotoimituksessa toimittajan velvoite on lähtökoh-

taisesti tulosvelvoite ja kertavelvoite, sillä sopimuksen ensisijainen tarkoitus on tuottaa määrit-

telyjen mukainen lopputulos.182 On mahdollista, että sopimuksen ehdoissa toimittajalle on ase-

tettu myös toimintavelvoitteita.183 Toimintavelvoitteet voivat liittyä esimerkiksi toimittajan me-

nettelyn huolellisuuteen ja nämä tulisikin käsittää päävelvoitteiden sijasta joko apu- tai sivuvel-

voitteiksi. Ketterien menetelmien toimitusta voi perustellusti kuvailla työn tekemistä koskevaksi 

suoritukseksi puitesopimuksen osalta ja yksittäistä iteraatiota tulosvelvoitteeksi ja kertavelvoit-

teeksi.184 Vesiputousmallilla toteutettuun ohjelmistoon liittyy yleensä ainoastaan tulosvelvoite 

ja kertavelvoite. 

SaaS-toimituksessa toimittaja sitoutuu siihen, että ohjelmisto on tilaajan käytettävissä määrä-

tyllä tavalla sopimuksen mukaisesti. SaaS-toimitus eroaa valmisohjelmiston lisensoimisesta ja 

asiakaskohtaisen ohjelmiston toimituksesta siten, että SaaS-toimituksessa tilaaja ei missään vai-

heessa saa omistus- tai hallintaoikeutta ohjelmistoon, vaan korkeintaan pääsyn ohjelmistoon ja 

tunnisteet ohjelmiston käyttämiseksi.185 SaaS-toimituksessa tilaajalle myönnetään käyttöoikeus 

hieman kuten lisensoinnissa, mutta tilaaja ei saa mitään ohjelmiston versiota haltuunsa.186 Oh-

jelmisto ei sijaitse tilaajan päätelaitteella, vaan toimittajan ympäristössä, minkä takia SaaS-toi-

mituksesta puuttuu tekijänoikeuden luovutukseen liittyvät elementit.187 SaaS-toimituksessa toi-

mittajan velvoite on toimintavelvoite ja kestovelvoite, sillä SaaS-toimituksessa ohjelmistotoi-

mittaja on velvollinen pitämään ohjelmistopalvelun tilaajan käytettävissä.188 

 

181 On mahdollista, että ohjelmiston kehityksen jälkeen ohjelmisto myös lisensoidaan tilaajalle. Tämä ei kuitenkaan 
ole yleistä. 
182 Juuri tähän suuri osa ohjelmistosopimusten riidoista tiivistyy: mikä on suorituksen sisällön kannalta ratkaiseva 
määrittely. Hemmo 2005a, s. 187. 
183 Laine - Leinonen - Parkkola 2011, s. 14 ja Hemmo 2005a, s. 187. 
184 Toimittajalla on vastuullaan backlogin eli tehtävälistojen ylläpito, ohjelmiston kehitystä koskevien valintojen 
tekeminen ja muut kehitykseen liittyvät avainkysymykset ”vain” ohjelmointityön lisäksi. 
185 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 398. 
186 Bartolini – Santos – Ullrich 2018, s. 359. 
187 Kun ohjelmistoa ei ole asennettu tilaajan ympäristöön, ohjelmisto ei sitä käytettäessä muun muassa kopioidu 
teknisesti tilaajan ympäristössä eikä tekijänoikeudellista rikkomista tapahdu. 
188 Esimerkkinä Norros 2012, s. 132. 
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Mikäli SaaS-toimituksessa tilaajan ohjelmistopalvelu perustuu valmisohjelmistoon, mutta sitä 

räätälöidään runsaasti esimerkiksi kuukausia kestävän toimitusprojektin aikana, on sopimuksen 

kohteena yleensä tällöin sekä SaaS-palvelu että toimitusprojekti. Tällaiset sopimukset voi kat-

soa sekatyyppisiksi sopimuksiksi, sillä niihin sisältää kerta- ja kestovelvoitteita sekä tulos- ja 

toimintavelvoitteita. Hieman perinteisimmillä toimialoilla ratkaisu muistuttaisi rakennusurakan 

toteuttamista ja sen jälkeen valmistuneen rakennuksen ylläpitoa. Tällöin on perusteltua jakaa 

sopimus analysoinnin kannalta kahteen osaan: varsinaiseen SaaS-ohjelmistotoimitukseen ja oh-

jelmiston sisäisen räätälöinnin konsultointipalvelut. Ohjelmiston sisäisen muokkaamisen palve-

lut ovat asiantuntijapalveluita eivätkä ohjelmistotoimituksia.189 

Kaikilla tässä esityksessä tarkastelluilla ohjelmistotoimituksilla on se yhteinen piirre, että niissä 

on kyse ohjelmistotoimittajan luontoisvelvoitteesta eikä rahavelvoitteista.190 Se, onko kyseessä 

toiminta- vai tulosvelvoite, vaihtelee kuitenkin sopimustyypeittäin.191 Oikeuskirjallisuudessa ei 

ole vakiintunutta käsitystä siitä, mikä sääntely soveltuu mihinkin ohjelmistotoimituksen tapaan 

tai mitä lainsäädäntöä esimerkiksi ohjelmistolisensseihin tulisi soveltaa. Tästä poikkeuksena on 

aiemmin esille tullut sulautettujen järjestelmien tilanne, joihin sovelletaan tapauskohtaisesti 

joko kauppalakia tai kuluttajansuojalakia. 

  

 

189 Asiantuntijapalvelun merkitystä ei kuitenkaan pidä vähätellä. Esimerkiksi SAP-toiminnanohjausjärjestelmän 
ympärille on muodostunut oma liiketoimintansa: ”SAP-konsultointi”. 
190 Norros 2012, s. 113. 
191 Norros 2012, s. 126 ja Saarnilehto 2012, s. 172. 
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3 OHJELMISTOTOIMITUKSEN SOPIMUSTYYPPI JA SÄÄNTELY-

KEHIKKO 

3.1 Asiakaskohtainen ohjelmistotoimitus 

3.1.1 Yhteisiä tekijöitä vesiputousmallille ja ketterälle kehitykselle 

Asiakaskohtaisissa ohjelmistotoimituksissa asiakas ostaa ohjelmistotoimittajan asiantuntemusta 

ja työpanosta tietyn lopputuloksen saavuttamiseksi.192 Kyseessä on toimeksianto, jossa toimit-

taja käyttää tietotaitoaan saavuttaakseen tietyn tuloksen tilaajan eduksi.193 Muun muassa asian-

tuntijapalvelut katsotaan lukeutuvan pääsääntöisesti toimeksiantosopimuksiin.194 

Toimittajan ensisijainen sitoumus on määritellyn mukaisen ohjelmiston tuottaminen tilaajalle. 

Toimittajan sitoumus voidaan katsoa täytetyksi, kun tilaaja saa käyttöönsä sovitulla tavalla toi-

mivan ohjelmiston, vaikka itse koodaustyö olisikin tehty laiskotellen tai jotenkin muuten huoli-

mattomasti. Sekä vesiputousmallilla kehitetty ohjelmisto että ketterillä menetelmillä kehitetty 

ohjelmisto ovat yleensä pitkähkön projektin tulos. 

Kuten aiemmin on tullut ilmi, asiakaskohtaiset toimitukset on perusteltua katsoa palvelukau-

paksi eikä irtaimen kauppaan rinnastettavaksi tavarakaupaksi. Asiakaskohtaisessa ohjelmistossa 

ei ole käyttöoikeutta, joka luovutettaisiin, vaan projektitoimituksessa vasta luodaan tekijänoi-

keuden suojaama teos ja sitten sen omistusoikeus ja tekijänoikeus siirretään tilaajalle. Johtopää-

töksellä on se keskeinen merkitys, että kauppalakia ei sovelleta asiakaskohtaisten ohjelmistojen 

toimitukseen.195 Näin ollen myös irtaimen kaupassa tyypillisiä edellytyksiä, kuten tavaran vir-

heen määritelmää (4 luvun 17 § ja 18 §) ei sovelleta automaattisesti asiakaskohtaisiin ohjelmis-

totoimituksiin. 

Asiakaskohtaisessa toimituksessa toimittajan ja tilaajan välille muodostuu tiivis yhteistyö usean 

eri seikan takia. Ensinnäkin vaadittavien määritysten saaminen vaatii paljon työtä kummaltakin 

osapuolelta, mikä pakottaa tietojen vaihtoon osapuolten kesken. Toiseksi projektimainen luonne 

 

192 Hellner 1993, s. 194. 
193 Rajanveto riippuu tapauskohtaisesti sopimuksen sisällöstä ja toimittajan antamista lupauksista. Kts. Esim. Nor-
ros 2008, s. 638. 
194 Hemmo – Hoppu 2006 k. 16. 
195 Toisin kuitenkin esim. Oesch 2004, s. 918. Oesch saattaa kuitenkin viitata nimenomaisesti olemassa olevan 
oikeuden kokonaisluovutukseen. Kauppalaki soveltuu esitöidensä mukaan kokonaisluovutuksiin HE 93/1986 vp, 
s. 45. 
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on omiaan ohjaamaan osapuolia yhteisiin työryhmiin, joissa seurataan ja ohjataan projektin ke-

hitystä. Kolmanneksi ohjelmistojen liittyessä tilaajan organisaatioon ja liiketoimintaan on toi-

mittajan myös joiltain osin välttämätöntä tutustua edes pintapuolisesti tilaajan organisaatioon ja 

liiketoimintamalleihin, jotta ohjelmisto palvelee tilaajan toiveita. 

3.1.2 Toimitus Waterfall-menetelmällä – analogiatukea rakennusurakoista 

Asiakaskohtaisen ohjelmistotoimituksen Waterfall-menetelmällä suoritettuna voi hyvin perus-

tein rinnastaa rakennusurakkaan.196 Halila ja Hemmo ovat tiivistäneet rakennusurakan sopimus-

tyypin olennaisen sisällön niin, että urakoitsija sitoutuu etukäteen suuruudeltaan sovitusta vas-

tikkeesta aikaansaamaan rakennuttajalle määrätyn rakentamista koskevan työntuloksen.197 Va-

paasti muotoillen vesiputousmallin toimituksessa kyse on siitä, että ohjelmistotoimittaja on vel-

vollinen etukäteen suuruudeltaan sovitusta vastikkeesta aikaansaamaan tilaajalle määrätyn oh-

jelmointia koskevan työntuloksen. Sopimustyypit rinnastuvat lukuisalla muullakin tavalla. Pro-

jektit ovat yleensä pitkäkestoisia, toimitus saattaa olla verkostomainen, projekti on usein kiin-

teähintainen työn tuloksen saavuttaminen ja toteuttaja ei ole työsuhteessa tilaajaan eikä muuten 

ole tilaajan johdon ja valvonnan alaisuudessa.198  

Kummassakin toimitustyypissä on lisäksi ominaista, että sopimussuhde on ainakin joltain osin 

pitkäaikainen, vaadittavan työn tuloksen yksityiskohdat eivät ole täysin selvillä sopimuksen al-

lekirjoitusvaiheessa ja suoritukset ovat lukuisista syistä alttiita häiriötekijöille.199 Toimittajan 

vastuu onkin vesiputousmallilla ja ketterillä menetelmillä kehitetyllä ohjelmistolla tyypillisim-

min vastuuta virheestä tai viivästyksestä.200 

Lisäksi rakennusurakassa, kuten myös asiakaskohtaisessa ohjelmistotoimituksessa, korostuvat 

osapuolten välinen yhteydenpito ja myötävaikuttamisvelvollisuus hyväksyttävän lopputuloksen 

aikaansaamiseksi.201 Rakennuttaja (vrt. tilaaja) vastaa lopputuloksen suunnittelusta ellei toisin 

ole sovittu ja rakennuttajan tehtävä on tyypillisesti ainoastaan tuottaa suunnitelmien mukainen 

 

196 Hemmo 1999, s. 28–30 ja Harris 1983, s. 82. 
197 Halila – Hemmo 2008, s. 48. 
198 Rakennusurakan sopimustyypistä tarkemmin Halila – Hemmo 2008, s. 48–49 viittauksineen. 
199 Rakennusurakan osalta esim. Halila – Hemmo 2008, s. 49 viitteineen. Myös Hemmo 1997, s. 45. 
200 Laine – Leinonen – Parkola 2011, s. 12. 
201 Rudanko 1989, s. 49; Sandvik 1966, s. 85- 90, 99–115 ja Isohanni 2007, s. 9. Myös Halila 1981, s. 21–23 ja 
Hemmo 2003, s. 265–300. 
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lopputulos.202 Urakkasuunnitelma tehdään rakennuttajan antamien tietojen perusteella, minkä 

vuoksi rakennuttajalla on erityinen tiedonantovelvollisuus ja urakoitsijalla vastaavasti erityinen 

selonottovelvollisuus.203 Urakoita sääntelee tosiasiassa vahvasti alan yleiset sopimusehdot 

YSE1998204, joskin ohjelmistotoimituksissa IT2018-ehtojen rinnalla on usein myös yrityskoh-

taisia ehtoja. Asiakaskohtaisissa ohjelmistoissa harvoin kuitenkaan on alan standardia, johon 

verrata, kuten esimerkiksi rakennusurakoissa.205 

Ohjelmistotoimittaja saattaa kuitenkin vastata osin ohjelmiston suunnittelusta ja ottaa suurem-

paa vastuuta toimituksessa. Tällöin voidaan havaita samankaltaisuutta yleistyneen kokonaisvas-

tuurakentamista eli niin sanotun KVR-urakan kanssa, jossa urakoitsija vastaa myös rakentami-

sen lisäksi myös perinteisesti rakennuttajalle kuuluvasta urakkakohteen suunnittelusta. Ohjel-

mistotoimituksissa ohjelmistotoimittajan aktiivinen myötävaikutus on ratkaisevaa projektin on-

nistumisen kannalta, minkä vuoksi ohjelmistotoimitus voikin muistuttaa KVR-urakkaa.206  

Kauppalaki soveltuu aineellisten esineiden lisäksi myös aineettomien kohteiden luovutuksiin.207 

Sen sijaan kauppalain soveltamisalaan ei kuulu oikeuden perustaminen esimerkiksi käyttöoi-

keuden tai lisenssin muodossa. Kun asiakaskohtaisessa ohjelmistossa ei luovuteta olemassa ole-

vaa oikeutta vaan toimitukseen kuuluu projekti, jossa toimittaja ohjelmoi ohjelman, kohdistuu 

luovutus tulevaisuudessa olevaan ohjelmistoon.208 Seikka on omiaan puoltamaan sitä, että kaup-

palakia ei sovelleta Waterfall-menetelmällä kehitettävään asiakaskohtaiseen ohjelmistoon. Huo-

mattavaa on, että urakkasopimus on nimenomaisesti rajattu kauppalain ulkopuolelle kauppalain 

2 §:ssä. 

IT2018 EJT -erityisehdoissa, jotka ovat osa IT2018-ehtojen kokonaisuutta, on normitettu ohjel-

mistoalan hyviä toimintatapoja. EJT-ehtojen kohdassa 5 määritetään oletusarvoisesti, että asia-

 

202 Halila – Hemmo 2008, s. 55 ja Isohanni 2007, s. 12–25. 
203 Halila – Hemmo 2008, s 65–66. Tästä esimerkkinä myös aiemmin esitelty KKO 1993:130. 
204 Halila – Hemmo 2008, s. 52. 
205 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 445, kts. kuitenkin IT2018 EJT – Erityisehtoja tietojärjestelmien ja 
asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksista. 
206 Urakkarakentamisen rinnastaminen asiakaskohtaisiin ohjelmistotoimituksiin on siitä hyödyllistä, että urakoita 
koskevaa oikeuskäytäntöä ja juridista analyysia on huomattavasti enemmän kuin ohjelmistoja koskevasta sopimus-
käytännöstä.  
207 HE 93/1986 vp, s. 48 ja Routamo – Ramberg 1997, s. 13. 
208 Vedenkangas 2002, s. 870 ja Bond 2004, s. 67. 
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kaskohtaisten ohjelmistojen toteuttamiseen perustetaan projekti, jonka organisaatio ja tehtävän-

jako määritetään osapuolten kesken tehtävällä jaolla.209 Toimittajan raportointivelvollisuus on 

oletusarvoisesti EJT-ehdoissa kerran kuukaudessa ehtojen kohdan 6 mukaisesti. Selvyyden 

vuoksi voi mainita, että kaikista EJT-ehdoista voi poiketa nimenomaisesti niin sopimalla. Vaih-

toehto on myös se, ettei ehtoja sovelleta osapuolten sopimussuhteessa laisinkaan, jos niitä ei ole 

nimenomaisesti valittu sopimuksen osaksi. 

Asiakaskohtaisissa toimituksissa vahva pääsääntö on, että ohjelmistoon sisältyy itse lähdekoo-

din lisäksi myös dokumentaatiota. EJT-ehtojen kohdan 7.2 mukaan toimittajan tulee toimittaa 

dokumentoitu lähdekielinen versio ja mahdolliset rajapintojen kuvaukset. Lähtökohta on siis se, 

että tilaajalle on toimitettava kaikki aineisto, jolla ohjelmistoa voidaan hallita myös tulevaisuu-

dessa. Sen sijaan tilaajan henkilöstön koulutus on suljettu nimenomaisesti pois oletusarvoisesta 

toimituksesta EJT-ehtojen kohdassa 7.6. 

EJT-ehtojen kohtien 9.1 – 9.2 perusteella tilaajalla on mahdollisuus saada viivästyssakkoa toi-

mituksen viivästyessä. Viivästyssakon oletusmäärä on kultakin alkavalta viikolta 0,5 prosenttia 

toimituksen arvonlisäverottomasta hinnasta siltä osin, kuin toimitus on myöhästynyt. Maksimi-

maalinen viivästyssakko on kuitenkin yhteensä 7,5 prosenttia myöhästyneen toimitusosan hin-

nasta.  

Waterfall-menetelmällä kehitetyissä ohjelmistoissa asiakas saa myös EJT-ehtojen mukaan ta-

kuun mahdollisista virheistä ohjelmistossa. Takuu on oletusarvoisesti 6 kuukautta aiemmin 

esille tulleen hyväksyntätestauksen jälkeen. Takuun aikana ohjelmistotoimittaja sitoutuu kor-

jaamaan ohjelmistossa ilmenneet virheet tai tarjoamaan keinot esimerkiksi virheen kiertämi-

seen. Virheen kiertäminen voi onnistua ohjelmiston lähdekoodia muuttamalla tai ohjelmiston 

toiminnon erilaisella käyttämisellä.  

3.1.3 Ohjelmistojen kehitys ketterillä menetelmillä 

Ketterillä menetelmillä kehitetty ohjelmisto muistuttaa vesiputousmallilla toteutettavaa projek-

tia, mutta yhden alussa tehtävän määrittelyn sijaan projekti koostuu useammista iteraatioista, 

 

209 IT2018 EJT -erityisehdot, kohta 5.1 – 5.3. 
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joissa ohjelmistoa kehitetään pala palalta tilaajan kanssa. Ketterän kehityksen menetelmällä oh-

jelmisto saa jatkuvasti uusia ominaisuuksia ja piirteitä, joita tilaaja testaa ja hyväksyy sitä mukaa 

kuin toiminnallisuuksia kehitetään. 

Ketterän kehityksen voisikin ohjelmiston sisällön kannalta hahmottaa eräänlaiseksi sopimuk-

selliseksi raamiksi, jonka sisällä kehitystyö tehdään. Näin ymmärrettynä ketterän kehityksen 

menetelmällä kehitettyä ohjelmistotoimitusta voi verrata pienempiin rakennusurakan kaltaisiin 

toistuviin suorituksiin, jotka tapahtuvat yhden suuremman puitesopimuksen sisällä. Ketterän 

kehityksen menetelmillä luotu ohjelmisto tarkoittaa aiemmin esitetyn mukaisesti toimittajan 

suurempaa myötävaikutusta ja aktiivisuutta ohjelmistotoimituksessa kuin tyypillinen vesipu-

tousmallin projekti, minkä vuoksi toimitus muistuttaa jopa vesiputousmallia enemmän KVR-

urakan tilannetta. 

Toisaalta ketterän kehityksen menettelyä ei ehkä ole perusteltua verrata rakennusurakan kaltai-

seen toimintaan, sillä ketterän kehityksen toiminnassa sopimuksen kohdetta muokataan toistu-

vasti projektin edetessä uusien määritysten mukaisesti. Jokaisen iteraation tarkoituksena on laa-

jentaa ohjelmiston toimivuutta ja tuottaa alkuperäiseen ohjelmistoon kehitystä. Ketterien mene-

telmien kehitys voidaan yksinkertaisimmillaan hahmottaa toistuvien palvelusuoritusten sopi-

mukseksi eli toimeksiantosopimukseksi.  

IT2018-ehtojen EKT-erityisehdot koskevat nimenomaisesti ohjelmistojen toimitusta ketterillä 

menetelmillä. EKT-ehdot noudattavat aiemmin esiteltyjen EJT-ehtojen mukaista logiikkaa toi-

mituksen viivästymisestä ja toimittajan myöntämästä takuusta ohjelmistolle.210 Ketterän kehi-

tyksen menetelmässä kehitys voi kohdistua myös valmisohjelmistoon siten, että sitä kehittä-

mällä luodaan asiakaskohtainen ohjelmisto. Tällöin EKT-ehtojen mukaan valmisohjelmistoon 

noudatetaan sitä koskevaa takuuta ja asiakaskohtaiseen räätälöintiin sovelletaan 6 kuukauden 

takuuta hyväksyntäpäivästä lukien.  

Ketterillä menetelmillä kehitetyssä ohjelmistossa on se keskeinen eroavaisuus vesiputousmal-

lilla kehitettyyn ohjelmistoon, että ohjelmiston tilaajalla on mahdollisuus jokaisen iteraation jäl-

 

210 EKT-ehdot toimituksen viivästymisen osalta kohta 9.1 – 9.2, takuun osalta kohta 11.1 – 11.2. 
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keen irrottautua ohjelmistotoimittajan kanssa tehdystä sopimuksesta. Tätä ilmentää EKT-ehto-

jen kohta 6.6, jonka mukaan tilaajalla on oikeus päättää projekti milloin tahansa lyhyehköllä 14 

päivän irtisanomisajalla. Irtaantuminen on mahdollista myös ohjelmistoteknisesti, sillä jokaisen 

iteraation tuloksena on sellaisenaan toimiva ohjelmisto. Pääsääntö on, että projekti päättyy kui-

tenkin silloin, kun osapuolet ovat täyttäneet velvollisuutensa tai projektin päättymisestä on muu-

ten sovittu. Tämä tarkoittaa toimittajan kannalta sitä, että tilaaja voi päästä eroon toimittajasta 

valmistuneiden iteraatioiden jälkeen kohtuullisen helposti. 

 

3.2 Valmisohjelmistot ja lisenssisopimukset 

3.2.1 Lisenssisopimuksen luonne ja ehdot 

Ohjelmistojen perinteinen jakelumuoto on ohjelmiston lisensointi.211  Ohjelmistolisenssillä ti-

laaja saa luvan käyttää ohjelmistoa eikä omista mitään muuta kuin rajoitetun käyttöoikeuden 

ohjelmistoon. Käytännössä lisenssisopimuksella ei kuitenkaan myönnetä tilaajalle pelkästään 

lisenssiä, vaan sopimukseen kuuluu tyypillisesti dokumentointia ohjelmistoon liittyen, kuten 

esimerkiksi ohjelmiston käyttöohjeistus. Lisenssi itsessään on kuitenkin abstrakti oikeus käyt-

tää, eikä se sinänsä edellytä ohjelmistolta tiettyä laatutasoa, ellei näin ole lisenssisopimuksessa 

erikseen taattu.212 

Lisenssisopimukset ovat lähes yksinomaisesti vakioehtoisia sopimuksia, joihin toimittajalla ei 

ole intressiä tehdä asiakaskohtaisia muutoksia.213 Tämä voi johtua ensinnäkin siitä, että ohjel-

mistolisenssin toimittaja ei ole halukas räätälöimään jokaista sopimusta ja kasvattamaan 

transaktiokustannuksia rajattomasti. Tästä kärsisi sekä liiketoimien kannattavuus että valmisoh-

jelmiston idea valmiina ohjelmistona.214 Toiseksi ohjelmiston toimittaja ei välttämättä itse ole 

ohjelmiston oikeuksien lopullinen haltija, vaan hän saattaa jälleenmyydä ohjelmistolisenssejä, 

minkä vuoksi ohjelmiston toimittajan ei kannata lisätä tilaajan oikeuksia sen enempää kuin mitä 

hän itse voi sopimusketjussa aiemmalta portaalta vaatia.215 

 

211 Takki – Halonen 2017, s. 197 ja Bartolini – Santos – Ullrich 2018, s. 360. 
212 Takki – Halonen 2017, s. 202. 
213 Erlund et al 2019, s. 36. 
214 Aalto-Setälä et al 2016, s. 287. 
215 Takki – Halonen 2017, s. 200. 
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Lisenssi voidaan myöntää joko yksinomaisena lisenssinä tai yksinkertaisena lisenssinä.216 Yk-

sinomainen lisenssi tarkoittaa sitä, että lisenssinhaltijalla on yksinomainen oikeus käyttää lisens-

sin kohdetta eikä vastaavaa oikeutta voida luovuttaa muille tahoille. Toisin sanoen ohjelmiston 

toimittaja ei saa luovuttaa lisenssiä muille. Nämä ovat selvästi harvinaisempia ohjelmistolisens-

sejä. Valmisohjelmistoissa käytetäänkin pääsääntöisesti yksinkertaista lisenssiä, mikä tarkoittaa 

sitä, että lisenssin toimittaja voi luovuttaa samanlaisia käyttöoikeuksia lisenssin kohteeseen 

muillekin.217 

Normaali irtaimen esineen kauppasopimus eroaa lisenssisopimuksesta juuri käyttöoikeuden 

osalta. Irtaimen kaupassa ostajana toimiva osapuoli saa konkreettisen tavaran haltuunsa, jota 

hän voi käyttää vapaasti juuri kuten haluaa ja disponoida täydellisesti siitä, kelle ja millä ehdoilla 

hän tavaran luovuttaa edelleen.218 Tällaista oikeutta lisenssisopimus ei myönnä eikä vastaanot-

tajalla ole lähtökohtaisesti oikeutta luovuttaa ohjelmistoa edelleen. 

Euroopan unionin tuomioistuin on käsitellyt lisenssisopimuksen ulottuvuutta tapauksessa C-

128/11 UsedSoft v. Oracle, jossa UsedSoft oli hankkinut Oraclen kehittämiä ohjelmistolisens-

sejä ja myynyt niitä edelleen. Oracle oli myöntänyt kehittämäänsä valmisohjelmistoon lisenssin 

rajoittamattomaksi ajaksi ja UsedSoft oli hankkinut tällaisia lisenssejä itselleen. Lisenssin käyt-

töajan rajoittamattomuus merkitsi sitä, että Oraclen levitysoikeus myytyyn lisenssiin raukesi. 

Kyse oli nimenomaisesti ajallisesti rajoittamattomista lisensseistä eikä määräaikaisista lisens-

seistä, joista maksetaan aina tietyn toimintakauden ajan kerrallaan. Ratkaisulla ei ole merkitystä 

SaaS-toimituksen kannalta siksi, että levitysoikeuden raukeaminen ei koske palvelusopimuksia, 

kuten SaaS-toimituksia.219  

Myös kotimaisessa oikeuskäytännössä on pohdittu tietokoneohjelmistojen “kauppaa” tilan-

teessa, jossa käyttöoikeutta ei ollut ajallisesti rajattu. Tapauksessa KKO 2003:88 A oli markki-

noinut ja myynyt asiakkaille ohjelmistovalmistajien liikkeelle laskemia tietokonealan ohjelmis-

totuotteita myymällä ohjelmalevykkeitä muuntelemalla ja uudelleen pakkaamalla tuotetta. Kun 

 

216 Tästä ja määrittelystä lisää esim. Oesch 2004, s. 917. 
217 Lisensseissä erityisen tärkeää on sopia laajasti lisenssinantajan ja -myöntäjän oikeuksista ja velvollisuuksista. 
Rowland – Campbell 2002, s. 26. 
218 Takki – Halonen 2017, s. 202 – 203. 
219 Ratkaisun perustelujen kohta 66. 
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levykkeitä oli myyty ilman ajallista rajoitettu, korkein oikeus katsoi, että kyse oli tietokoneoh-

jelman kappaleen lopullisesta kaupasta eikä vain ohjelman käyttöoikeuden luovutuksesta. 

Toisin kuin asiakaskohtaisessa toimituksessa, valmisohjelmiston lisensoinnissa tilaaja saa tyy-

pillisesti ainoastaan valmisohjelmistosta konekielisen version – siis sellaisen version, jota ihmi-

nen ei pysty lukemaan. Ohjelmistoa ei voida ilman asiantuntemusta muokata vaan ohjelma joko 

soveltuu tai ei sovellu tilaajan käyttötarkoitukseen. Sellaisissa toimituksissa, joissa tilaaja lataa 

itse esimerkiksi tietoverkon kautta valmisohjelmiston, on tilaajalla korostuneesti vastuu siitä, 

että ohjelmisto soveltuu tilaajan käyttötarkoitukseen.220 

IT2018-sopimusehdoista valmisohjelmistoihin sovelletaan IT2018 EVT-erityisehtoja, jotka 

koskevat valmisohjelmistojen toimituksia. Lähtökohtana valmisohjelmistoissa on, että tilaaja 

saa ainoastaan konekielisen version ja mahdollisen tarpeellisen dokumentaation EVT-ehtojen 

kohtien 3.2 ja 3.3 mukaisesti.  Ehtojen kohdan 4.2 Tilaaja saa valmisohjelmistoon lähtökohtai-

sesti ainoastaan sopimuksen mukaisen käyttöoikeuden, jota tilaaja voi käyttää sisäisesti liiketoi-

minnassaan. 

Myös lisenssisopimukselle tyypillinen versiointi on huomioitu EVT-ehdoissa: asiakas saa läh-

tökohtaisesti ainoastaan lisenssin eli käyttöoikeuden, eikä omistusoikeutta kohdan 4.1. nojalla.  

Viivästymisestä on sovittu ehtojen kohdassa 6.2: mikäli toimitus on viivästynyt: sakko on 0,5 

prosenttia kultakin alkavalta viikolta, mutta enintään yhteensä 7,5 prosenttia.  

Virheiden varalta lähtökohta EVT-ehdoissa on sovittu takuusta kohdassa 7.1: toimittaja sitoutuu 

korjaamaan veloituksetta asiakkaan toimittajalle takuuaikana kirjallisesti ilmoittamat valmisoh-

jelmiston virheet ilman aiheetonta viivytystä. Takuuaika on 90 päivää valmisohjelmiston toimi-

tuspäivästä. Takuu on olennaisesti lyhyempi kuin esimerkiksi asiakaskohtaisissa toimituksissa. 

3.2.2 Sovelletaanko lisenssisopimukseen kauppalakia? 

Aiemmin tuli ilmi, että valmisohjelmistoja on lähtökohtaisesti kohdeltava palveluina, joihin ir-

taimen kauppaa koskeva kauppalaki ei sovellu. Tämä ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. 

Esimerkiksi Lindberg ja Westman ovat jo vuonna 1999 katsoneet, että valmisohjelmiston luo-

vutukseen voitaisiin soveltaa kauppalaki analogisesti, sillä kyse on rajoitetun käyttöoikeuden 

 

220 Erlund et al 2019, s. 422. 
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luovutuksesta. Heidän perustelunsa lähtee siitä, että luovutus muistuttaa irtaimen kauppaa.221 

Hemmo tulkitsee lain esitöitä niin, että laki soveltuisi myös verkon yli ladattaviin valmisohjel-

mistoihin, vaikka sitä ei ole nimenomaisesti mainittu. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että tilan-

netta ei ole huomioitu lain säätämisen aikaan.222Asia on erityisen merkityksellinen siksi, että 

yritysten välisissä lisenssisopimuksissa alettaisiin soveltaa kauppalakia analogisena lähteenä, 

mikä johtaisi ainakin dispositiivisin normein tilaajan etujen turvaamiseen täyteen sääntelyn tyh-

jiöön verrattuna.  

Oikeuslähdeopin mukainen tarkastelu lähtee lainsäädännön tasolta. Asiasta ei ole säädetty, 

minkä vuoksi huomio on kiinnitettävä lain esitöihin. Tekijänoikeuslain muuttamisessa valmis-

teluvaiheessa ei ole tarkasteltu erityisesti sitä, minkä tyyppisiä luovutuksia ohjelmistolisenssit 

ovat. Hallituksen esityksessä käyttöoikeuden luovutus on rinnastettu lisenssisopimuksiin ilman 

sen tarkempia perusteluita.223 Kauppalain esitöissä on otettu nimenomaisesti kantaa käyttöoi-

keuksien myöntämiseen ja oikeuksien luovutuksiin. Kauppalain esitöiden mukaan kauppalakia 

ei sovellettaisi rajattujen käyttöoikeuksien myöntämiseen, mutta laki soveltuisi kyllä oikeuden 

luovutuksiin.224  

Analogiatukea voi hakea myös kuluttajansuojalaista, vaikka kuluttajakauppa itsessään oli rajattu 

tarkastelun ulkopuolelle. Kuluttajansuojalain esitöissä on nimenomaisesti mainittu, että lakia 

sovelletaan käyttöjärjestelmiin ja fyysiseen alustaan kiinnittyviin valmisohjelmistoihin: 

“[m]yös erilaisten, levykkeellä tai vastaavalla muistivälineellä toimitettavien sovellutusohjel-

mien myyntiä on pidettävä tavaran kauppana, johon luvun säännöksiä voidaan soveltaa silloin-

kin, kun ohjelmassa on looginen virhe.”225 Kuluttajansuojalaissa todetaan edelleen, että tekijän-

oikeudelliset kysymykset ja niistä ostajalle aiheutuvat mahdolliset rajoitteet ohjelman käyttöön 

ovat eri kysymyksensä.226 

Liike-elämän sopimukset ovat pääsääntöisesti erityislailla sääntelemättömiä. Tällöin voidaan 

kuitenkin tukeutua yleisiin periaatteisiin ja analogisiin tulkintoihin sikäli, kun se on perusteltua 

 

221 Lindberg – Westman 1999, s. 270–271. 
222 Hemmo 1999, s. 24. 
223 HE 211/1992 vp, s. 11. 
224 HE 93/1986 vp, s. 48. 
225 HE 360/1992 vp, s. 47. 
226 HE 360/1992 vp, s. 47. 
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sopimusten yhtäläisyyksien perusteella.227 Taxell ja Hellner ovat katsoneet, että kauppalaki on 

tärkeytensä vuoksi sellaisessa asemassa, että siitä voidaan hakea analogiatukea myös sääntele-

mättömien sopimustyyppien oikeuskysymyksiin.228 

Aalto, Kerppilä ja Mertala ovat katsoneet, että ohjelmistolisensseihin sovellettaisiin lähtökoh-

taisesti normaaleja sopimusoikeudellisia sääntöjä ja periaatteita sekä mahdollisesti irtaimen 

kauppaa tai vuokraa koskevia sääntöjä.229 Huttunen on katsauksessaan esittänyt, että kauppalaki 

ei soveltuisi lisensoituihin ohjelmistoihin tai asiakaskohtaisesti räätälöityihin ohjelmistoihin, 

mutta verkon yli ladattavien vakio-ohjelmien osalta tilanne on hänen mukaansa epäselvä.230 Hä-

nen näkemyksensä on, että kauppalaki soveltuisi immateriaalioikeuden kokonaisluovutuksien 

lisäksi myös lisensseihin, vaikka toteaakin, että nimenomaan lisenssin sekamuotoisuus koko-

naisluovutukseen verrattuna on vahva vastasyy johtopäätökselle.231 

Huttusen mukaan tilanteessa, jossa kauppalaki ei soveltuisi lisensoituihin verkon yli ladattaviin 

vakio-ohjelmiin ja asiakaskohtaisiin räätälöityihin ohjelmistotoimituksiin, olisi tilalla erityisesti 

yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet. Tämä tarkoittaisi myös ekskulpaatiosäännön soveltu-

mista.232 

Hemmo on puoltanut käsitystä, jossa kauppalaki soveltuu suoraan niihin tapauksiin, kun toimit-

taja luovuttaa valmisohjelmiston omistusoikeuden. Väliä ei ole sillä, onko ohjelmisto toimitettu 

fyysisellä levykkeellä vai tietoverkon välityksellä. Hänen mukaansa pelkkään tavaran käsittee-

seen ei voida enää tukeutua, vaan on tarkasteltava, miten kaupan kohdetta käytetään ja onko se 

irtaimen esineen käytön kaltaista.233 Kauppalaki soveltuu Hemmon mukaan myös analogiseksi 

tueksi, jos kysymykseen ei saada vastausta esimerkiksi alan käytännön kautta - vaikka aineetto-

missa palveluissa tilanne ei olekaan niin yksioikoinen.234  

 

227 Halila – Hemmo 2008, s. 26–27. 
228 Taxell 1991, s. 123–125 ja Hellner 1993, s. 30. 
229 Aalto-Kerppilä-Mertala 2005, s. 430. 
230 Huttunen 2012, s. 334. 
231 Huttunen 2012, s. 336. Perusteenaan hän käyttää argumentum ad maiorem a minus. 
232 Huttunen 2012, s. 336. 
233 Hemmo 1999, s. 24–27.  
234 Hemmo 1999 s. 28–30, Hemmo 2003, s. 123–124. 
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Wilhelmsson, Sevón ja Koskelo ovat katsoneet, että kauppalakia voidaan soveltaa myös imma-

teriaalioikeuksien luovutukseen.235 Kontekstista päätellen kirjoittavat ovat tarkoittaneet nimen-

omaisesti kokonaisluovutuksiin, kun esitys käsittelee asiaa ilmaisulla ”luovutus”. Immateriaali-

oikeuksia voidaan ohjelmistotoimituksissa luovuttaa joko kokonaisluovutuksena esimerkiksi 

asiakaskohtaisen ohjelmiston täydellisessä luovutuksessa tai osittaisluovutuksena esimerkiksi 

lisensoinnin kannalta. 

Pohjoismaisessa oikeuskirjallisuudessa kauppalain soveltumista on pohdittu, mutta kauppalakia 

ei ole nähty tähän tarkoituksenmukaisena instrumenttina tulkintakysymyksissä.236 Koktvedgaar-

din ja Levinin mukaan kauppalaki ei sovellu lisensseihin suoraan, mutta kauppalain taustalla 

olevat periaatteet voisivat yleisinä sopimusoikeudellisina periaatteina soveltua lisenssisopimuk-

seen.237 Lähtökohta on, että painoarvoa on annetta oikeustoimen tosiasialliselle luonteelle eikä 

muodolliselle sisällölle. Kuitenkin esimerkiksi Saksassa lainsäädännössä on tehty rajaus, jonka 

mukaan IT-sopimukset ja projektit eivät sovellu perinteisen sopimuslainsäädännön piiriin.238 

Parhaan ratkaisun mittarina voi olla se, kuinka vahvat rationaaliset ja puolueettomat argumentit 

näkökulman puolesta voidaan esittää.239 Arvioni on, että ohjelmistolisenssisopimus on sopimus 

sui generis, jossa kyse on rajatun käyttöoikeuden luovuttamisesta. Luovutuksen kohde on rajoi-

tettu käyttöoikeus abstraktiin tuotteeseen, mutta ei oikeuden kokonaisluovutus ja tällöin on ar-

vioitava tekijänoikeuden ja lisenssin erityisluonnetta luovutuksen kohteena. Sen perusteella, 

mitä on käynyt ilmi tästä kappaleesta ja aiemmin kappaleista 2.4 ja 2.5, pidän perusteltuna sitä, 

että kauppalakia ei sovelleta ohjelmistotoimituksiin, jotka perustuvat lisenssisopimuksiin. Tämä 

käsitys on myös kauppalaista annetun hallituksen esityksen perustelujen mukainen, sillä lisens-

sin myöntäminen on rajattu nimenomaisesti kauppalain ulkopuolelle.240  

 

235 Wilhelmsson – Sevón – Koskelo 2006,  kappale 1.2.1. 
236 Sund-Norrgård 2012, s. 298 viitteineen: Plesner 1955, s. 205; Koktvedgaard 1965, s. 576 ja s. 581; Nordell 
1997 s. 294; Renman Claesson 2002 s. 161; Oesch, 2004 s. 919 ja s. 925; Rosén 2006 s. 110; Levin 2007 s. 
481; Liin 2009 s. 58 ja Domeij 2010 s. 17. 
237 Koktvedgaard – Levin 2000, s. 414. 
238 Tarkemmin esim. Hoeren – Pinelli 2018, s. 1132. 
239 Taxell 1987, s. 98–100 ja Aarnio 1989, s. 283–286. 
240 HE 93/1986 vp, s. 48. Sen sijaan esimerkiksi korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2003:88 nojalla sellaisiin 
teoskappaleiden luovutuksiin, joissa ei ole rajallista rajoitetta ja jotka luovutetaan ikään kuin lopullisesti ne osta-
neelle taholle, on kyseessä irtaimen kauppa. 
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Sanottu ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö kauppalaki voisi toimia yhtenä tulkintaan vaikutta-

vista lähteistä. Valmisohjelmistojen lisensointi muistuttaa irtaimen tavaran luovutusta niiltä 

osin, että yhdeksi lähtökohdaksi tulkinnassa voidaan esitetyn perusteella hyväksyä myös kaup-

palaki analogisena tulkintalähteenä. 

Johtopäätös on monella tapaa merkityksellinen; erityisesti siksi, että kauppalain dispositiiviset 

säännökset eivät täydennä sopimusta. Esimerkiksi kauppalain 17 §:n mukainen virheen määri-

telmä ei tule sovellettavaksi automaattisesti. Ohjelmistolta ei kauppalain takia edellytetä 17 §:n 

2 momentin mukaisesti, että ohjelmiston tulee soveltua sellaiseen tarkoitukseen, johon ohjel-

mistoja yleensä käytetään tai sellaiseen erityiseen tarkoitukseen, johon tilaaja halusi ohjelmistoa 

käyttää ja myyjä oli tästä tietoinen. Lisäksi ohjelmiston ei tarvitsisi vastata ominaisuuksiltaan 

sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin. Kun kauppalakia ei sovelleta, on 

ohjelmistossa virhe lähtökohtaisesti vain silloin, kun ohjelmisto ei ole sopimuksen mukainen. 

Ohjelmistotoimittajan vastuu on näin ollen olennaisesti pienempi laadullisista virheistä.241 

Toisaalta ohjelmiston viivästystilanteessa sopimuksen perusteella kyseessä on viivästys, kun 

toimittaja ei ole toimittanut ohjelmistoa tilaajalle sopimuksessa sovitun mukaisesti. Kauppalain 

22 §:n mukainen pääsääntö on, että ohjelmisto olisi viivästynyt heti kun sitä ei ole luovutettu tai 

se luovutetaan liian myöhään eikä viivästys johdu ostajasta johtuvasta seikasta. Ostaja saa täl-

löin vaatia sopimuksen täyttämistä, purkaa kaupan ja vaatia vahingonkorvauksia sekä pidättäy-

tyä kauppahinnan maksamisesta.  

Johtopäätös siitä, ettei kauppalaki sovellu, on merkittävä siis ohjelmiston suoritushäiriötilan-

teessa ja virheen määrittelyssä. Lisäksi kauppalain olettamasäännöt vaikuttaisivat muun muassa 

myyjän vastuuseen takuuajan osalta, myyjän velvollisuudesta korjata virheellinen ohjelmisto ja 

siihen, minkä tyyppisiä vahinkoja myyjän tulee korvata.  

 

241 Eri asia kuitenkin on, että virheellisten tietojen antaminen voi sopimusoikeuden yleisten periaatteiden, hyvän 
kauppatavan ja sopimuksen sisällön takia johtaa laatuvirheeseen. Asiaa käsitellään myöhemmin suoritushäiriöiden 
kohdalla.  
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3.3 SaaS-toimitus perustuu palvelusopimukseen 

SaaS-toimituksessa kyse on palvelusopimuksesta, jolla toimittaja sitoutuu tarjoamaan asiak-

kaalle ohjelmiston käytettävissä. Kuten aikaisemmin on tullut ilmi, SaaS eroaa ohjelmiston li-

sensoinnista usealla tavalla: tilaaja ei saa haltuunsa ohjelmistoa, tilaaja ei saa lisenssiä ohjelmis-

toonsa ja toimittajan ensisijainen velvoite on ohjelmiston luovutuksen tai käyttöoikeuden luo-

vutuksen sijasta pitää ohjelmisto tilaajan saatavilla.242 

Voi argumentoida, että SaaS-toimituksessa kyse on lisenssistä sen vuoksi, että toimituksen luon-

teessa ei tosiasiassa ole olennaista eroa esimerkiksi ohjelmiston asentamiseen omalle tietoko-

neellensa.243 Tilaajan voidaan katsoa saavan saman hyödyn itselleen ohjelmistosta, olipa kyse 

sitten esimerkiksi omalle tietokoneelle asennettu Microsoft Word tai Microsoftin Office365-

pilvipalvelu, jossa Word Online on.244 Myös ohjelmiston keskeisten toimintojen hyödyntäminen 

tilaajan näkökulmasta ei muutu suuresti, vaikka lisenssisopimus muutetaan SaaS-toimi-

tukseksi.245 Näin ollen tilaaja saa näissä tilanteissa maksamallaan vastikkeella hyvin samankal-

taisen hyödyn. Näin argumentoimalla voidaan väittää, että sopimusten oikeudellinen luonne on 

tosiasiassa niin samanlainen, että sopimussuhteesta johtuvat oikeudet ja velvoitteet ovat tosiasi-

assa lähes identtiset. 

Argumentointi nojaa tällöin tilaajakeskeiseen ohjelmiston käyttöön, mutta sivuuttaa ohjelmiston 

toimitustavan vaikutuksen osapuolten väliseen sopimussuhteeseen. Jos vain tilaajan saamalla 

hyödyllä on merkitystä, eikö silloin esimerkiksi ole väliä, toimittaako sähköyhtiö elintarvike-

tehtaalle sähköä kansallista sähköverkkoa pitkin vai esimerkiksi viikoittain toimitettavilla akus-

toilla, jotka toimittaja vaihtaa ja toimittaa säännöllisesti. Jos sähkön toimitustavalla ei ole väliä, 

vaan merkityksellistä olisi tilaajan saama hyödyke eli sähköenergia, esimerkin kahta toimitus-

tapaa pitäisi kohdella samalla tavalla sopimusoikeudellisesti. Sähkön toimittamisen esimerkki 

 

242 Bartolini – Santos – Ullrich 2018, s. 361–362. 
243 Savelyev 2014, s. 562. 
244 Savelyev 2014, s. 562. 
245 Huomattavaa on, että hyöty ei kuitenkaan ole identtinen johtuen toimituksen eroavaisuuksista. Merkittävimpänä 
hyötynä tilaajalle on se, että hänen ei tarvitse yleensä huolehtia päätelaitteidensa spesifikaatioista, palvelinympä-
ristöstään tai muista IT-infrastruktuuriin liittyvistä kysymyksistä. 
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saa tilaajan hyötyä korostavan argumentoinnin vaikuttamaan kyseenalaiselta. Nähdäkseni hyö-

dykkeen toimitustavalla on oltava jotain vaikutusta sopimussuhteen luonteeseen ja oikeusvai-

kutuksiin. 

Lisenssi eroaa palvelutoimituksesta ja SaaS-toimituksesta monella tavalla. Lisenssiin liittyvät 

taloudelliset oikeudet eivät missään kohtaa siirry SaaS-ohjelmiston tilaajalle. Tilaaja ei SaaS-

toimituksessa nauti esimerkiksi varmuuskopioihin, virheiden oma-aloitteiseen korjaamiseen tai 

ohjelmiston jakeluun tai kehittämiseen liittyviä oikeuksia, joita hän ohjelmistolisenssin tapauk-

sessa voi hyödyntää saadessaan ohjelmiston kohdekielisen version tietokoneellensa asennet-

tuna.246 SaaS-toimituksessa näitä oikeuksia käyttää ohjelmistopalvelun tarjoaja, joka hallitsee 

ohjelmistoa omassa ympäristössään ja tarjoaa sillä edelleen palvelua asiakkaillensa tilauksen 

(subscription) perusteella. SaaS-ohjelmistoa koskevaan sääntelyyn ei ole perusteltua tai hyödyl-

listä soveltaa lisenssisopimusten käsitteistöä ja sääntelykehikkoa. 

SaaS-toimitusmalli tulisi käsittää kokonaispalveluksi, jossa toimittaja vastaa ohjelmiston käy-

tettävyyden lisäksi ohjelmistopalvelun tuottamiseksi tarvittavasta IT-infrastruktuurista, kuten 

palvelinympäristöstä, ohjelmiston asennuksesta ja sen häiriöttömästä toiminnasta.247 Tilaajan 

näkökulmasta menetetään kontrolli ohjelmiston hallitsemiseen (ja esimerkiksi tietosuojan kont-

rollointiin), mutta vastineeksi tilaajan ei tarvitse huolehtia lisenssien päivittämisestä tai ohjel-

miston asettamista laitevaatimuksista. SaaS onkin yksi esimerkki ilmiöstä, jota kutsutaan pal-

veluistumiseksi. Tilaaja ei enää ”osta” tuotetta itselleen, vaan ikään kuin tilaa tai vuokraa tuo-

tetta palveluna.248 SaaS-toimituksen ja lisenssisopimuksen välillä on näin ollen myös sisällöl-

listä eroa. 

SaaS-toimitukset ovat mukanaan tuoneet suuren muutoksen ohjelmistotoimitusten ideologiaan. 

Jos esimerkiksi A ostaa pyörän, hän kiinnittää huomiota sen kuntoon ja virheettömyyteen, sillä 

virheen ilmaantuessa A:n omaisuuden varallisuusarvo on laskenut. Sen sijaan A:n vuokratessa 

pyörän pienet kulumat esimerkiksi ohjaustangossa eivät haittaa, mutta halutessaan hän voi 

vuokrata pyörän ensi kerralla muualta. Takki ja Halonen ovat käyttäneet esimerkkinä taksin 

tilaamista: ”jos tilaan taksin, minua ei kiinnosta lainkaan, onko auton määräaikaishuolto tehty 

 

246 Savelyev, s. 563 ja Bond 2004, s. 68. 
247 Savelyev 2014, s. 560. 
248 Hoppu 2011, s. 1370–1371. 
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ajoissa – hankinnan ja palvelun kohteena on pääsy paikasta A paikkaan B”.249 Esimerkki on 

osuva tiivistys tavaroiden ja palveluiden ostamisen erosta.250 

SaaS-toimituksessa asiakas siis tilaa ohjelmiston käyttöönsä joko määräajaksi tai toistaiseksi 

voimassa olevalla sopimuksella ja maksaa tilauksesta sovittua vastiketta toimittajalle. Tilaaja ei 

maksa toimittajalle käyttöoikeudesta eli lisenssistä, vaan siitä palvelusta, jonka sisältö on hyö-

dyntää kyseistä sovellusta.251 Palvelua tarjotaan usein valmisohjelmistoilla, mikä on omiaan hä-

märtämään lisenssin ja palvelusopimuksen eroa. Kyseessä on kuitenkin vallintaoikeuteen ja toi-

mituksen sisältöön kohdistuvasta eroista, jotka ovat myös periaatteellisesti merkittäviä. 

Kun toimittaja ja tilaaja tekevät palvelusopimuksen lisenssisopimuksen sijasta, myös keskeiset 

sopimusehdot ovat erilaiset. Sen sijaan, että sopimus lähtisi tilaajan käyttöoikeuksien henkilöl-

lisestä tai ajallisesta rajoittamisesta on huomion keskipisteenä se, minkälaisella palvelutasolla 

toimittaja kykenee tarjoamaan ohjelmistoa tilaajan käyttöön.252 Tyypillisesti mitataan saata-

vuutta, kuten käyttöaikaa 24/7 ja tavoitellaan esimerkiksi 98 % käytettävyyttä ilman häiriöitä. 

SaaS-toimituksissa on se yhteinen tekijä valmisohjelmistojen kanssa, että sopimukset perustuvat 

pitkälti vakioehtosopimuksiin, jotka toimittaja on määrittänyt. Syynä on se, että ohjelmistojen 

toiminnot ovat usein vakioituja ja SaaS-toimitukset perustuvat valmisohjelmistoon. Toimittajan 

olisi taloudellisesti kestämätöntä muokata palvelua jokaisen asiakkaan tarpeeseen samalla kun 

se pyrkii SaaS-toimitusmallilla automaation maksimoimiseen ja toimituksen yhdenmukaistami-

seen. 

SaaS-palvelun käyttöönotto on tyypillisesti nopeaa eikä vaadi merkittäviä investointeja tilaa-

jalta. Tähän poikkeuksen muodostavat ne SaaS-ratkaisut, joita voidaan ohjelmiston sisällä ase-

tuksilla muokata niin runsaasti, että ohjelmiston käyttöönotto on lyhyehkön projektin pituinen 

– esimerkiksi 3 kuukautta. Tällöin myös asiakaskohtaisten määritysten toteutetaan yhteistyössä 

hieman kuten asiakaskohtaisissa ohjelmistoissa.253 

 

249 Takki – Halonen 2017, s. 330. 
250 Voi kuitenkin kritisoida, että tilaajan käytettävyys ohjelmistoon nähden on identtinen, minkä vuoksi eroja ei 
tulisi korostaa. Esim. kaupan kohteen käytön korostamisesta Hemmo 1999, s. 24–27. 
251 Takki – Halonen 2017, s. 330. 
252 Takki – Halonen 2017, s. 333. 
253 Itse ohjelmistotoimitus kuitenkin koskee SaaS-ratkaisua ja ohjelmiston kustomointi on asiantuntijatyötä, jonka 
kohteena ei ole ohjelmisto vaan tiettyjen muokkausten tekeminen ohjelmistoon. 
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IT2018 ehdoista ETP-erityisehdot sääntelevät sopimuksia, joiden tarkoituksena on tietoverkon 

välityksellä toimitettavat palvelut eli pilvipalvelut. Ohjelmistopalvelu on määritelty sopimuseh-

tojen kohdassa 2.2. niin, että ohjelmistopalvelulla tarkoitetaan sopimuksessa määriteltyä palve-

lua, joka toimitetaan tietoverkon välityksellä asiakkaan saataville yhteyspisteeseen.254 Käytän-

nössä tämä tarkoittaa esimerkiksi verkko-osoitetta, johon pääsee kirjautumaan joko rajatusti ti-

laajan sisäverkosta tai mistä tahansa julkisesta verkosta. 

SaaS-toimituksessa toimittajan keskeinen velvollisuus on ETP-ehtojen kohdan 3.1 mukaan vas-

tata siitä, että ohjelmistopalvelu on sopimuksen mukainen. Asiakas taas vastaa siitä, että ohjel-

mistopalvelu soveltuu asiakkaan käyttötarkoitukseen ETP-ehtojen kohdan 5.1 mukaisesti. SaaS-

toimituksen käyttöönoton nopeus ilmenee myös ETP-erityisehdoista: niissä ei ole säädetty mi-

tään vastuuta toimittajan viivästyksestä käyttöönotossa. Tämä johtuu pääsääntöisesti siitä, että 

SaaS-toimituksissa ei ole suurta käyttöönottoa, minkä seurauksena toimituksen käyttöönotossa 

voitaisiin myöhästyä. Samoin ehdoista puuttuu maininta toimittajan myöntämästä takuusta. 

Tämä johtuu SaaS-toimituksen erosta perinteiseen ohjelmistotoimitukseen: toimittaja ei sitoudu 

toimittamaan virheetöntä ohjelmistoa vaan sen, että tilaaja voi ylipäänsä käyttää ohjelmistoa. 

Mikään ei kuitenkaan estä sitä, etteikö osapuolten välisessä palvelusopimuksessa olisi asetettu 

vaatimuksia sille, miten palvelun kohteena olevan ohjelmiston tulee toimia tietyissä tilanteissa. 

Kun huomioidaan se, että SaaS-toimitukset perustuvat lähtökohtaisesti toimittajan tekemiin va-

kioehtosopimuksiin, ei tällainen sitoutuminen kuitenkaan ole yleistä, sillä toimittajat harvem-

min haluavat erikseen sitoutua ohjelmiston virheettömään toimintaan ja siten lisätä omia vastui-

taan. 

  

 

254 Palvelullistumisesta tarkemmin Hoppu 2011, s. 1363. 
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3.4 Yhteenvetoa sopimustyypeistä ja soveltuvista normeista 
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4. SOPIMUSTEN SUORITUSHÄIRIÖT JA TOIMITTAJAN VASTUUTI-

LANTEET 

4.1 Suoritushäiriöt ja niiden jaottelut 

Kaikki ohjelmistotoimitukset eivät toteudu siten, että molemmat osapuolet (tai edes toinen osa-

puoli) olisivat tyytyväisiä toimitukseen. Tilaaja saattaa esimerkiksi kokea, että ohjelmistotoimi-

tus ei ominaisuuksiltaan ole sitä, mitä toimittaja kanssa on sovittu. Kun toimitus ei vastaa sovit-

tua, kyse on sopimuksen suoritushäiriöstä.  

Sopimuksen suoritushäiriö voi ilmetä monella tavalla. Sopimusvelvoite saatetaan jättää täyttä-

mättä joko kokonaan tai osittain, luvattu suoritus saattaa myöhästyä, kyseessä voi olla omistus-

oikeuteen liittyvä oikeudellinen virhe tai esimerkiksi vallintavirhe.255 Taxell on kuvannut suo-

ritushäiriöksi ylipäänsä tilannetta, jossa suoritusta ei ole tehty tai sillä ei ole saavutettu oikeaa 

tulosta.256  Suomalaisessa sopimusoikeudessa on eroteltu erilaiset virhetyypit ja viivästys omiksi 

lajeikseen, joista voi seurata erilaisia seuraamuksia, mutta kansainvälisesti tämä ei ole tyypil-

listä.257 

Hemmon mukaan suoritushäiriön toteaminen on periaatteessa yksinkertaista: on verrattava osa-

puolen velvoitetta siihen, mitä suorituksia tosiasiassa on tehty.258 Lähtökohta on se, että osapuo-

len velvoite on täytettävä oikealla suorituksella, jonka mukaan suorituksen on oltava oikean 

laatuista, oikean määräistä, oikealta tekijältä, oikeaan suoritusaikaan ja oikealle vastaanotta-

jalle.259 Vaikea osuus on määrittää se, mikä olisi ollut suoritteen oikea aineellinen sisältö.260  

Seuraavaksi tarkastellaan erilaisia tyypillisiä virhetilanteita kunkin ohjelmistotoimituksen nä-

kökulmasta. Laatuvirheet on jaettu useampaan osioon, joissa on hahmotettu yleisimpiä ohjel-

mistotoimitusten virhetilanteita ja kuvailtu, miten niiden problematiikkaa voi lähestyä sopimus-

oikeudellisten periaatteiden avulla. Tässä esityksessä ei kuitenkaan syvennytä erityisen paljon 

 

255 Kivimäki - Ylöstalo 1973, s. 460, Hoffrén - Vuorenpää 2009, s. 780. 
256 Taxell 1987, s. 89–90. 
257 Hemmo 2003, s. 133 – 134. Kansainvälisen oikeuden periaatekokoelmissa ja CISGissä sen sijaan on pelkkä 
velvoitteiden täyttämättömyys  (non-performance) Principles of European Contract law 8:101, UNIDROIT peri-
aatteet artikla 7.1.1. CISG 45 artikla. 
258 Hemmo 2003, s. 112 ja Routamo 1969, s. 7–29. 
259 Aurejärvi – Hemmo 2007, s. 11. 
260 Hemmo 2003, s. 113 ja 121 sekä Hemmo 2005a, s. 187. 
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kaikkiin mahdollisiin suoritushäiriöiden seuraamuksiin, vaan pääpaino on suoritushäiriöiden 

olemassaolon arvioimisessa ja siinä, mitä vastuita ohjelmistotoimittajalla suoritushäiriöihin liit-

tyen on.  

 

4.2 Ohjelmistotoimituksen laatuvirhe 

4.2.1 Ohjelmiston jokin ominaisuus on virheellinen  

Ohjelmistovirheitä on olemassa käytännössä vähintään yhtä paljon kuin on ohjelmistoja eikä 

jokaisen kuvaileminen ole mahdollista tai tarpeellista, sillä ohjelmistovirheitä on mahdollista 

kategorisoida niiden tyyppien perusteella. Ensin käsitellään sitä tilannetta, että ohjelmiston jokin 

ominaisuus on ylipäänsä virheellinen eli ohjelmisto ei toimi sillä tavalla kuin on tarkoitettu. 

Ohjelmisto saattaa antaa käyttäjälle väärän tuloksen, suorittaa jonkin väärän toiminnon tai jättää 

toiminnon kokonaan suorittamatta.  Ohjelmistotoimituksissa on tyypillistä, että osapuolet syyt-

tävät herkästi toisiaan: tilaajan mielestä toimittajan toimitus ei täytä vaatimuksia ja toimittajan 

mukaan syynä voi olla tilaajan ammattitaidottomuus tai puutteelliset toiminnallisuuksien mää-

rittelyt.261 

Yksinkertaisin tilanne on juridisesti silloin, kun ohjelmiston toiminnoista on sovittu jotain. Ku-

ten aiemmin on tullut ilmi, reaalimaailmassa täysin virheetöntä ohjelmistoa ei ole käytännössä 

mahdollista toimittaa.262 Tästä huolimatta on perusteltua katsoa, että kysymys ratkaistaan läh-

tökohtaisesti vertaamalla sopimuksen mukaista velvoitetta ja sitä työn tuloksen laajuutta ja laa-

tua, joka ohjelmistotoimituksella on.263 Keskeinen sisältö on annettava nimenomaan sopimus-

ehdoille.264 Tätä näkemystä tukee myös kauppalain 17 §:n lähtökohta irtaimen kaupassa tavaran 

sopimuksenmukaisuudesta. Myös esimerkiksi urakkasopimuksissa rakennusvirheenä on pidetty 

sellaista tilannetta, jossa työn tulos poikkeaa tilaajalle epäedullisella tavalla siitä, mihin urakoit-

sija urakkasopimusta koskevien normien perusteella on velvollinen.265  

 

261 Harris 1983, s. 79 - 80 ja Hemmo 2005a, s. 39. 
262 Atkins 2005, s. 53; Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 436 ja Hemmo 2003, s. 117. 
263 Analogisesti rakennusurakasta Halila – Hemmo 2008, s. 77. 
264 Hemmo 2003, s. 121; Hoppu 2011, s. 1370 ja Routamo 1990, s. 99–100. 
265 Halila – Hemmo 2008, s. 77. 
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Jos siis ohjelmistotoimittaja on sopinut tilaajan kanssa, että esimerkiksi asiakaskohtaien ohjel-

misto toimii tietyllä tavalla, on annettu sitoumus osa osapuolten välistä sopimusta. Mikäli toi-

mitetun ohjelmiston toiminnallisuudet poikkeavat siitä, mitä ohjelmistotoimituksesta on sovittu, 

on kyseessä poikkeama sopimuksesta ja sopimusrikkomus.266. Käsitys saa tukea analogian 

kautta kauppalain 40 § 3 momentista, jonka nojalla toimittaja on ankarassa vastuussa, mikäli 

myyjä on erityisesti sitoutunut johonkin seikkaan kaupan kohteesta. Sopimuksen nimenomaista 

ehtoa on pidettävänä tällaisena erityisenä sitoutumisena. Sitoumuksia annetaan tyypillisesti 

asiakaskohtaisissa toimituksissa sekä valmisohjelmistoissa, mutta sen SaaS-toimitusten osalta 

nimenomaiset lupaukset ovat harvinaisempia. Syy on se, että palvelun sisältönä ei lähtökohtai-

sesti ole tietyt toiminnallisuudet ohjelmistossa, vaan tilaajan mahdollisuus käyttää ohjelmistoa.  

Ohjelmassa voidaan katsoa olevan virhe myös silloin, jos ohjelmisto ei toimi niiden tietojen 

perusteella, mitä ostaja on saanut myyjältä tai mitä tietoja ohjelmistosta on muuten ollut yleisesti 

saatavilla esimerkiksi markkinoinnin muodossa.267 Markkinoinniksi voidaan tulkita myös esi-

merkiksi toimittajan ohjelmistosta antama esitys tai näyttö eli demonstraatio. Etukäteen annetut 

kuvaukset on katsottava myyjän sitoumuksiksi ohjelmiston laadusta ja mikäli näihin laatukri-

teereihin ei päästä, on kyseessä virhe.268 Analogisena esimerkkinä voidaan mainita kauppalain 

18 §:n säännös, jonka nojalla tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä 

on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kau-

pantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Periaate on sopimusoikeudessa ylei-

nen ja soveltuu myös ohjelmistoihin. 

On syytä korostaa, että se, miten tilaaja subjektiivisesti tulkitsee myyjän antamat tiedot ja mark-

kinointimateriaalin, ei ole yksinomainen lähtökohta, kun tulkitaan sopimuksen sisältöä. On täy-

sin mahdollista, että ohjelmiston esittelyssä eli demossa on annettu tietoja tilaajalle ohjelmis-

tosta tai siitä, miten sen tulisi toimia. Tilaaja voi tästä tehdä kuitenkin johtopäätöksiä, joita 

myyjä ei ole tarkoittanut. Näiltä osin toimittaja ei ole vastuussa sikäli, kun tiedot eivät ole ollut 

tarpeettoman epäselviä tai harhaanjohtavia.269 

 

266 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 439; Erlund et al 2019, s. 242 ja Rowland – Campbell 2002, s. 26. 
267 Hemmo, 2005b, s. 47; Hemmo 2003, s. 113 ja 130 ja Routamo 1980, s. 926. 
268 Kyseessä on tällöin niin sanottu prekontraktuaalinen tiedonantovirhe. Hemmo 1997, s. 183 ja Moore 2010, s. 
429. 
269 Hemmo 2005a, s. 113. 
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Oikeudellisesti haasteellisimpia ovat tilanteet, joissa virhe ilmenee toiminnallisuudessa, jota ei 

ole nimenomaisesti sovittu sopimuksessa, mutta se löytyy esimerkiksi yleisistä palvelukuvauk-

sista. Tilanne on tyypillinen varsinkin valmisohjelmistojen ja SaaS-toimitusten osalta, joissa 

ohjelmiston tarjoaja pyrkii tarjoamaan ohjelmiston sellaisena kuin se on, kun taas tilaaja tulkit-

see, että ohjelman toimiessa puutteellisesti kyseessä on sopimusrikkomus.270 Asiakaskohtaisissa 

ohjelmistoissa vahva pääsääntö on, että toiminnallisuuksista on sovittava nimenomaisesti, jotta 

niiden puute merkitsisi sopimusrikkomusta. 

Jos ohjelmistovirhe kohdistuu sellaiseen toiminnallisuuteen, joka on palvelukuvauksessa mai-

nittu, mutta palvelukuvaus ei ole sopimuksen osana, on arvioitava, oliko toiminnallisuuden 

käyttäytyminen tilaajan tiedossa vai ei, kun sopimusta tehtiin. Mikäli tilaaja oli tietoinen palve-

lukuvauksen sisällöstä ja tulkitsi sen myyjän antamaksi informaatioksi toimituksen kohteesta, 

on kyseessä sopimusrikkomus samalla tavalla, kuin mitä aiemmin kuvailtiin markkinointi-in-

formaation virheellisyydestä.271 Jos taas palvelukuvaus on sopimuksen osana, lähtökohtaisesti 

palvelukuvas on sopimusehtona osapuolia sitova. Näin ollen poikkeama palvelukuvauksesta on 

tulkittava myös virheeksi, elleivät osapuolet ole rajanneet virheen määritelmää ohjelmistosopi-

muksessa.  

4.2.2 Ohjelmistossa on virhe, mutta laatutasoa ei ole sovittu sopimuksessa 

On mahdollista ja todennäköistä, että osapuolet eivät ole ohjelmistotoimitusta koskevassa sopi-

muksessa tai muussa palvelukuvauksessa kuvanneet ja määritelleet sitä, miten ohjelmiston tulisi 

tietyssä tilanteessa toimia, mutta tästä huolimatta ainakin toinen osapuoli kokee, että ohjelmis-

tossa on virhe. Tällaisessa tilanteessa ohjelmiston laadusta ei tietyltä osin ole erikseen sovittu, 

mutta ohjelmistossa tai sen toiminnallisuudessa on objektiivisesti arvioiden negatiivinen poik-

keama. Voi olla, että yksi osapuoli tai osapuolet yhdessä ovat sitä mieltä, että ohjelmisto ei toimi 

oikein, mutta sopimuksessa, sen liitteissä tai yleisissä palvelukuvauksissa ei ole yksilöity, miten 

ohjelmiston kuuluisi toimia kyseisessä tilanteessa.  

Kun kauppalaki ei sovellu ohjelmistotoimituksiin, lähtökohtana virhearvioinnissa on sopimuk-

sen mukaisten velvoitteiden arviointi. Tilanteessa, jossa ohjelmiston vaatimuksia ei ole yksilöity 

 

270 Landy 2008, s. 198–200. 
271 Erlund et al 2019, s. 242. 
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ei tällöin voitaisi katsoa olevan virhettä. Vaikka osapuolet olisivat samaa mieltä, että ohjelmis-

ton jokin osa ei toimi halutulla tavalla, ei ”virhe” olisi sopimusrikkomus.272 Sanottu on kuitenkin 

kategorisena johtopäätöksenä kritiikille altis, sillä on tyypillistä, että ohjelmistojen, kuten kir-

janpito-ohjelmiston, toiminnanohjausjärjestelmän tai vaikkapa asiakastietojen hallintajärjestel-

män) kohdalla ei yksilöidä, että ohjelmiston tulee soveltua kirjanpitoon, toiminnanohjaukseen 

tai asiakastietojen hallintaan, puhumattakaan jokaisen yksilöllisen toiminnallisuuden olemassa-

oloa. Jos yksilöintiä edellytettäisiin, ohjelmistosopimusten solmimisen transaktiokustannukset 

saattaisivat olla suuremmat kuin ohjelmiston kehityskustannus. 

Kategorista johtopäätöstä vastaan voi esittää reaalisia argumentteja. Kuvitellaan tilanne, jossa 

kirjanpito-ohjelmistossa ei ole erikseen mainittu, että ohjelmistosta saa ulos tilinpäätöstä varten 

tarvittavat luvut. Kirjanpitoa suoritetaan toisaalta sisäisen laskennan, myös ulkoisen laskennan 

tarpeisiin lakisääteisistä syistä. Jos kirjanpito-ohjelmiston toinen ydinfunktio, eli tilinpäätöstä 

varten saatava raportointi, ei toteudu, mutta ohjelmistotoimittajan ei silti voitaisi katsoa syyllis-

tyneen virheeseen, ohjelmistoille ei muodostuisi välttämättä mitään sisällöllisiä laatuvaatimuk-

sia. Täydellinen laatuvaatimusten puute voidaan nähdä kohtuuttomana sopimusehtona, jos oh-

jelmistoon ei kohdistu mitään laatuvaatimuksia eikä se sovellu esiteltyyn käyttötarkoitukseensa. 

Tilaajalle ei todennäköisesti tule mieleen, että kirjanpito-ohjelmassa tarvitsee erikseen edellyt-

tää, että sen perusteella voidaan luoda tilinpäätös. Toimittajat taas eivät kovin herkästi halua 

lisätä sopimukseen kohtia, jossa toimittaja vakuuttaa, että ohjelmisto toimii tietyissä tilanteissa 

tietyllä tavalla. Riski määrittelyjen puutteesta on ilmeinen. 

Toisaalta on ongelmallista argumentoida niin, että toimittajalle voisi asettaa sisällöllisiä vaati-

muksia ohjelmiston toimintaan, jos ohjelmistotoimittaja ei ole niihin nimenomaisesti sitoutunut 

sopimuksessa. Ratkaisu olisi omiaan loukkaamaan ohjelmistotoimittajien sopimusvapautta, kun 

sopimuksiin voitaisiin katsoa liittyvän osapuolten tahdosta riippumattomia velvoitteita kaupan 

kohteen laadusta. Jostain näiden kahden ristiriitaisen argumentin välimaastosta olisi löydettävä 

juridisesti ja käytännöllisesti perusteltavissa oleva ratkaisu. 

 

272 Erlund et al 2019, s. 242. 
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Ristiriitaa lieventää hieman se, että ohjelmistotoimittajan nimenomaisiin sitoumuksiin voidaan 

lukea muun muassa toimittajan myöntämä takuu, ohjelmistotoimittajan ilmoittama ohjelmiston 

käyttötarkoitus tai ohjelmistosta annetut markkinointitietoja. Jos ohjelmistotoimittaja ilmoittaa 

ohjelmiston käyttötarkoituksen tai on antanut ohjelmistosta muuten tietoja etukäteen, on toimit-

taja vastuussa näistä antamistaan tiedoista. Näissä tilanteissa voidaan nähdä, että annetuista tie-

doista voidaan johtaa myös ohjelmiston laadullisia vaatimuksia ainakin ohjelmiston toimin-

noista.273 Epäselväksi kuitenkin jää, kuinka pitkälle meneviä vaatimuksia yleinen käyttötarkoi-

tukseen soveltuminen aiheuttaa. Takuulla ohjelmistotoimittaja taas sitoutuu vapaaehtoisesti vas-

taamaan ohjelmistovirheistä esimerkiksi rajatun ajan. 

Asiaa voidaan lähestyä ensin toimialan standardien ja hyvän kauppatavan kautta, mutta mikä 

arvo näille voidaan antaa?274 Toimialan standardit ovat jokseenkin kyseenalainen mittapuu, sillä 

alalla vallitseva käsitys on, että ohjelmisto voi sisältää virheitä. Tämä ei kuitenkaan voi olla 

peruste sille, että ohjelmistotoimittajat saavat tietoisesti toimia huolimattomasti tai vähemmällä 

huolellisuudella, kuin mitä voi kohtuullisesti odottaa.275 Huomattavaa on, että lähtökohtaisesti 

toimittajalla on vastuu kuitenkin korjata virhe huolimatta sen merkittävyydestä.276 

Valmisohjelmistojen osalta IT2018 EVT -erityisehdoissa on kohdassa 3.9 oletusarvoisesti 

sovittu, että virheet, jotka eivät olennaisesti haittaa valmisohjelmiston käyttämistä, eivät ole es-

teenä toimituksenhyväksymiselle. Toimittaja on kuitenkin velvollinen korjaamaan virheet ta-

kuun puitteissa ilman aiheetonta viivytystä. Sama ehto löytyy asiakaskohtaisten toimitusten 

EJT-erityisehdoista kohdasta 8.4 ja ketterien menetelmien EKT-erityisehdoista kohdasta 8.4 Li-

säksi EVT-ehtojen kohdassa 7.1 todetaan, että toimittaja sitoutuu korjaamaan veloituksetta asi-

akkaan toimittajalle takuuaikana kirjallisesti ilmoittamat valmisohjelmiston virheet ilman aihee-

tonta viivytystä.  

SaaS-toimitusta koskevissa IT2018 ETP -erityisehdoissa toimittajan velvollisuus on taas lähtö-

kohtaisesti se, että ohjelmistopalvelu on sopimuksen mukainen (kohta 3.1). On nimenomaisesti 

 

273 Tästä analogisesti esimerkiksi kauppalain 18 §, jolloin tavarassa katsotaan olevan virhe, jos se ei vastaa niitä 
tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kau-
pantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. 
274 Moore suosittelee vertausta näin ollen alan yleisiin standardeihin. Moore 2010, s. 430. 
275 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 437; Aurejärvi 1981, s. 94–103 ja Kihlman 1999, s. 218–220. 
276 Esim. EJT-erityisehdot kohta 3.2. 
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tilaajan velvollisuus varmistua siitä, että ohjelmistopalvelu soveltuu tilaajan käyttötarpeisiin. 

Jos ohjelmiston palvelutasoa ei ole määritelty sopimuksessa, noudatetaan toimittajan kulloinkin 

voimassa olevia ehtoja (kohta 5.1).277 Tältä osin siis SaaS-toimituksissa pitäydytään tiiviisti so-

pimuksen mukaisen palvelun tuottamisessa, mikä on ymmärrettävää palvelun luonteen vuoksi. 

Palvelun sisältö on ohjelmiston tarjoaminen tilaajan käyttöön eikä tietyn ohjelmiston sisäinen 

toimivuus, vaikka tilaaja ei asiaa näin hahmottaisikaan. Lisäksi erityisehtojen perusteella ni-

menomaisen sisällön puuttuessa noudatetaan toimittajan kulloinkin voimassa olevia ehtoja – 

tosin tältä osin viitataan palvelutasolupaukseen esimerkiksi siitä, miten ohjelmisto on tilaajan 

käytettävissä. Ohjelmiston sisällöllisestä toimivuudesta toimittajille harvemmin on täydellistä 

kuvausta, jonka nojalla toimittajan vastuu virheestä määriteltäisiin. 

Jotain suuntaviivoja “hyväksyttävän” virheen ja ohjelmiston riittävän laatutason väliseen rajan-

vetoon on annettava.278 Nähdäkseni tähän soveltuu sopimusoikeudellinen käsite toleranssira-

jasta; mikäli suorite poikkeaa vain hieman sopimuksen mukaisesta velvoitteesta, sopimus voi-

daan joissain tapauksissa katsoa silti oikein täytetyksi.279 Olennaisena voidaan pitää virhettä, 

jolla on ollut tai olisi ollut vaikutusta sopimuksen solmimiseen tai vastikkeen määrään.280 Tole-

ranssirajasta ei ole tarvinnut sopia erikseen nimenomaisesti sopimuksessa, vaan se voi ilmetä 

lojaliteetin kaltaisena periaatteena. Tästä esimerkkeinä voidaan mainita tapaukset KKO 

1991:31281 ja KKO 1990:166282. Toleranssiraja on toisaalta shikaanikiellon omainen säännös, 

jonka tarkoituksena on välttää merkityksettömiä oikeusseuraamuksia.283  

 

277 Etenkin SaaS-toimituksissa palvelutasokuvaukset ovat kuitenkin pääsääntö. Hoppu 2011, s. 1370. 
278 Atkins 2005, s. 52–54 esimerkkeineen oikeuskäytännöstä. Myös Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 436. 
279 Hemmo 2003, s. 114. 
280 Hemmo 2003, s. 325 ja Hoffrén - Vuorenpää 2009, s. 780. 
281 Tapauksessa KKO 1991:31 oli kyse siitä, että A oli ostanut B:ltä asunto-osakkeita 490.000 markan hinnalla. 
Kaupan yhteydessä A oli havainnut isännöitsijätodistuksesta, että kaupan kohteena olevien osakkeiden määrä talo-
yhtiön lainoista oli 50.114 markkaa, mutta myöhemmin kävi ilmi, että lainaosuus olikin 8.418 markkaa suurempi, 
yhteensä 58.532 markkaa. Sekä myyjä että ostaja olivat tietämättömiä todellisesta lainamäärästä. Korkein oikeus 
arvioi asiaa niin, että olosuhteista ei ilmennyt, että “lainaosuuden määrällä olisi B:iden ja A:iden välistä kauppaa 
tehtäessä ollut erityistä merkitystä. Sanottu eroavuus ei näin ollen ole ollut omansa vaikuttamaan kauppahintaan. 
Tämän vuoksi A:illa ei ole oikeutta saada hinnanalennusta.” 
282 Ratkaisussa KKO 1990:166 oli kyse siitä, että vuonna 1967 rakennettu ja 1981 kiinteistön mukana myyty talo 
oli vuoden 1983 jälkeen selvästi ja epätasaisesti painunut, mikä johtui rakennusvirheestä. Hovioikeus oli todennut, 
että rakennuksen virhe oli ollut niin olennainen, että ostajien tietoisuus siistä ”olisi vaikuttanut kiinteistökaupan 
tekemiseen”. Ostajilla oli tämän vuoksi oikeus hinnanalennukseen, kun rakennus laadultaan ja arvoltaan oli ollut 
olennaisesti huonompi, mitä saattoi olettaa. 
283 Hemmo 2003, s. 116 – 117. 
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Toleranssirajan käsite on perusteltavissa osin juuri siksi, että alalla myös normaalitasoisessa 

suorituksessa ohjelmiston virheellisyys on välttämätön ominaisuus.284 Tätä puoltaa myös val-

misohjelmistojen EVT-erityisehdoissa omaksuttu käsitys siitä, että muut kuin olennaiset virheet 

eivät olisi este sille, että tilaajan tulee hyväksyä toimitus. Lähtökohta on ymmärrettävä niin, että 

alalle ominaista on, että toimitus voi sisältää pieniä virheitä, jotka toimittaja sitoutuu korjaa-

maan. Kysymys siitä, mikä on olennainen virhe, on kuitenkin tapauskohtainen ja vaihtelee toi-

mituksen mukaan. Lähtökohta IT2018 YSE-ehdoissa kuitenkin on se, että virheen määritelmää 

on kvalifioitu muotoilulla ”olennaisilta osin”.285 

Kyseinen virhe voi olla piilevä virhe sillä tavoin, ettei se tule ilmi toimittajan omassa testauk-

sessa tai asiakkaan hyväksyntätestauksessa.286 Piilevästä virheestä voi mainita esimerkiksi tie-

tokoneisiin liittyvän tapauksen KKO 1989:18.287 Piilevien virheiden virheluonnetta ei poista se, 

että virhe ei ole tullut ilmi esimerkiksi ohjelmiston vastaanottamisen jälkitarkastuksessa.288 Oh-

jelmistoa koskevat virheet ovat lähes johdonmukaisesti piileviä virheitä ja ohjelmistoon ei läh-

tökohtaisesti voi ilmestyä uusia virheitä, mikäli lähdekoodia ei muuteta.289 Kun huomioidaan 

analogisesti kauppalain 21 §:n olettama virheen ajankohdasta, on virhe lähtökohtaisesti ollut 

aina ohjelmistossa jo ennen kuin ohjelmisto tai siihen liittyvä käyttöoikeus on luovutettu tilaa-

jalle. Ohjelmiston toistaa aina saman sarjan koodia, joten ongelma harvemmin ilmenee kestä-

vyyden puutteena. Onkin perusteltua turvautua oletukseen, että mikäli ohjelmistossa havaitaan 

virhe, virhe on ollut aina osa ohjelmistoa. 

Olennaisuuden arviointiin voidaan katsoa liittyvän esimerkiksi toiminnallisuuden tärkeys tilaa-

jalle, toimittajan tietoisuus toiminnallisuuden tärkeydestä, toiminnallisuuden merkitys ohjelmis-

ton kokonaistoimituksen kannalta, virheen aiheuttama objektiivinen haitta ja ohjelmiston käyt-

tötarkoitus. Huolimatta siitä, onko ohjelmistolle myönnetty takuu, jotain painoarvoa on voitava 

 

284 Lloyd 2017, s. 409–410 ja 422. Hemmo on todennut, että ns. Y2K-virheen osalta toleranssiraja taas ei soveltu-
nut, sillä ohjelmiston puutteen voitiin katsoa olevan tietoinen valinta. Hemmo 1999, s. 32. 
285 Erlund et al 2019, s. 242. 
286 Moore 2010, s. 429; Hemmo 2003, s. 126–127 ja KKO 1989:18. 
287 A oli myynyt B:lle tietokoneen massamuistin sekä tietokoneohjelmia ja antanut näille laitteille kuuden kuukau-
den takuun. Tietokoneessa ilmeni virheitä, joiden korjauksesta A yritti laskuttaa B:tä. Korkein oikeus totesi, että A 
oli vastuussa virheistä, kun se ei ollut osoittanut, että takuuaikana ilmenneet viat olisivat aiheutuneet muista syistä 
kuin laitteissa alun perin olleista vioista. 
288 Burden 2004, s. 205 ja Hemmo 2003, s. 154. Kiinteistön kaupasta myös esim. Maakaari 2:22.1 ja Hoffrén - 
Vuorenpää 2009, s. 781. 
289 Streng 2007, s. 214. 
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antaa sille, jos ohjelmistossa on niin keskeinen puute, ettei se sovellu edes yleiseen käyttötar-

koitukseensa tai ohjelmisto ei toimi normaalilaatuun nähden vaadittavalla tavalla.290 Tolerans-

siraja voidaankin ymmärtää tässä yhteydessä eräänlaiseksi kohtuullisen käytettävyyden vaati-

mukseksi.  

Vaikka virhearvioinnin lähtökohdaksi omaksuttiinkin tämän kappaleen alussa sopimuksenmu-

kaisuus, olisi toimituksessa virhe myös silloin, kun ohjelmistossa on kohtuullisen käytettävyy-

den osalta niin keskeinen ja vakava puute, että sitä voidaan objektiivisessa arvioinnissa pitää 

sopimusrikkomuksena.  

Toleranssiraja ohjelmistotoimituksen yhteydessä olisi ymmärrettävä niin, että ohjelmiston vir-

hetilanteissa, joiden osalta ohjelmiston toimivuudesta ei ole erikseen sovittu mitään, on olennai-

set toimivuutta häiritsevät virheet tulkittava toimittajan sopimusrikkomuksiksi valmisohjelmis-

tojen osalta. Asiakaskohtaisissa ohjelmistoissa toleranssiraja ei ole yhtä perusteltavissa, koska 

koko ohjelmisto luodaan tilaajan tarpeiden mukaan ja tilaajalla on korostunut vastuu kuvata 

keskeiset toiminnot. Näin ollen olennaiset toiminnot voidaan katsoa jo oleva osa sopimusta, eikä 

toleranssirajalle ole tarvetta. Tämä on myös arkisen käytännön perusteella järkeenkäypä rat-

kaisu, sillä se jakaa osapuolten välistä vastuuta tasapuolisesti: toimittaja vastaa olennaisista oh-

jelmistovirheistä, mutta pienemmät puutteet saa ”anteeksi”, jos niitä ei ole erikseen sopimuk-

sessa edellytetty.  

Haasteellisempaa on, voiko hahmotelmaa toleranssirajasta ratkaisevana tekijänä soveltaa myös 

SaaS-toimitusten kohdalla, jos ohjelmiston toiminnallisuudesta ei ole sovittu, mutta toimituk-

sessa on objektiivisesti arvioiden ohjelmistovirhe. SaaS-toimituksessa toimittajan päävelvoite 

on palvelun pitäminen tilaajan saatavilla eli toimintavelvoite, kun muissa vertailluissa ohjelmis-

toissa toimittajan päävastuu on tulosvelvoite. Tämä on ilmaistu suoraan myös IT2018 ETP -

erityisehdoissa pilvipalveluille kohdassa 3.2. Sitoutuminen tiettyyn toimituksen minimitasoon 

eli laatutakuuseen taas on tulosvelvoitteille tyypillinen piirre, joka ei sovellu ongelmitta toimin-

tavelvoitteeseen. ETP-erityisehdoissa asiaa ei ole nimenomaisesti käsitelty.  

 

290 Hemmo 2003, s. 129. 
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Alan pääsääntö näyttäisi siis olevan, että toimittaja ei anna takuuta SaaS-palvelussa hyödynnet-

tävän ohjelmiston toimivuudesta eikä sitoudu korjaamaan ohjelmiston virheitä, ellei osapuolten 

välisessä sopimuksessa näin nimenomaisesti ole sovittu. SaaS-toimituksessa ohjelmistotoimit-

taja vastaa tyypillisesti käytettävyydestä, joten mikäli ohjelmistovirhe haittaa sopimuksen mu-

kaista käytettävyyttä, voi virhe tällöin aiheuttaa toimittajalle vastuun käytettävyyden kautta. 

Kun puhutaan käytettävyydestä eikä ohjelmiston virheettömyydestä, sisältyy tähän jo lähtökoh-

taisesti jonkin asteista hyväksyttävyyttä siihen, ettei ohjelmisto välttämättä ole täysin virheetön. 

Tätä vahvistaa se, että käytettävyys mitataan usein prosentteina, esimerkiksi palvelu käytettä-

vissä 95-99,99% ajasta. Tällöin sopimukseen sisältyy jo lähtökohtaisesti samanmielisyys siitä, 

että ohjelmisto ei ole täydellisesti käytettävissä.  

Kun yritysten välisissä sopimuksissa osapuolet voidaan pääsääntöisesti katsoa rationaalisiksi 

toimijoiksi, on heidän välisessä sopimuksessaan käytettyjä sanamuotoja pidettävä tietoisena va-

lintana samassa määrin kuin niitä sanamuotoja, jotka on jätetty sopimuksesta pois. Näin ollen 

käytettävyys viittaakin siihen, että osapuolet tiedostavat, että pieniä virheitä tai katkoksia ei 

voida pitää sopimusrikkomuksena. Tätä ei kuitenkaan tarvitse linkittää ajatuksellisesti tolerans-

sirajaan, vaan tietty virheiden toleranssi liittyy käytettävyyden käsitteeseen. Näin ollen lähtö-

kohdaksi voinee hyväksyä sen, että SaaS-toimituksissa toleranssirajan hahmotelmaa tai muuta-

kaan vastuuta ei ohjelmistovirheiden osalta sovelleta, ellei ohjelmiston toiminnallisuuksista ole 

nimenomaisesti sovittu sopimuksessa, liitteissä tai yleisissä palvelukuvauksissa. 

4.2.3 Ohjelmisto ei sovellu käyttötarkoitukseen 

On mahdollista, että tilaaja väittää toimituksen olevan virheellinen siksi, että ohjelmisto ei so-

vellu siihen tarkoitukseen, jota varten tilaaja on ohjelmistotoimituksen tilannut. Koska ohjel-

mistot ovat korostuneesti abstrakteja ja niiden täydellinen tarkastaminen on aiemmin kuvatun 

lailla käytännössä mahdotonta kummallekin osapuolelle, riski siitä, ettei ohjelmisto sovellu ti-

laajan käyttöön suhteellisen suuri verrattuna tavalliseen irtaimen kauppaan.291 Tilannetta on ar-

vioitava oikeudellisesti eri tavalla sen mukaan, mikä ohjelmistotoimituksen tyyppi on kyseessä. 

 

291 Hemmo 2003, s. 124. 
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Asiakaskohtaisissa ohjelmistotoimituksissa tilaajan ja toimittajan välille syntyy tyypillisesti tii-

vis yhteistyö, kun ohjelmiston projektiluontoinen muoto pakottaa osapuolet toimimaan yh-

dessä.292 Toimittaja saa tavoitellun lopputuloksen lisäksi tietoa myös tilaajan liiketoimintamal-

lista, organisaatiosta ja käyttötarpeesta. Tästä huolimatta IT2018 EJT erityisehdoissa asiakas-

kohtaisille toimituksille kohdassa 4.2 ja ketteriä menetelmiä koskevissa EKT-erityisehdoissa 

kohdassa 4.2 todetaan nimenomaisesti, että tilaaja vastaa toimituksen soveltuvuudesta tilaajan 

käyttötarkoitukseen.  

Pääsääntö voitaneen katsoa olevan juuri näin: tilaaja vastaa siitä, tämän hankkima ohjelmisto 

palvelee juuri tilaajan organisaation tarpeita ja tilaaja on näin ollen myös vastuussa antamistaan 

tiedoista, joiden perusteella ohjelmistotoimittaja ohjelmiston tuottaa.293 Täyden vastuun osoit-

taminen tilaajalle aiheuttaa kuitenkin käytännössä ongelmia silloin, kun kyse ei varsinaisesti ole 

ohjelmiston soveltuvuudesta tilaajan käyttöön vaan siitä, että soveltuuko ohjelmiston jokin suun-

niteltu toiminallisuus juuri sellaisenaan tilaaja käyttöön.  

Toimittajalla on asiantuntijuuteen ja ohjelmiston koodaamiseen perustuen paljon syvällisempi 

näkemys siitä, miten ohjelmistoa voidaan käyttää tehokkaasti. Kuvitellaan, että ohjelmistossa 

on kaksi tapaa ratkaista esimerkiksi käyttöoikeuksien jako, ja toinen tapa olisi tilaajan käyttö-

tarkoitus ja organisaatio huomioon ottaen paljon suotuisampi, onko ohjelmistotoimittajalla vel-

vollisuus valita tilaajalle edullisempi tapa?294 

Asiaa voidaan lähestyä lojaliteetin kautta ja ajatella, että mikäli esimerkin kaltaisessa tilanteessa 

tilaajalle edullisempi ratkaisu ei aiheuttaisi merkittäviä lisäkustannuksia tai ponnisteluja toimit-

tajan puolelta, olisi tällä velvollisuus tehdä tilaajalle edullisempi ratkaisu. Lojaliteetin asettama 

velvollisuus kuitenkin edellyttää, että ohjelmistotoimittaja on tietoinen tilaajalle koituvasta 

edusta ja siitä, miten ohjelmistoa aiotaan käyttää. 

Valmisohjelmistojen toimituksissa ja SaaS-toimituksissa asiaa voidaan lähestyä suoraviivai-

semmin. Valmisohjelmistojen IT2018-erityisehdoissa asiasta ei ole oletussääntöä, mutta pilvi-

 

292 Atkins 2003, s. 219–220. 
293 Erlund et al 2019, s. 422. 
294 Hemmo 1999, s. 22 ja Hemmo 2005a, s. 203. 
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palveluiden ETP-erityisehdoissa kohdassa 5.1 on erikseen todettu, että tilaaja vastaan ohjelmis-

topalvelun soveltumisesta tilaajan käyttötarkoitukseen ja että se täyttää asiakkaan palvelua kos-

kevat vaatimukset. Kun molemmissa toimituksissa on tyypillisesti kyse siitä, että ohjelmistorat-

kaisua tarjotaan ennalta rajoittamattomalle yleisölle, ei toimittajalla ole tietoa kaikista käyttö-

tarkoituksista, joihin valmisohjelmisto hankitaan. Olisi esimerkiksi mahdotonta ajatella, että 

Microsoftin kaltainen ohjelmistojätti voisi kantaa vastuun siitä, jos joku Suomessa toimiva pien-

yritys hankkii Microsoft Office -ohjelmistopaketin, mutta se ei sovellukaan yrityksen käyttöön.  

Näin ollen valmisohjelmistojen ja SaaS-toimitusten osalta toimituksen soveltuminen tilaajan 

käyttötarkoitukseen on täysimääräisesti tilaajalla. Tilannetta muuttaa tietysti se, jos ohjelmisto-

toimittaja on erityisesti sitoutunut esimerkiksi sopimuksessa siihen, että toimitus soveltuu tilaa-

jan käyttötarkoitukseen. Myös markkinoinnista tilaajalle voi syntyä perusteltu käsitys siitä, että 

toimittaja kantaakin vastuun ohjelmiston soveltumisesta tilaajan käyttötarkoitukseen. Tällaiset 

ohjelmistotoimittajien tarjoamat ehdot ja lupaukset ovat kuitenkin kovin harvinaisia.  

Tilanne on toinen, jos esimerkiksi ohjelmistojen jälleenmyyjä esittelee tilaajalle kolmea eri oh-

jelmistoa ja tilaajan antamien tietojen perusteella suosittelee yhtä ohjelmistoa tilaajan käyttötar-

koitukseen soveltuvaksi.295 Jos toimittaja takaa, että ohjelmisto soveltuu tilaajan käyttötarkoi-

tukseen, voidaan tätä pitää toimittajan erityisenä sitoumuksena ja siten toimittajaa velvoittavana. 

Jos toimittaja ilmoittaa vain, että tämän valikoimasta yksi ohjelmisto soveltuu tilaajalle parem-

min kuin muut, tätä ei voida katsoa erityiseksi sitoumukseksi. 

Kauppalaissa 17 § 2 momentin 1 kohdassa todetaan, että kaupan kohteena olevan tavaran tulisi 

soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään eli toimittajalla on kauppalain 

mukaisissa sopimuksissa pääsääntöisesti vastuu siitä, että kaupan kohde soveltuu yleiseen käyt-

tötarkoitukseen. Kun kauppalaki ei sovellu ohjelmistotoimituksiin, ei kyseistä säännöstäkään 

sovelleta sellaisenaan ohjelmistoihin. Toinen asia on kuitenkin se, että jos ohjelmistotoimittaja 

markkinoi ohjelmistoa kirjanpito-ohjelmistona, mutta ohjelmisto ei sovellukaan yleisesti ollen-

kaan kirjanpitoon (virheen tai muun syyn takia), olisi sopimus herkästi pätemätön OikTL 30 §:n 

 

295 Toimittajan vastuusta määrittelyssä esim. Atkins 2003, s. 222 ja 224. 
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tai 33 §:n nojalla. Yleisestä käyttötarkoituksesta ei kuitenkaan voida vetää pitkälle meneviä yk-

silöllisiä vaatimuksia, mikä korostaa tilaajan vastuuta siitä, että hankittavan ohjelmiston sisäl-

töön liittyvät keskeiset vaatimukset käydään läpi toimittajan kanssa.  

4.2.4 Ohjelmiston jokin ominaisuus puuttuu kokonaan 

Kuten aiemmin on tullut ilmi, ohjelmistotoimitusten vahva pääsääntö on, ettei ohjelmiston kai-

kista yksityiskohdista ole sovittu. Tämän ohjelmistosopimusten ominaispiirre voi aiheuttaa osa-

puolten välille erimielisyyttä siitä, mitkä kaikki toiminnallisuudet ja ominaisuudet ohjelmistoon 

kuuluvat ja mitkä eivät. Tässäkin tilanteessa yksinkertaisimmillaan tilanne on juridisesti silloin, 

kun ohjelmistotoimituksessa on sovittu puuttuvan ominaisuuden olemassaolosta. Tällöin omi-

naisuuden puutos on sopimusrikkomus ja toimittaja on sopimuksellisesti vastuussa tilanteesta 

tilaajaan nähden. 

Ohjelmistovirheestä ei kuitenkaan ole kyse silloin, kun ostaja pitää tuotetta virheellisenä, mutta 

kyseisestä toiminnosta tai ominaisuudesta ei ole koskaan sovittu.296 Vaikka osapuolten tahto on 

merkityksellinen tulkintalähde sopimuksen sisällössä297, sen merkitys on rajattu, kun sopimus-

kumppani ei ole tietoinen tästä tahdosta.298 Tämän vuoksi ostajan subjektiivinen käsitys virheen 

tai sopimusrikkomuksen olemassaolosta ei ole merkityksellinen seikka ohjelmistotoimituksissa. 

Tämä johtopäätös soveltuu kaikkiin ohjelmistotoimituksen esiteltyihin muotoihin, sillä ohjel-

miston tilaajan subjektiivinen käsitys ei sido ohjelmistotoimittajaa, ellei tämä ollut tietoinen kä-

sityksestä. Jos toimittaja kuitenkin tiesi käsityksestä eikä korjannut sitä asianmukaisesti, tilan-

netta tulee arvioida ohjelmistotoimittajan harhaanjohtavana menettelynä. 

Kategorinen suhtautuminen puuttuviin toiminnallisuuksin on perusteltavissa myös siksi, että 

mikäli tilaaja ei ole määritellyt tarpeidensa mukaista ohjelmistoa oikein, on tilaajan katsottava 

olevan vähintään osin syypää syntyneeseen vahinkoon tai haittaan.299 Myötävaikutus virheen 

syntymiseen voi taas johtaa siihen, että tilaaja ei ole oikeutettu hyvitykseen tai että hyvitystä on 

 

296 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 437. 
297 Grönfors 1995, s. 22. 
298 Hemmo 2005a, s. 188. 
299 Epäselvästä määrittelystä Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 438. 
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osin alennettava.300 Liian pitkälle menevä vaatimus kaikkien ohjelmiston edellytysten ja toimin-

nallisuuksien listaamisesta joka tilanteessa ei kuitenkaan rationaalisesti nähden ole mahdollista, 

kuten aiemmin on tullut ilmi.301  

Tilanne eroaa jonkin verran aikaisemmin esitellystä olemassa olevan toiminnallisuuden vir-

heestä ja toleranssirajasta. Valmisohjelmistojen ja SaaS-toimitusten (jotka suurimmilta osin toi-

mitetaan valmisohjelmistoilla) osalta kummallakin sopijapuolella on toimitusten luonteen pe-

rusteella oltava käsitys siitä, että ohjelmisto sisältää joitakin toiminnallisuuksia ja joitakin toi-

minnallisuuksia ei. Mikäli tilaaja haluaa käyttöönsä ohjelmiston, jossa on kaikki tilaajan toivo-

mat ominaisuudet, on tilaajan tällöin turvauduttava lähtökohtaisesti asiakaskohtaiseen ohjelmis-

totoimitukseen. Kun toimittajan on mahdotonta arvata tilaajan tarpeita, ellei tilaaja niitä nimeä 

on perusteltua omaksua pääsääntö, jonka nojalla niitä toiminnallisuuksia, joita ei ole yksilöity, 

ei voida myöskään vaatia toimittajalta asiakaskohtaisessa toimituksessa. 

Taustalla toleranssirajan ajattelusta poikkeavalle käsitykselle on se, että ohjelmistotoimituksissa 

vahva pääsääntö on, että tilaaja on vastuussa ohjelmiston soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen, 

kuten aiemmin on tullut ilmi. Tilaaja on vastuussa, että toimittajalle kommunikoidaan kaikki 

tilaajan tarpeet ohjelmistoon liittyen. Mikäli jokin toiminto näin ollen puuttuu eikä tilaaja ole 

sitä erikseen edellyttänyt ohjelmistolta sopimusta solmittaessa, on perusteltua, että tilaaja myös 

kantaa vastuun laiminlyönnistään. Ohjelmistovirheen osalta taas tilaajalla on voinut olla perus-

teltu käsitys ohjelmiston toiminnasta, minkä vuoksi toleranssiraja soveltuu paremmin ohjelmis-

ton virheelliseen toimintoon kuin ohjelmiston toiminnon puuttumiseen. 

4.2.5 Dokumentaation puutteet 

Kun tuotetta ei voida tarkastella etukäteen eikä oikeastaan jälkikäteenkään, ohjelmistotoimitta-

jan dokumentaatio ohjelman käyttäytymisestä ja ohjelman käyttöohjeista on toimituksen koko-

naisuuden kannalta olennaisessa asemassa.302 Dokumentaatiota voidaan edellyttää erikseen 

myös hyväksyntätestauksessa eli jälkitarkastuksessa ennen toimituksen vastaanottamista.303 On-

gelmaa aiheuttaa se, miten on meneteltävä tilanteessa, jossa dokumentaatiosta ei erikseen ole 

 

300 Kivimäki – Ylöstalo 1973, s. 482. 
301 Hemmo 2005a, s. 25 – 26. 
302 Hemmo 2003, s. 130. 
303 Atkins 2005, s. 52 ja Hemmo 2005a, s. 188. 
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nimenomaisesti sovittu.304 Voiko dokumentaatiota edellyttää sopimustyypin ja kauppatavan no-

jalla ilman nimenomaista sopimusehtoa?305 

Valmisohjelmistojen EVT-erityisehdoissa kohdassa 2.1 lähtökohta on, että itse valmisohjel-

misto tarkoittaa myös ohjelmiston lisäksi ”siihen liittyvää käyttöohjetta tai muuta dokumentaa-

tiota”. Dokumentaatio edellytetään myös asiakaskohtaisten toimitusten EJT-ehdoissa kohdassa 

2.1 ja 2.5, ketterien menetelmien toimitusten EKT-ehdoissa kohdassa 7.4 ja pilvipalveluiden eli 

myös SaaS-toimitusten ETP-erityisehtojen kohdassa 3.3. Pääsääntö näyttäisi siis olevan, että 

huolimatta ohjelmistotoimituksen muodosta, on toimittajan pääsääntöisesti toimitettava ohjel-

miston käytön kannalta tarpeelliset käyttöohjeet ja dokumentit tilaajalle. Tämän voi tulkita il-

mentävän hyvää kauppatapaa. 

Näin katsoen ohjelmiston käyttöön liittyvät käyttöohjeet vaikuttaisivat olevan osa koko ohjel-

mistotoimitusta hyvän kauppatavan perusteella. Myös reaaliset argumentit puoltavat yleisten 

käyttöohjeiden tai vastaavan dokumentaation toimittamista. Jotta tilaaja voi hyötyä täysimää-

räisesti hankkimastaan ohjelmistosta, tulee tällä olla käytössä riittävät ohjeistukset tuotteen 

käyttämiseen. Sen sijaan asiakaskohtaisesti räätälöityjä ohjeita ei voitane edellyttää esimerkiksi 

valmisohjelmistojen ja SaaS-toimitusten osalta, ellei näistä ole nimenomaisesti sovittu osapuol-

ten välisessä sopimuksessa. 

Mikäli ohjelmisto siis toimisi keskeisiltä osin täysin moitteetta, siinä olisi kaikki sovitut toimin-

nallisuudet ja ohjelmisto voisi soveltua tilaajan käyttöön, olisi dokumentaation puute katsottava 

ohjelmistotoimittajan sopimusrikkomukseksi. On kuitenkin varottava asettamasta liian tarkkoja 

vaatimuksia dokumentaatiolle, jos niitä edellytetään osapuolten solmimasta sopimuksesta huo-

limatta esimerkiksi kauppatavan perusteella, vaikka IT2018 yleisiä sopimusehtoja ei olisikaan 

otettu osaksi osapuolten sopimusta. 

Dokumentaation edellytys voidaan katsoa olevan ohjelmistotoimittajan myötävaikutusvelvolli-

suuden ja lojaliteetin yksi konkreettinen ilmentymä, vaikka määritelmällisesti dokumentaatio 

on sisällytetty toimialalla jo ohjelmistotoimituksen käsitteeseenkin. Tarpeellinen käyttöohjeis-

tus tulisi katsoa ohjelmiston käytön perusteella tapauskohtaisesti, mutta mikäli dokumentaatiota 

 

304 Hemmo 2005a, s. 190. 
305 Wanamo 1998, s. 340. 
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ei olisi otettu osaksi sopimusta, voisi jo yleistasoinen ja suppeakin ohjelmiston käyttöön kuuluva 

perehdytys olla riittävä. Dokumentaatiota edellytettäessä ja dokumentaation riittävyyttä arvioi-

taessa voitaneen käyttää samoja kriteereitä kuin toleranssirajan osalta. Näin ollen muun muassa 

käyttötarkoitus ja ohjelmiston kompleksisuus vaikuttaisivat riittävän dokumentaation tasoon. 

On kuitenkin melko tyypillistä, että tilaaja edellyttää sopimuksessa käyttöohjeita, joten rajanve-

toa käyttöohjeiden vaatimuksesta ei jouduta kovinkaan usein tekemään. 

 

4.3 Toimituksen viivästyminen 

Mikäli suoritusta ei ole tehty sovitun mukaisesti oikeaan aikaan, kyseessä on toimituksen vii-

västys.306 Viivästyksen mahdolliset oikeusseuraamukset ovat muun muassa vahingonkorvaus, 

viivästyssakko tai, mikäli viivästys on tarpeeksi vakava, tilaajalla voi olla myös oikeus purkaa 

sopimus.307 Pääsääntö on, että asiakaskohtaisissa ohjelmistotoimituksissa toimitusaika sovitaan 

joka kerta jokseenkin tarkkaan eikä toimituksissa sovelleta yleisluonteista vaatimusta tuottaa 

suoritusta kohtuullisen ajan kuluessa. Sen sijaan valmisohjelmistojen ja SaaS-ohjelmistojen 

käytäntö vaihtelee. Todettakoon, että Waterfall-projekteissa viivästykset usein johtuvat nimen-

omaisesti tilaajan määrittelyjen epäonnistumisesta.308 Viivästyksen sanktiointi on tyypillisesti 

kohdistettu nimenomaisesti toimittajaan esimerkiksi viivästyssakoin ja vahingonkorvausvaa-

tein. 

Viivästyksen arvioiminen tapahtuu vertailemalla sitä, mitä osapuolet ovat sopineet ja sitä, miten 

tosiasiallinen suoritus on toteutettu (tai jätetty toteuttamatta). Viivästykset voidaan jakaa edel-

leen kahteen päätyyppiin. On ensinnäkin niitä tilanteita, kun osapuolet ovat sopineet toimitus-

päivästä niin, että toimituksen kohde eli ohjelmisto, rajattu käyttöoikeus tai SaaS-palvelu on 

tilaajan käytettävissä, mutta aikaraja on ehtinyt mennä umpeen eikä toimittaja ole suorittanut 

velvoitettaan. Tällöin kyse on varsinaisesta viivästymisestä: toimitus on faktisesti jo myöhästy-

nyt. Toinen vaihtoehto on niin sanottu ennakkoviivästys, joka tarkoittaa sitä, että käsillä olevien 

tietojen perusteella on varmaa tai lähes varmaa, että toimittaja tulee myöhästymään sovitusta 

 

306 Hemmo 2003, s. 117. 
307 Hemmo 2003, s. 118. 
308 Hoeren – Pinelli 2018, s. 1131. 
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toimitusaikataulusta. Tällöin viivästys voidaan todeta etukäteen jo ennen kuin aikaraja on kulu-

nut umpeen. 

Viivästykseen liittyvät kysymykset koskevat varsinkin asiakaskohtaisia ohjelmistotoimituksia, 

mutta vähemmissä määrin valmisohjelmistojen toimituksia tai SaaS-palveluita. Valmisohjel-

mistojen toimituksissa tilaaja näet saa käteensä tyypillisesti fyysisen levykkeen tai lataa ohjel-

miston verkosta heti maksusuorituksensa jälkeen, jolloin hän saa haltuunsa ohjelmiston ja toi-

mittajan velvollisuus on täytetty. Samoin SaaS-palveluiden osalta tilaaja saa esimerkiksi vain 

tunnisteet eli käyttäjätunnukset palvelun käyttämiseen verkkoyhteyden yli ja toimitus on valmis. 

On toki mahdollista, että esimerkiksi SaaS-toimitus vaatii ohjelmistotoimittajalta pientä käyt-

töönottoprojektia, jossa ohjelmiston sisäisiä asetuksia räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaisesti. 

Tällöin toimitukseen sovelletaan projektitoimituksen kaltaisia periaatteita. 

Projektiluontoisissa ohjelmistotoimituksissa on tyypillistä, että projektin kulkua on jaksotettu 

välitavoitteiden avulla.309 Välitavoitteet ovat sidottu tyypillisesti esimerkiksi ohjelmiston mää-

rittelyyn, ohjelmiston toteutukseen, ohjelmiston testaukseen ja ohjelmiston lanseeraamiseen. 

Välitavoitteiden oikeusseuraamukset ja luonne määrittyy sopimuskohtaisesti. Välitavoitteet voi-

vat aktivoida tilaajan maksuvelvollisuuden, johtaa toimittajan viivästyssakkoihin tai luoda 

muita oikeuksia osapuolille.310 Välitavoitteet voivat kuitenkin olla mittaamisen kannalta ongel-

mallisia: joskus projektista viimeinen 5% edellyttää 30% projektin kokonaistyöstä. On osapuol-

ten sopimuksesta kiinni, onko välitavoitteisiin sidottu mahdollisia oikeusseuraamuksia ja mitä 

toimittajalle seuraa, mikäli tämä ei pysty saavuttamaan välitavoitteissa tarkoitettua toimituksen 

astetta.311 

Ohjelmistotoimituksen viivästykset (kuten myös rakennusurakoiden viivästykset) ovat moni-

mutkaisia arvioitavia, sillä viivästyksen syy ei ole välttämättä vain yhdestä osapuolesta johtu-

vaa. Kuten aiemmin on tullut ilmi, ohjelmistotoimituksissa myös tilaajalla on suuri vastuu tar-

peellisten tietojen antamisesta ja siitä, että toimittajalla on saatavilla kaikki tarvittava informaa-

tio suorituksensa tekemiseksi. Kuten ohjelmiston puutteellisuudenkin osalta, mikäli tilaaja ei 

ole antanut ohjelmiston valmistamiseen tarvittavia tietoja tai muita aineistoja ajoissa, on tilaajan 

 

309 Dey – Fan – Zhang 2010, s. 108. 
310 Hemmo 2005a, s. 177. 
311 Vrt. esimerkiksi IT2018 EKT-ehtojen kohta 9.1 ja 9.2 ja IT2018 EJT-ehtojen kohdat 9.1 ja 9.2 
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katsottava olevan vähintään osin syypää syntyneeseen vahinkoon tai haittaan.312 Myötävaikutus 

virheen syntymiseen voi taas johtaa siihen, että tilaaja ei ole oikeutettu hyvitykseen tai että hy-

vitystä on osin alennettava.313 

Johdonmukainen lähestymistapa viivästykseen on, että osapuolet vastaavat viivästyksestä kukin 

osaltaan. Jos viivästyminen johtuu esimerkiksi toimittajan avainhenkilön irtisanoutumisesta tai 

sairastumisesta, vastuu viivästyksestä olisi täysimääräisesti toimittajalla.314 Jos viivästyminen 

on aiheutunut siitä, että toimittaja on odottanut tilaajalta tarkempia määrittelyjä keskeisiin oh-

jelmistoa koskeviin kysymyksiin, olisi vastuu viivästymisestä tilaajalla.315 Ja kolmanneksi, jos 

viivästyminen on johtunut osin esimerkiksi toimittajan avainhenkilön sairastumisesta ja osin 

tilaajan määrittelyjen puutteellisuudesta, vastaavat osapuolet viivästymisestä kukin osaltaan. Jos 

tällaisessa tilanteessa esimerkiksi tilaajan määrittelyjen puutteellisuus olisi kuitenkin yksistään 

aiheuttanut toimituksen viivästymisen olennaisilta osin, ei tästä voitane pitää toimittajaa vas-

tuussa, oli avainhenkilö sairastunut tai ei. Syynä on se, että viivästyminen olisi tällöin realisoi-

tunut kuitenkin toimittajan huolellisuudesta ja toimista huolimatta.  

 

4.4 Oikeudellinen virhe 

Oikeudellisesta virheestä on kyse silloin, kun sopimuksen kohdetta rasittaa sivullisen oikeus.316 

Oikeudellinen virhe on sopimusoikeuden järjestelmässä pääsääntöisesti ankaran vastuun piirissä 

oleva virhetyyppi.317 Oikeudellinen virhe on pääsääntöisesti irtaimeen tavaraan tai kiinteistöön 

yhdistetty virhetyyppi, jossa jollakin sivullisella on esimerkiksi omistukseen, panttiin tai muu-

hun syyhyn liittyvä oikeus kaupan kohteeseen. Oikeudellinen virhe on toimittajan ankaraa vas-

tuuta siten, että toimittajan tuottamuksella ei ole väliä tämän vastuun kannalta: ratkaisevaa on, 

onko oikeudellinen virhe olemassa vai ei. 

 

312 Epäselvästä määrittelystä Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 438. 
313 Kivimäki – Ylöstalo 1973, s. 482. 
314 Yrityksen sisäiset tekijät ovat myyjän vastuulla, analogisesti kauppalain esityöt HE 93/1986 vp, s. 75. 
315 Analogisesti KL 27 §, myyjä ei ole vastuussa, jos syynä on tämän ulkopuolella oleva tekijä, johon tämä ei ole 
voinut vaikuttaa ja 50 § ja 51 §, joiden nojalla ostajan tulee myötävaikuttaa kauppaan sillä tavoin, kun tältä voidaan 
kohtuudella edellyttää. 
316 Hemmo 2003, s. 120. 
317 KauppaL 41 §, MK 2:19.3 
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Ohjelmistotoimituksissa oikeudelliset virheet ovat harvinaisempia, mutta teoriassa eivät täysin 

mahdottomia. Oikeudellinen virhe voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos Toimittaja T on 

kehittänyt asiakaskohtaisen ohjelmiston ja lisensoi sitä alkuperäiselle tilaajalle (AT), mutta myy 

ohjelmiston ja sen mukana kaikki oikeudet ostajalle O. Jos O ei ole tietoinen lisensoinnista ja 

ohjelmistoa rasittaa AT:n oikeus, on T:n luovuttamassa ohjelmistossa oikeudellinen virhe, kun 

sivullisen (AT) oikeus rasittaa ohjelmistoa.318 Tämä virhe voi sinällään ilmetä missä tahansa 

ohjelmistotoimituksen mallissa. Esimerkiksi SaaS-toimituksessa on voitu sopia, että ohjelmis-

topalvelu on käytettävissä juuri tietyssä verkko-osoitteessa, minkä vuoksi SaaS-ohjelmiston 

kaikki oikeudet hankkiva taho ei voi vapaasti tarjota palveluaan uudesta verkko-osoitteesta. 

Ei myöskään ole täysin poissuljettua, etteikö ohjelmistoon liittyviä oikeuksia, kuten tekijänoi-

keutta, voitaisi pantata tai että se toimii vakuutena etenkin silloin, kun ohjelmisto on arvokas ja 

taloudellisesti hyödynnetty.319 Jos ohjelmisto tällaisessa tilanteessa luovutetaan edelleen täysin 

oikeuksin, voisi luovutuksensaajan oikeutta rasittaa panttaus tai muu vakuusoikeus. Tilanteiden 

epätodennäköisyyden ja harvinaisuuden vuoksi asiaa ei käsitellä tässä esityksessä laajemmin.  

 

4.5 Vallintavirhe 

Vallintavirheestä on kyse silloin, kun lainsäädäntö tai viranomaismääräykset rajoittavat sopi-

muksen kohteen käyttöä sopimuksessa edellytetystä.320 Vallintavirheen yhtenä alalajina voidaan 

pitää sitä tilannetta, jossa sopimuksen kohde loukkaa sivullisen immateriaalioikeutta.321 Ohjel-

mistojen osalta tämä ilmenee muun muassa oikeudettomana lisensointina. Vallintavirhe voi 

tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun yritys A hankkii ohjelmiston omaan sisäiseen käyt-

töönsä, mutta alkaa sen jälkeen jälleenmyydä ohjelmistoa muille tai tarjota ohjelmistoa esimer-

kiksi SaaS-palveluna. Kun ohjelmiston ensin hankkinut A jakaa ohjelmistoa esimerkiksi lisen-

soimalla tai SaaS-toimituksena, rasittaa A:n omien asiakkaiden tuotetta vallintavirhe. 

 

318 Tämä muistuttaa tilannetta, jossa irtain esine on vuokrattu ja omistaja myy tuotteen kertomatta vuokrauksesta.  
319 Tekijänoikeuden panttaamisen mahdollisuus on oikeuskirjallisuudessa kiistelty aihe. Asiaa on käsitellyt muun 
muassa Kaisto 2002. 
320 Hemmo 2003, s. 120. 
321 Hemmo 2003, s. 144–145. Vrt. CISG 42 artikla. 
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Aiemmin on esitelty Euroopan unionin tuomioistuimen tapaus C-128/11 UsedSoft, jossa Used-

Soft oli hankkinut Oraclen kehittämiä ohjelmistolisenssejä ja myynyt niitä edelleen. UsedSoftin 

hankkimissa lisensseissä käyttöoikeus oli Oraclen kehittämään valmisohjelmistoon rajattomaksi 

ajaksi, mikä johti siihen, että Oraclen levitysoikeus myytyyn lisenssiin raukesi. Sopimukselli-

sesta näkökulmasta kyseessä oli siitä, oliko UsedSoft vastuussa Oraclelle ohjelmistolisenssien 

jälleenmyynnistä. Mikäli ratkaisu olisi ollut UsedSoftin kannalta negatiivinen, olisi UsedSoftin 

myymiä ohjelmistolisenssejä rasittanut Oraclen oikeus ja UsedSoftin jälleenmyymiä lisenssejä 

vallintavirhe. 

Vallintavirhe voi tulla kyseeseen myös silloin, kun lisensoitu ohjelmisto on lisensoitu jollekin 

tilaajalle eksklusiivisena siten, että toimittajalle ei olisi oikeutta lisensoida samaa ohjelmistoa 

muille tilaajille ja tästä huolimatta toimittaja lisensoi ohjelmistoa edelleen. Eksklusiivisia ohjel-

mistotoimituksen ehtoja ei usein käytetä valmisohjelmistoissa, sillä valmisohjelmistoja on tar-

koitus tarjota samanlaisena kaikille mahdollisille asiakkaille. Eksklusiivisuus voi tulla kysee-

seen tietyissä räätälöidyissä SaaS-palveluiden ratkaisuissa, joissa ohjelmistotoimittaja on “virit-

tänyt” ohjelmistoa tilaajan tarpeisiin.  

Mikäli ohjelmistotoimittaja rikkoo eksklusiivisuutta, on toimittaja vastuussa kahteen suuntaan. 

Ensinnäkin ensimmäiselle tilaajalle, jonka kanssa yksinomaisesta lisensoinnista on sovittu, on 

ohjelmistotoimittaja vastuussa sopimusrikkomuksesta. Toisen tilaajan ohjelmistotoimitusta ra-

sittaa taas vallintavirhe. Ohjelmistotoimittaja voi yrittää tällöin neuvotella uudestaan ensimmäi-

sen osapuolen kanssa tekemäänsä sopimusta tai perua toimituksen toiselle osapuolelle. Yleensä 

ohjelmistotoimittaja on myös sopimusperusteisessa vastuussa rikkomuksestaan toiselle tilaa-

jalle osapuolelle. 

Erityisen tärkeä ehto ohjelmistoissa on niin sanottu indemnity-ehto, joka antaa suojaa nimen-

omaisesti ohjelmiston tilaajalle.322 Indemnity-lausekkeella osapuolet sopivat vastuunjaosta 

niissä tilanteissa, joissa sopimuksesta aiheutuu vahinkoa kolmannelle osapuolelle.323 Indemnity-

ehtoa voi käyttää tekijänoikeusloukkauksen lisäksi myös esimerkiksi dataan, sen korruptoitu-

miseen tai korjausvelvoitteeseen, vaikka ohjelmistotoimittajat tyypillisesti pyrkivät välttämään 

 

322 Marotta-Wurgler 2007, s. 698, Hemmo 2005a, s. 261, Takki – Halonen 2017, s. 151–152 ja Landy 2008, s. 217–
218. 
323 Airaksinen 2015, s. 1047 ja Hemmo 2005a, s. 261. 
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näitä vastuita.324 Ostajalla ei ole yleensä keinoa tarkastaa kaupan kohdetta mahdollisten imma-

teriaalioikeuksien loukkauksen varalta etukäteen.325 Indemnity-ehto sovitaankin pääsääntöisesti 

niin, että toimittaja suojaa kaikissa tilanteissa tilaajaa syytöksiltä, joissa kolmas osapuoli väittää 

tilaajan ohjelmiston käytön rikkovan immateriaalioikeuksia, kuten tekijänoikeutta. Toimittaja 

saattaa näissä tilanteissa edellyttää tilaajalta täyttä oikeutta ajaa kyseistä asiaa parhaaksi näke-

mällään tavalla. 

Indemnity-ehdon mukaisen vastuun aktivoituminen ei lähtökohtaisesti edellytä olennaista vikaa 

ohjelmistossa, vaan nimenomaisesti tietyn tekijän tai ominaisuuden olemassaoloa.326 Näin ollen 

toimittaja ei voi vapautua indemnity-vastuusta osoittamalla, että hän on toiminut täysin huolel-

lisesti.327 On kuitenkin täysin mahdollista, että indemnity-vastuun mukainen vahingonkorvaus 

rajataan vain suoriin vahinkoihin tai kohtuullisiin vahinkoihin.328  

Vallintavirheen riski on olemassa kaikissa ohjelmistotoimitustyypeissä, sillä kaikki ohjelmistot 

voivat loukata tekijänoikeutta.329 Asiakaskohtaisessa toimituksessa ohjelmistotoimittaja ei saisi 

periaatteessa käyttää samaa koodia muihin projekteihinsa, jotka tämä on tuottanut asiakaskoh-

taisessa projektissa, sillä se voi rikkoa tekijänoikeuksia, kun oikeudet alkuperäiseen ohjelmis-

toon on luovutettu alkuperäiselle tilaajalle.330 Kun asiakaskohtainen ohjelmisto valmistetaan 

tyhjästä tai lähes tyhjästä, riski tekijänoikeuden loukkaamisesta on olennaisesti pienempi. Pienet 

ohjelmistotoimittajat saattavat ottaa valmisohjelmiston ja hyödyntää sen pohjaa, kun kehittävät 

omiin tarkoituksiinsa paremmin soveltuvia ohjelmistoratkaisuja. Tällöin valmisohjelmiston 

osuutta ohjelmistossa saattaa rasittaa vallintavirhe, vaikka ohjelmisto olisikin asiakaskohtaisesti 

toteutettu. 

  

 

324 Burden 2006, s. 69. 
325 Burden 2006, s. 69. 
326 Burden 2006, s. 68. 
327 Vastuu on näin ollen vahingonkorvausvastuun jaottelun mukaisesta ankarasta vastuusta eikä esimerkiksi eks-
kulpaatio- tai kontrollivastuun tyyppisestä vastuumuodosta. 
328 Burden 2006, s. 71. 
329 Landy 2008, s. 211–212. 
330 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 398–399. 
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5. MUITA OHJELMISTOTOIMITTAJAN VASTUUSEEN VAIKUTTA-

VIA SEIKKOJA 

5.1 Lojaliteettivelvollisuus ohjelmistotoimituksissa 

Lojaliteetilla voidaan katsoa olevan sopimusoikeudellisen oikeudenalan läpäisevä vaikutus kes-

keisenä sopimuksellisena periaatteena. Näin ollen sillä on merkitystä myös immateriaalioikeu-

den piiriin kuuluvissa varallisuusoikeudellisissa oikeustoimissa, kuten ohjelmistoja koskevissa 

toimituksissa.331 Periaatteen erityisenä soveltamisalueena voidaan mainita pitkäkestoiset sopi-

mukset.332 Sund-Norrgård on nostanut myös lojaliteetin yhdeksi lisensointisopimusten peruste-

kijäksi.333 On perusteltua katsoa, että mitä syvempi sopimuksen yhteistyöaste on, sitä pidem-

mälle menevää lojaliteettia osapuolilta voidaan myös edellyttää.334 

Lojaliteetin yksi ilmenemismuoto on se, että sopimuskumppanille selvitetään, kuinka hyvin suo-

ritus tai sopimuksen kohde sopii sopimuskumppanin käyttötarkoitukseen.335 Lojaliteetin merki-

tystä korostaa se, jos käsillä olevassa tilanteessa menettelyn voidaan katsoa noudattavan myös 

alan hyvää kauppatapaa. Lojaliteettia on kuitenkin varottava ylikorostamasta, koska sille ei 

voida tunnistaa itsenäistä normipohjaa lainsäädännöstä.336 Liian pitkälle viety lojaliteettiperi-

aatteen käyttö voi johtaa osapuolten tahdon ja sopimusvapauden perusteettomaan rajoittami-

seen. Tärkeä huomio oikeuskäytännöstä koskee sitä, että korkeimman oikeuden ratkaisukäytän-

nössä lojaliteettiin perustuvaa rakennelmaa on käytetty nimenomaan erilaisten tiedonantovel-

voitteiden yhteydessä. Tämäkin puoltaa käsitystä siitä, että liian pitkälle vietyä lojaliteetin ulot-

tuvuutta osapuolten velvoitteita luovana periaatteena pitää välttää. Kyse ei olekaan ilmiön ole-

massaolosta vaan siitä, mitä velvoitteita osapuolille voi lojaliteetin perusteella muodostua yk-

sittäistapauksessa. 

 

331 Streng 2007, s. 215. 
332 Hemmo 1997, s. 45. 
333 Sund-Norrgård 2012, s. 288. 
334 Streng 2007, s. 215. 
335 Hemmo 2005b, s. 87–88; Grönfors 1995, s. 39 ja Nystén-Haarala 1998, s. 35. 
336 On kuitekin mahdollista, että lojaliteetti mainitaan osapuolten välisessä sopimuksessa. Tämä ei kuitenkaan hel-
pota lojaliteetista johtuvien nimenomaisten velvollisuuksien tunnistamista. 
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Yksi lojaliteetin ilmenemistapa on se, että sopimuskumppanille annetaan tarpeelliset tiedot oh-

jelmiston käytöstä ja sopimuksen riskeistä ja varmistetaan, että sopimuskumppani on ymmärtä-

nyt olennaiset seikat.337 Toisaalta toimittajalla voi olla asiantuntemukseensa perustuen selonot-

tovelvollisuus, joiden perusteella toimittajan on oma-aloitteisesti tehtävä tarkentavia kysymyk-

siä, selvitettävä tietojen luotettavuutta ja määritysten johdonmukaisuutta.338 

Asiantuntijapalveluissa on katsottu olevan korostunut velvollisuus sopimuskumppanin neuvon-

taan ja erityiseen huolenpitoon.339 Tässä esimerkiksi oikeuskäytännöstä voi mainita tapaukset 

KKO 1999:80340 ja KKO 1999:19341.  

Erityisesti projektiluontoisissa toimituksissa voidaan havaita samoja piirteitä kuin rakennusura-

kassa, jolloin toimittajalla on asiantuntemukseensa perustuen korostunut huolellisuusvelvoite ja 

–selonottovelvollisuus, jolla voi olla merkitystä myös toimittajan vastuun ja tuottamuksen arvi-

oimiseen.342 Ohjelmistotoimitusten projektiluontoisuuden ja toimittajan asiantuntija-aseman 

vuoksi on perusteltua puoltaa näkemystä, jonka mukaan ohjelmistotoimittajilla on aina selonot-

tovelvollisuus ainakin asiakaskohtaisissa ohjelmistotoimituksissa. Mikäli ohjelmistotoimittaja 

on lisäksi tietoinen tilaajan erityisistä tarkoituksista ja edellytyksistä, ja toimittaja havaitsee 

näissä ristiriidan ohjelmistotoimituksen kanssa, on toimittaja velvollinen ilmoittamaan asiasta 

tilaajalle.343 

Pienimmissä virheissä lojaliteettivelvollisuus taas voisi aiheuttaa sen, että kyseessä ei ole vir-

heestä, joka merkitsisi sopimusrikkomusta tai joka oikeuttaisi muihin oikeussuojakeinoihin kuin 

 

337 Hemmo 2005b, s. 87–88. 
338 Näin analogisesti esim. Halila – Hemmo 2008, s .67 ja Hoppu 2011, s. 1373. 
339 Hemmo 2003, s. 124.  
340 Tapauksessa KKO 1999:80 oli kyse siitä, että tilintarkastusyhtiö oli toimeksiantosuhteessa kommandiittiyhtiön 
myymiseen tai sen toiminnan ja omaisuuden uudelleenjärjestelyyn tähdänneessä suunnittelussa. Tilintarkastusyhtiö 
oli saanut tiedon asiakkaalta tontin vuokraoikeutta koskeneesta sopimuksesta ja antanut tähän perustuen verotuk-
sellisia neuvoja. Korkein oikeus katsoi, että kun konsultti ei ollut pyytänyt itse asiakkaalta asiakirjoja tarkistetta-
vaksi vaan oli antanut tietoja ilman tosiasioiden varmistumista, oli tämä laiminlyönyt velvollisuuksiaan ja vastuussa 
virheestä. 
341 Tapauksessa KKO 1998:57 oli kyse siitä, että tilitoimisto oli laatinut kommandiittiyhtiön perustamissopimuk-
sen. Tilitoimisto oli tiennyt, että tarkoituksena oli, ettei toinen kahdesta vastuunalaisesta yhtiömiehestä joutuisi 
vastuuseen kommandiittiyhtiön velvoitteista. Transaktioiden seurauksena kumpikin yhtiömies joutuivat vastuuase-
maan, kun tilitoimisto ei ollut kertonut, ettei osapuolten välisellä sopimuksella voinut vaikuttaa kommandiittiyhtiön 
velkojien oikeuksiin. Kokonaisjärjestely huomioiden korkein oikeus katsoi, että tilitoimisto oli laiminlyönyt vel-
voitteensa ja aiheuttanut vahingon osapuolille. 
342 Hemmo 2003, s. 245. 
343 Hemmo 2005a, s. 189. 
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luontoissuorituksen vaatimiseen tai vahingonkorvaukseen.344 Näkemys on perusteltavissa myös 

alan yleisellä käytännöllä.345 Kysymystä käsiteltiin edellisessä ohjelmiston virheellisyyttä kos-

kevassa osiossa toleranssirajan yhteydessä. 

Esitellyistä ohjelmistotoimitusmalleista toimittajan ja tilaajan välille muodostuu kaikista voi-

makkaimmin keskinäinen riippuvuus waterfall-menetelmin kehitetyssä ohjelmistossa. Sen si-

jaan toimittajan aktiivisuutta edellytetään eniten ketterien menetelmien ohjelmistotoimituksissa, 

jossa toimittaja tekee tilaajan kanssa yhdessä ratkaisuja ohjelmistokehityksen saralla.346 Tämä 

tosiasia puoltaa sitä käsitystä, että näissä toimitustyypeissä voidaan edellyttää myös suurempaa 

lojaliteettia toimitusprojektin aikana. Velvollisuus voi konkretisoitua ohjelmistotoimittajalle 

esimerkiksi neuvonta- ja ohjausvastuuna silloin, kun projekti on monimutkainen. Tilanne on 

analogisesti saman kaltainen kuin esimerkiksi rakennusurakoissa. 

SaaS-toimitus on lojaliteettivelvollisuuden kannalta haasteellinen hahmottaa. Tämä johtuu siitä, 

että vaikka SaaS-toimitus on muista ohjelmistotoimituksista poiketen kestovelvoite, mikä si-

nänsä puoltaa suurempaa lojaliteettia, ei toimittaja tyypillisesti vastaa ohjelmiston toiminnasta 

tai sen mahdollisista virheistä kuin rajatusti. Syy on ensisijaisesti SaaS-toimituksen erityinen 

palvelumuotoinen sopimustyyppi ja toiseksi vastuunrajoitukset, joita osapuolet tyypillisesti so-

pivat. Arvioitiin vaikuttavat myös ohjelmiston käyttötarkoitus ja osapuolten väliset tarkoitukset, 

jos ne ovat olleet toisella osapuolella tiedossa. Mitä keskeisempi ohjelmisto on toisen osapuolen 

liiketoiminnan kannalta, sitä suurempaa lojaliteettia voidaan osapuolilta vaatia. Esimerkiksi oh-

jelmistotoimittajan puolelta irtisanotun sopimuksen irtisanomisaikaan vaikuttanee se, onko ti-

laaja käyttänyt (ohjelmisto)palvelua vuosikausia ja hallitaanko ohjelmistolla tilaajan liiketoi-

minnan kannalta keskeisiä toimintoja. Tällaisen sopimuksen irtisanomisessa voi odottaa suu-

rempaa irtisanomisaikaa kuin esimerkiksi pari kuukautta käytetyn apuohjelmiston kohdalla. 

Lisenssisopimuksessa toimittajan ja tilaajan välinen yhteys on tyypillisesti kaikista heikoin. Oh-

jelmiston käyttöönottoon ei tyypillisesti liity varsinaista projektia ja osapuolet eivät välttämättä 

ole suuresti tekemisissä keskenään lisenssin maksamisen lisäksi. Toimittajan velvollisuus on 

 

344 Hemmo 2003, s. 193 ja 195. 
345 Näin on nimenomaisesti IT2018 yleisissä ehdoissa, sen alaisissa EVT-ehdoissa, EAT-ehdoissa ja pilvipalve-
luehdoissa. 
346 Laine – Leinonen – Parkkola 2011, s. 13. 
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kertasuoritus, joka täyttyy, kun lisenssi myönnetään sopimuksen mukaisena tilaajalle. Valmis-

ohjelmistojen osalta onkin vaikea nähdä, miten osapuolten välille voisi muodostua käytännön 

velvoitteita pelkästään lojaliteettiin liittyen. Vakuuttavampi perustelu näyttääkin olevan se, että 

lojaliteetti ei käytännössä aiheuta toimittajalle vastuita sen lisäksi, mitä osapuolten välisestä so-

pimuksesta käy ilmi. 

 

5.2 Vakioehdot ja niiden vaikutus 

Ohjelmistotoimituksissa sovelletaan monesti jonkinlaisia vakioehtoja. Näin on varsinkin val-

misohjelmistoissa ja SaaS-palvelukokonaisuuksissa, mutta osin myös asiakaskohtaisissa ohjel-

mistoissa. Vakioehtojen soveltaminen osapuolten sopimussuhteeseen edellyttää sitä, että osa-

puolet ovat selvästi viitanneet vakioehtoihin varsinaisessa sopimuksessa nimeämällä sen esi-

merkiksi liitteeksi.347  Lisäksi osapuolten pitää tosiasiallisesti olla myös voinut tutustua vakio-

sopimusehtoihin sopimusta solmiessaan.348 

Ohjelmistotoimitusten osalta varoittavana esimerkkinä voidaan mainita Turun hovioikeuden ta-

paus vuodelta 2008349, jossa osapuolet olivat sopineet seuraavalla tavalla sopimukseen liitettä-

vistä vakioehdoista: “Muilta osin kuin tässä sopimuksessa tai sen liitteissä ei ole sovittu, sovel-

letaan Keskuskauppakamarin ja Tietotekniikka Liiton suosittelemaa IT 2000 erityisehtoja” (ko-

rostus tässä). IT2000-ehdot ovat IT2018-ehtoja edeltäneet ehdot, mutta toimittajan epäonneksi 

osapuolet olivat viitanneet ainoastaan toimitustapaa koskeviin erityisehtoihin, eivätkä myös 

yleisiin sopimusehtoihin. Vaikka IT2000-ehdot suunniteltiin käytettäväksi siten, että yleisiä eh-

toja ja erityisehtoja sovelletaan yhdessä toimituksiin, ei tämä riittänyt indikaatioksi yleisten so-

pimusehtojen soveltamisesta. Toimittajan kannalta virhe oli ratkaiseva: 8000 euron korvauksen 

sijasta toimittaja joutui korvaamaan yli 500 000 euroa. 

 

347 Wilhelmsson 1995, s. 34 ja 55 ja Erlund et al 2019, s. 55. 
348 Wilhelmsson 1995, s. 59. 
349 Turun HO T 593 20.3.2008, S 06/2673 
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Ohjelmistotoimittajien laatimien vakioehtojen käyttö sopimuksen osana on omiaan ohjaamaan 

näkemykseen, jossa korostetaan tilaajan oikeussuojaa.350 Se, että vakioehdot ovat ohjelmisto-

alalla tyypillisiä, ei muuta tilannetta.351 Toimittajan intresseissä voi olla rajoittaa vastuuta esi-

merkiksi pyrkimällä mahdollisimman pitkään toimitusaikaan ja välttää tiukkoja laatuvaatimuk-

sia sekä rajoittaa vahingonkorvauksen enimmäismäärää.352 Näin ollen olennainen riski onkin, 

että toimittaja ei lähtökohtaisesti huomioi tasapuolisesti sopimusosapuolten intressejä.353 Eu-

roopan komissio onkin kritisoinut pilvipalveluita monimutkaisista järjestelyistä ja aiheettoman 

paljon vastuuta rajaavista ehdoista – tosin kuluttajakaupan saralla.354 Sen sijaan esimerkiksi 

IT2018-ehtojen käyttö alan yleisinä ja tasapainoisina ehtoina voidaan käsittää tyypillisesti koh-

talaisen objektiiviseksi lähtökohdaksi.355  

Kun käytetään vain toisen osapuolen laatimia yleisiä sopimusehtoja tai vakioehtoja osana osa-

puolten välistä sopimusta, tulee sovellettavaksi myös erityisesti näitä ehtoja koskevat opit an-

karista ja yllättävistä sopimusehdoista ja epäselvyyssäännöstä.356 Ankaria ja yllättäviä ehtoja 

koskevan opin perusteella mainitun kaltainen ehto ei tule osaksi osapuolten välistä sopimusta, 

ellei vakioehdot laatinut osapuoli ole tosiasiassa nostanut kyseistä ehtoa esiin vakioehdoista esi-

merkiksi huomauttamalla tästä erikseen.357 Tällaisia erityisiä ehtoja ohjelmistosopimuksissa 

voivat Huimalan mukaan olla esimerkiksi kiellot luovuttaa käyttöoikeutta edelleen ja mahdolli-

set lisämaksuvelvollisuudet ikuiseksi myönnetystä lisenssistä.358 Esimerkissä on käytetty ni-

menomaisesti ohjelmistolisenssisopimuksia. SaaS-toimituksista esimerkkinä voisi mainita ti-

lanteen, jossa SaaS-palveluun syötetty data siirtyisi automaattisesti ohjelmistotoimittajan omis-

tukseen.  

Epäselvyyssääntö tarkoittaa tiivistetysti sitä, että mikäli vakioehtojen jokin kohta on tulkintati-

lanteessa epäselvä, on ehtoa tulkittava ehdot laatineen osapuolen haitaksi. Vakioehtojen käyttö 

 

350 Hemmo 1997, s. 32 ja Hemmo 2005a, s. 92. 
351 Hemmo 2005a, s. 91 ja 93. 
352 Airaksinen 2015, s. 1046-1047 ja Hemmo 2005b, s. 16. Ristiriitaisista intresseistä Kujala - Nystén-Haarala – 
Nuottila 2015, s. 94. 
353 Erlund et al 2019, s. 36. 
354 Kritiikistä ja taustasta Bartolini – Santos – Ullrich 2018, s. 359. 
355 Erlund et al 2019, s. 36. 
356 Hoppu 2011, s. 1371 - 1372 ja Hemmo 2005a, s. 101. 
357 Wilhelmsson 1995, s. 80 ja Nurmi 1997, s. 133. 
358 Huimala 2002, s. 48. 
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voi johtaa epäselvyyteen etenkin sopimusdokumenttien välillä. Asiakaskohtaisissa waterfall-

toimituksissa on tyypillistä, että dokumenttien paljouden takia sopimuksiin jää ristiriitaisia kom-

mentteja, kun ohjelmiston käyttö ja tarpeet tarkentuvat projektin edetessä.359 Ongelmaa ei hel-

pota se, että vakioehdot (ja jopa sopimuksen varsinaiset ehdot) saatetaan jättää tietoisesti epä-

määräisiksi niin, että ne tarjoavat joustavuutta ohjelmistotoimittajalle.360 Tätä joustavuutta tar-

vitaan etenkin pitkissä projektimaisissa toimituksissa, jossa tulevat suunnitelmat ovat osin epä-

selviä.361 

Ohjelmistotoimituksissa vakioehtojen käyttö on tyypillistä, mutta jotain eroa voidaan hahmottaa 

eri ohjelmistotoimitusten perusteella. Kaikista eniten vakioehtoja käytetään valmisohjelmiston 

lisensoinnissa, jossa toimittaja ei välttämättä ole valmis sopimaan yhdestäkään asiakaskohtai-

sesta yksittäisestä poikkeamasta heidän oletusehtoihinsa. 

Mikäli tilaaja haluaa siis aidosti vaikuttaa ohjelmistotoimituksesta tehtävän sopimuksen sisäl-

töön, tulee tilaajan valita asiakaskohtainen ohjelmistotoimitus joko waterfall- tai ketterin mene-

telmin kehitetty ohjelmistotoimitus. Yksityiskohtaiset sopimusehdot neuvotellaan tällöin usein 

tapauskohtaisesti sen takia, että ratkaisu on nimensä mukaisesti asiakaskohtainen ja osapuolten 

on varmistuttava, että kattavassa projektissa heidän intressinsä kohtaavat. Ohjelmistotoimittaja 

saattaa tyypillisesti tarjota tähänkin heidän yleisiä sopimusehtojaan, mutta tässä yhteydessä ti-

laajalla on yleensä suurempaan rahalliseen panostukseen perustuva mahdollisuus neuvotella eh-

tojen sisällöstä. 

 

5.4 Ohjelmistotoimittajan myöntämä takuu 

Ohjelmistotoimituksissa toimittajan myöntämä takuu on keskeinen tilaajan suojaa ja toimittajan 

vastuuta sääntelevä ehto.362 Takuulla ohjelmistotoimittaja sitoutuu tyypillisimin siihen, että oh-

jelmisto toimii tietyn ajan virheettä, tai ohjelmistotoimittaja on vastuussa virheen korjaami-

sesta.363 Takuu on keskeinen sen takia, että kuten aiemmin on tullut ilmi, ohjelmiston tilaaja ei 

 

359 Hemmo 2005a, s. 106. 
360 Matwyshyn 2013, s. 173;  
361 Kujala - Nystén-Haarala – Nuottila 2015, s. 99 ja Nystén-Haarala – Lee – Lehto 2010, s. 463. 
362 Kts. esim. valmisohjelmistojen EVT-erityisehtojen kohta 7 Takuu,  EKT-erityisehtojen kohta 11 Takuu ja EJT-
erityisehtojen kohta 11 Takuu. Myös Takki – Halonen 2017, s. 318–320. 
363 Tällä tarkoitetaan nimenomaan toimintatakuuta, kts. esim. HE 93/1986 vp, s. 66. 
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kykene helposti havaitsemaan ohjelmiston laadullisia puutteita silmämääräisellä tarkastelulla. 

Lisäksi kun ohjelmistoja pyritään usein käyttämään pitkään, korostaa tämä tarvetta ajallisesti 

rajatulla takuulle.364  

Esimerkiksi IT2018 vesiputousmallin ja ketterien menetelmien kohdalla takuuaika on 6 kuu-

kautta toimituksen hyväksymisestä365, valmisohjelmistojen kohdalla 90 päivää ohjelmiston toi-

mituspäivästä366. Takuulla ohjelmiston tilaaja ottaa tyypillisesti vastuulleen sen, että ohjelmis-

toissa ilmenneet virheet korjataan asianmukaisesti ja tilaajan ohjelmisto saatetaan siihen ase-

maan, missä sen sopimuksen mukaan tulisi olla. Takuuaika on tilaajalle kriittinen asiakaskoh-

taisissa ohjelmistotoimituksissa siksi, että käytännössä vain ohjelmistotoimittajalla on osaami-

nen ja tarvittava tieto ohjelmiston korjaamiseen eikä esimerkiksi kolmansien osapuolien käyt-

täminen tule välttämättä käytännöllisistä tai sopimuksellisista syistä kyseeseen.367 Ohjelmiston 

tilaajan kannalta takuuehto voi olla ratkaiseva sopimusehto, kun arvioidaan, tarvitseeko toimit-

tajan korjata virheet veloituksetta vai ei.368  

Takuuaika on keskeinen ohjelmistotoimittajan vastuuta lisäävä tekijä, jonka nojalla toimittaja 

on velvollinen korjaamaan suorituksen hyväksyntätestauksen jälkeen. Takuuaikana ohjelmisto-

toimittajalla on luontoissuoritusvelvollisuus korjata ohjelmistossa ilmenneet puutteet tai tarjota 

esimerkiksi ratkaisu, jolla ohjelmiston virhe on kierrettävissä.369 Ohjelmistotoimittajan näkö-

kulmasta takuu näyttäytyy myötävaikutusvelvollisuutena ja ylläpitositoumuksena sen jälkeen, 

kun ohjelmiston varsinainen ohjelmointityö (asiakaskohtaisen ohjelmistot) tai ohjelmiston luo-

vutus (valmisohjelmistot) on tehty asianmukaisesti.370  

Kun takuu päättyy, on myös ohjelmistotoimittajan vastuu myöhemmin ilmenevistä virheistä 

pääsääntöisesti päättynyt.371 Jos osapuolet eivät ole tehneet ohjelmiston toimittamisen jälkeistä 

 

364 Hemmo 2005a, s. 192. 
365 EKT kohta 11.1 ja EJT kohta 11.1 
366 EVT kohta 7.1 
367 Takki – Halonen 2017, s. 276–277. 
368 Tilannetta ei helpota se, että kun kauppalaki ei lähtökohtaisesti sovellu, ei tilaajalla ole lainsäädäntöä, jonka 
nojalla vaatia korjausta tai hyvitystä. 
369 Erlund et al. 20154, s. 251. 
370 SaaS-toimituksiin on vaikea nähdä liitettävän takuuta, koska SaaS-toimituksessa ei yleensä anneta ohjelmistoa 
sitovia määrityksiä. 
371 Erlund et al. 2015, s. 255, EVT-ehtojen kohta 7.6, EKT-ehtojen kohta 11.8 ja EJT-ehtojen kohta 11.7. 



80 

 

ylläpito- tai tukisopimusta, ei toimittaja myöskään ole velvollinen korjaamaan esimerkiksi pii-

levinä virheinä ilmeneviä ohjelmiston laatuvirheitä. Takuun päättyminen onkin ohjelmistotoi-

mittajan vastuun kannalta merkittävä tekijä ja ohjelmistotoimitus voidaan katsoa kokonaan päät-

tyneeksi takuun päättymisen hetkellä. 

 

5.5 Vastuunrajoitusehdot 

Ohjelmistosopimuksen rikkomisesta voi tulla monenlaista haittaa ja vahinkoa.372 Esimerkkeinä 

voidaan mainita alentuneet tulot, tietojen palauttamisesta aiheutuvat kustannukset, mainehaitta 

ja suorat vahingot laitteistoihin tai virheen selvittämisestä.373 Tilaajan puolella taas pyritään suo-

jelemaan oikeutta sovitun suorituksen saamiseen, hyvitystä reaktiokustannuksista ja sopimuk-

seen perustettua luottamusta.374 Kustannukset voivat olla arvaamattoman suuria, kun huomioi-

daan myös välilliset kustannukset. Ohjelmistotoimittajilla on tämän vuoksi tarve rajata vastuuta 

suhteessa ohjelmiston tilaajaan. 

Vastuunrajoitukset ovatkin suuri osa ohjelmistojen käyttöehtoja. Empiirisessä tarkastelussa on 

havaittu, että erityisesti valmisohjelmistojen osalta vastuunrajoitukset voivat olla suurin osa 

end-user license agreements - käyttöehdoista.375 Vastuunrajoituksilla muutetaan ja ohjataan ris-

kinjakoa osapuolten välillä. Vastuunrajoitukset ovat yleisemminkin sopimuksissa tyypillisiä eh-

toja.376 Vastuunrajoitukset ohjelmistoalalla liittyvät useimmiten siihen, että ostajan oikeussuo-

jakeinot on rajattu vain vaatimaan korjaamista tai ohjelmiston vaihtoa.377 Lisäksi myös takuu-

ehdoiksi puetut sopimusehdot on räätälöity niin, että takuu onkin tosiasiassa osa suurempaa vas-

tuunrajoitusehtoa.378 

Vastuuta voidaan rajoittaa myös ohjelmiston suoritukseen liittyvissä seikoissa. Esimerkkinä 

voidaan mainita tilanne, jossa esimerkiksi tietokoneen tai älylaitteen käyttö hidastuu sen seu-

rauksena, että ohjelmistoa käytetään. Ohjelmistotoimituksissa merkitystä on näin ollen myös 

 

372 Hemmo 1999, s. 13. 
373 Marotta-Wurgler 2007, s. 700. 
374 Hemmo 2003, s. 174. 
375 Marotta-Wurgler 2007, s. 699. 
376 Burden 2004, s. 205 ja Hemmo 2003, s. 282, SaaS-toimitusten osalta esim. Bartolini – Santos – Ullrich 2018, s. 
376. 
377 Marotta-Wurgler 2007, s. 697. 
378 Airaksinen 2015, s. 1047. 
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ohjelmiston käyttöympäristöllä, sikäli kun laitteiston suorituskyky heikkenee ohjelmiston käy-

tön takia esimerkiksi nopeuden, tarkkuuden tai muistin käytön osalta. 

Virheen arvioimisen yhteydessä päädyttiin siihen, että tietyissä tilanteissa toleranssirajan käsite 

on mahdollinen lähestymistapa arvioidessa ohjelmistotoimittajan vastuuta toiselle osapuolelle. 

Kun tämä käsitys laajentaa toimittajan vastuuasemaa suhteessa siitä, mitä sopimuksessa on ni-

menomaisesti sovittu, on kuvattava lyhyesti toimittajan mahdollisuuksia rajoittaa sanottua vas-

tuuta. Ensimmäinen keino on niin sanottu ”sellaisena kuin se on” -sopimusehto. Irtaimen kau-

passa ehdon olennainen sisältö on, että kauppa toteutetaan sellaisella kohteella, kuin se kaupan-

tekohetkellä on eikä myyjä anna erityistä takuuta tavaran ominaisuuksista. Kauppalaissa asiasta 

on nimenomainen säännös 19 §:ssä. Ensisijainen tarkoitus on rajata myyjän vastuuta mahdol-

listen virheiden tai puutteiden varalta: sopimuksen kohteessa ei lähtökohtaisesti voida katsoa 

olevan virheitä.379  Periaate on sovellettavissa myös ohjelmistotoimituksissa.  

Sellaisena kuin se on -ehto on jokseenkin yleinen valmisohjelmistojen osalta, sillä toimittajalla 

ei lähes koskaan ole tiedossa tilaajan subjektiiviset tarpeet. Samalla kuitenkin menetetään kaikki 

objektiiviset laatuvaatimukset.380 Sellaisena kuin se on -sopimusehdolla voidaan myös tehok-

kaasti rajata toleranssirajaan liittyvä problematiikka toimittajan sopimusvastuusta pois. Tästä 

esimerkkinä voidaan mainita korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 1987:20.381 Sellaisena se on 

-ehto voidaan tietyissä tilanteissa kuitenkin katsoa aiheuttavan toimittajalle suhteettoman suuren 

edun tilaajaan nähden niin, että ehtoa pidetään kohtuuttomana. Tätä riskiä korostaa se, että ti-

laajalla harvoin on mahdollisuus tarkastella ohjelmiston toimivuutta etukäteen. Problematiik-

kaan ei ole mahdollista tässä laajemmin. 

Toinen ohjelmistoihin liittyvä erityishuomio koskee virheen kiertämisen mahdollisuutta. Esi-

merkiksi valmisohjelmistojen IT2018 EKT -erityisehdoissa kohdassa 11.1 todetaan, että virheen 

korjaaminen voi tapahtua myös kiertämällä virhe tai toimittamalla asiakkaalle kirjalliset ohjeet, 

 

379 Hemmo 2003, s. 122. 
380 Vrt. kauppalaki 19 § ja HE 93/1986 vp, s. 64. 
381 Tapauksessa oli myyty kiinteistö sellaisena kuin se on –ehdolla. Kolme vuotta myynnin jälkeen oli havaittu, että 
kiinteistöllä sijaitsevassa omakotitalossa oli vesivahinko. Vesivahinko oli aiheutunut rakennusaikana, kun naula 
oli läpäissyt kylmävesiputken. Ostaja ei saanut korvauksia, sillä korkeimman oikeuden mukaan “myyjä ei ollut 

voinut kohtuudella havaita naulan osumista putkeen eikä kysymyksessä siten ollut sellainen virhe, josta myyjän 

olisi pitänyt kauppaa tehtäessä tietää, ja - koska talo oli myyty siinä kunnossa kuin se oli kaupanteon hetkellä.” 
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joilla virhe kierretään, jos tämä voi tapahtua ilman lisäkustannuksia ja olennaista haittaa asiak-

kaalle. Sama ehto löytyy myös EVT-erityisehdoista ja EJT-erityisehdoista. Ajatus taustalla on 

se, että vaikka ohjelmistossa sinänsä olisi koodausvirhe, mutta ohjelmistoa voidaan käyttää kui-

tenkin tarkoituksenmukaisella tavalla, ei tätä katsottaisi sopimusrikkomukseksi. Ajatus korostaa 

ohjelmistotoimitusta tulosvelvoitteena. 

Aiemmin esitellyn toleranssirajan hahmotelmaa keventää tältä osin siis mahdollisuus siitä, että 

mikäli ohjelmistotoimittaja pystyy ohjeistamaan, miten virhetilanne voidaan kiertää, ei ohjel-

mistossa katsota olevan virhettä IT2018-erityisehtojen perusteella. Tämä alan vakiintunut käy-

täntö on syytä omaksua myös yleisesti ohjelmistotoimituksia koskevaksi. Edellytyksenä kuiten-

kin on, että virheen kiertämisestä ei saa aiheutua lisäkustannuksia tai olennaista haittaa tilaajalle. 

Mikäli virheen kiertäminen ei ole mahdollista tai se aiheuttaisi olennaista haittaa tai lisäkustan-

nuksia tilaajalle, se vaikuttaa toleranssirajan arvioinnissa muun muassa objektiivisen haitan ar-

vioimiseen. 

Kolmantena voidaan mainita ehkä sopimusoikeudellisesti yleisin vastuunrajoitus, jonka nojalla 

toimittaja ei vastaa esimerkiksi välillisistä ja epäsuorista vahingoista, vaan ainoastaan ohjelmis-

totoimittajan tuottamukseen perustuen välittömistä vahingoista.382 Ohjelmistoissa on vahva pää-

sääntö, että toimittajan vastuu välillisistä vahingoista on aina suljettu pois. Tällöin ohjelmisto-

toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista, ellei vahinkoja ole aiheutettu törkeällä huolimatto-

muudella tai tahallisesti. Vahinkoja käsitellään myös seuraavassa kappaleessa muiden oikeus-

seuraamusten kanssa. 

Vastuunrajoitukset näyttänevät laajoilta ja yhtenäisiltä eri toimituksissa. Näitä vastuunrajoituk-

sia eniten on tyypillisesti valmisohjelmiston lisensoinnissa. Toiseksi “rajoitetuimpana” toimi-

tustapana voidaan mainita SaaS-toimitus, jossa ohjelmistotoimittaja ei lähtökohtaisesti vastaa 

niistä virheistä, jotka ilmenevät palvelun kohteena olevassa ohjelmistossa. Tämä voi kuitenkin 

ilmetä palvelutasohyvityksenä eli erityisenä hinnanalennuksena, kuten seuraavasta kappaleesta 

käy ilmi. 

 

382 Hemmo 2005a, s. 246. 
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Asiakaskohtaisissa toimituksissa toimittajan vastuuta vahinkojen korjaamiseen ja virheen mää-

ritelmään liittyen on rajattu tyypillisesti vähiten. Tämä johtuu siitä, että tilaajalle on käytännössä 

räätälöity heidän tarpeisiinsa soveltuva ohjelmisto, jonka toteuttaminen on lähes täysin toimit-

tajan omassa kontrollissa. Kun tilaajalla ei ole keinoa eikä mahdollisuutta valvoa ohjelmiston 

toteuttamista, on toimittajalla suurin vastuu työn laadusta. Näin ollen ohjelmistotoimittajalta 

voidaan edellyttää myös kaikista laajinta vastuuta virheistä suhteessa muihin ohjelmistotoimi-

tuksiin. 

 

5.6 Velvollisuus korvata vahingot ja muut oikeusseuraamukset 

Toimittajan seuraamukset voivat olla rikkomuksen vakavuuden ja luonteen mukaan joko vir-

heen korjaaminen, hinnanalennus, vahingonkorvaus, sopimussakko, sopimuksen irtisanominen 

tai sopimuksen purkaminen.383 Vastuu syntyy sopimuksen loukkauksen takia. Varsinkin hin-

nanalennus on ohjelmistotoimituksissa kätevä oikeusseuraamus tilaajan kannalta, sillä hinnan-

alennuksen osalta virheen ei tarvitse olla olennainen.384 Tässä esityksessä on tarkoitus tarkas-

tella oikeusseuraamusten käyttäytymistä tiivistetysti lähinnä ohjelmistojen erikoispiirteiden 

kautta. Yleisesti voi todeta, että vahingonkorvausmuodon yksilöinti on tärkeää, koska erilaiset 

vahingot johtavat hyvin erilaisiin vastuutilanteisiin.385 Vastuuta voidaan erotella esimerkiksi an-

karaan vastuuseen, kontrollivastuuseen ja ekskulpaatiovastuuseen.386 

Vahingonkorvauksen periaatteellinen tavoite on, että vahinkoa kärsineelle hyvitetään se va-

hinko, joka hänelle oikeudenloukkauksesta on koitunut.387 Sopimusperusteisen vastuun idea on 

reparaatio eli saattaa rikkomuksesta kärsivä osapuoli siihen asemaan, jossa hän olisi sopimuk-

sen oikean täyttämisen seurauksena.388 Kysymys virheen olemassaolosta ja siitä, mitä virheestä 

seuraa, ovat kuitenkin erillisiä.389 Sopimussuhteissa on käytännössä pääsääntö, että kumppanille 

 

383 Hemmo 2003, s. 111, 171–172 ja Kivimäki – Ylöstalo 1973, s. 455–456. 
384 Hoffrén – Vuorenpää 2009, s. 780. 
385 Hemmo 2005b, s. 17. 
386 Ekskulpaatiovastuusta esimerkiksi Halila – Hemmo 2008, s. 28. 
387 Kivimäki – Ylöstalo 1973, s. 453. 
388 Norros 2012, s. 62 ja Hemmo 2003, s. 110. 
389 Hemmo 2003, s. 110. 
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korvataan vain taloudelliset vahingot.390 Aineellisesta vahingosta on kyse silloin, kun on tuo-

tettu vahinkoa suoraan toiselle osapuolelle tai hänen varallisuusetunsa ovat muutoin kärsineet 

haittaa.391 

Sikäli kun ohjelmiston virhettä pidetään sopimusrikkomuksena, voi olla riski, että ostaja ei hy-

väksy sopimuksen kohdetta viallisena.392 Tällöin korostuvat sopimuksen mukaiset ostajan oi-

keussuojamekanismit, kuten myyjän menettelyvelvollisuudet ja sopimuksesta irtaantumisen 

mahdollisuus.393 Oikeussuojakeinoissa onkin kyse nimenomaan tilaajan etua turvaavista meka-

nismeista.394 Oikeussuojakeinon valinnassa merkitystä tulee antaa sille, kuinka olennainen suo-

ritushäiriö on ja mikä on velvoitteen sisältö.395 Näin ohjelmistovirheen merkittävyys tulisi suh-

teuttaa myös ostajan oikeussuojakeinoon. Perusteltu näkemys onkin, että pienestä ja kokonais-

toimituksen kannalta epäolennaisesta ohjelmistovirheestä ei johtuisi automaattisesti mahdolli-

sesti oikeutta sopimuksen purun tai irtisanomisen kaltaisiin oikeussuojakeinoihin. 

Hinnanalennus on luonteva hyvitysvaihtoehto ohjelmistotoimituksissa erityisesti siitä syystä, 

että hinnanalennukseen liittyy luontevasti käsitys toleranssirajasta.396 Jotta hinnanalennus voi-

daan myöntää, sopimuksen tulee lähtökohtaisesti jäädä voimaan virheestä huolimatta ja ky-

seessä on oltava kaupan kohteen virhetilanne eikä esimerkiksi myöhästyminen.397 Hinnanalen-

nus sopii esimerkiksi kestosopimuksiin, kuten vuokrasuhteisiin tai ohjelmistojen kohdalla SaaS-

toimituksiin.398 Sisula-Tulokas on tarkastellut hinnanalennusta hovioikeuskäytännössä irtaimen 

kaupan kohdalla, ja havainnut oikeuskäytännössä käytettävän ilmaisua tavaran odotettua olen-

naisesti huonommasta kunnosta silloin, kun laatuvaatimukset ovat olleet epäselviä. Analoginen 

 

390 Hemmo 2005b, s. 21. 
391 Kivimäki – Ylöstalo 1973, s. 487. 
392 Hemmo 2003, s. 110. 
393 Atkins 2005, s. 53 ja Hemmo Sopimusoikeus 2005a, s. 300–301.  
394 Kivimäki - Ylöstalo 1973, s. 455–456. 
395 Hemmo 2003, s. 111. 
396 Hemmo 2003, s. 325,  
397 Hemmo 2003, s. 323 – 325. 
398 AsHVL 23.2 §, LiikHVL 21.2, sähköntoimitus SähkömarkkL 27 d §. Hemmo 2003, s. 324. 
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tuki irtaimen kaupan maailmasta voinee soveltua myös ohjelmistojen kohdalla silloin, kun laa-

tuvaatimukset ovat jokseenkin epätäsmällisiä.399 Erityisen hyödyllinen hinnanalennuksen kon-

septi on ohjelmistopalveluissa muun muassa sen takia, että aiemmin esitetyn mukaisesti ohjel-

miston tilaaja ei kykene tarkastelemaan etukäteen ohjelmiston kaikkia piirteitä kattavasti.  

SaaS-toimituksille erityisenä oikeusseuraamuksena voidaan mainita kvalifioitu hinnanalennus 

eli palvelutasohyvitys (service credits), joka perustuu yleensä palvelutasosopimukseen.400 SaaS-

toimituksissa tilaaja saa tyypillisesti hyvitystä maksamistaan palvelumaksuista, jos toimittajan 

ohjelmisto ei täytä palvelutasosopimuksen mukaisia palvelun laadun ja määrän mittareita. Pal-

velutasohyvitys voidaan hahmottaa hinnanalennuksen yhtenä ilmiönä, jossa palvelutason saa-

vuttamatta jääminen ei muodosta olennaista virhettä, mutta aiheuttaa kuitenkin häiriötä palvelun 

tilaajalle. SaaS-toimituksissa palvelutasoa mitataan usein käytettävyydellä ja tavoitetaso on esi-

merkiksi 99,90 % käytettävyys ympäri vuorokauden. 

Toinen ohjelmistotoimituksille tyypillinen sovittu seuraamus suoritushäiriöstä on sopimussakko 

ja viivästyssakko. Kummastakin tulee sopia erikseen sopimuksessa, sillä kyseessä on sopimuk-

seen perustuva eikä lainsäädäntöön perustuva seuraamus. Sopimussakko on luonteeltaan sillä 

tavoin punitiivinen, että sen maksuedellytys on pelkästään sopimusrikkomuksen olemassaolo 

eikä rikotun osapuolen tarvitse osoittaa konkreettista tai teoreettista vahinkoa.401 Sama pätee 

viivästyssakkoon, joskin myös viivästyksen syyllä on vaikutusta: jos viivästys johtuu pääpai-

noisesti tilaajasta johtuvasta syystä, ei viivästyssakkoa voitane soveltaa. Tämä pätee myös sil-

loin, kun viivästyssakon yhteydessä ei ole erikseen sovittu miten menetellään tilanteessa, jossa 

viivästys johtuu tilaajasta. Muunlainen tulkinta johtaisi siihen, että tilaaja voi shikaanikiellon 

vastaisesti aiheuttaa toimittajalle maksuvelvollisuuden. 

Sopimussakko soveltunee kaikkiin ohjelmistotoimituksen tyyppeihin, mutta viivästyssakko il-

menee tiiviimmin ehkä asiakaskohtaisissa toimituksissa vesiputousmallilla kehitetyssä ohjel-

mistossa, välillä myös ketterien menetelmien kehityksessä. Waterfall-menetelmällä kehitellyssä 

 

399 Sisula-Tulokas 1992, s. 120–121. Vrt. kauppalaissa 19 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan ”sellaisena kuin se 
on” -ehdolla myydyssä tavarassa katsotaan olevan virhe, kun  tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin 

ostajalla sen hitna ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää. 
400 Burden 2004, s. 204. 
401 Hemmo 2003, s. 337. 
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ohjelmistoissa viivästyminen on erityisen riskialtista, sillä jokainen projektin aiempi vaihe vai-

kuttaa siihen, mitä seuraavassa projektin vaiheessa tehdään. Näin ollen epäonnistuminen pro-

jektin ensimmäisessä vaiheessa, toimituksen määrittelyssä, altistaa myös kaikki projektin muut 

vaiheet riskille. Aiemmin on esitelty IT2018 sopimusehtojen tyypillisiä viivästyssakkoehtoja, 

jotka muistuttavat rakennusurakoissa omaksuttua viivästyksen sanktiointia. Vertailuperusteena 

mainittakoon, että rakennusurakassa urakoitsija vastaa pääsääntöisesti takuuaikana ilmenneistä 

puutteista402 ja on yleensä velvollinen korjaamaan virheen tai hyvittämään sen esimerkiksi ar-

vonvähennyksenä tai vahingonkorvauksena.403 

Ohjelmistotoimituksissa luontoissuoritusvelvollisuus on yleinen seuraamus ohjelmistotoimitta-

jalle. Mikäli toimittaja korjaa virheensä tekemällä esimerkiksi ohjelmallisia korjauksia koodiin, 

kyseessä on luontoispalautuksesta eli luontoissuoritusvelvollisuuden täyttämisestä.404 Esimer-

kiksi asiakaskohtaisissa EJT-erityisehdoissa vesiputousmallilla kehitetyissä ohjelmistoissa toi-

mittajalla on takuun nojalla velvollisuus korjata mahdolliset virheet (kohta 11.1). Ohjelmiston 

korjaaminen on mahdollista ja tyypillistä etenkin asiakaskohtaisissa toimituksissa, joissa ohjel-

misto on luotu tilaajan tarpeisiin, ja korjaaminen ei perustilanteessa vaikuta kolmansiin osapuo-

liin. Ohjelmistotoimittaja myös säästyy mahdollisilta hyvityksiltä, kun se saattaa tilaajan siihen 

asemaan, johon tällä sopimuksen perusteella on ollut oikeus. Luontoissuoritusvelvollisuus voi 

tulla kyseeseen myös valmisohjelmistojen lisensoinnissa, jos virhe on ollut sillä tavalla yleinen, 

että uuden version toimittaminen ohjelmistosta ja lisenssin myöntäminen tähän uuteen versioon 

on mahdollista. Sama pätee SaaS-ohjelmistotoimituksiin. 

Ongelmallisempi luontoissuoritusvelvollisuus on silloin, kun tilaajalle on luvattu markkinoin-

nissa tai sopimuksessa jokin ominaisuus, jota ohjelmistossa ei ole. Tällöin luontoissuorituksella 

ohjelmiston korjaaminen tuskin tulee kyseeseen, sillä ohjelmiston muuttaminen merkitsisi joko 

asiakaskohtaista poikkeusta (mikä on usein mahdotonta tai mahdottoman kallista) tai sitä, että 

toiminnallisuus muuttuisi kaikille tilaajille – siis myös nykyisin tyytyväisille käyttäjille. Tyy-

pillisempi oikeusseuraamus näissä tilanteissa onkin se, että ohjelmiston toimittaja hyvittää esi-

merkiksi hinnanalennuksella tai vahingonkorvauksella tilaajan kokeman suoritushäiriön. 

 

402 Halila – Hemmo 2008, s. 81. 
403 Halila – Hemmo 2008, s. 83. 
404 Kivimäki – Ylöstalo 1973, s. 505. 
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5.7 Hyväksyntätestaus 

Tärkeään asemaan nousee varsinkin asiakaskohtaisissa ohjelmistotoimituksissa tilaajan suorit-

tama jälkitarkastus eli hyväksyntätestaus.405 Hyväksyntätestauksen tarkoituksena on, että ohjel-

miston tilaaja testaa ohjelmistoa ja vertaa niitä siihen, mitä toimittajan kanssa on sovittu. Hy-

väksyntätestauksesta on syytä sopia aina nimenomaisesti406 ja se rinnastuu osaltaan irtaimen 

kaupan tavaran tarkastamisvastuuseen.407 Irtaimen kaupassa tarkastusvastuusta on säädetty eri-

tyisesti kauppalain 20 §:ssä, joka on otsikoitu “tavaran tarkastus ennen kauppaa”. Kauppalain 

lähtökohta on, että ostaja ei aa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen 

kauppaa tehtäessä. 20 § 2 momentin mukaan, jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut tava-

ran tai ilman hyväksyttävää syytä laiminlyönyt noudattaa myyjän kehotusta tarkastaa se, hän ei 

saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita, ellei myyjä ole 

menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Irtaimen kaupan säännös sopimuksen kohteen 

tarkastamisesta voidaan katsoa yleiseksi velvollisuudeksi sopimusoikeudessa. Ohjelmistotoimi-

tusten osalta analogiaa vahvistaa se, että IT2018-sopimusehdoissa on myös omaksuttu hyväk-

syntätestaus olennaiseksi osaksi toimitusta. 

Mikäli hyväksyntätestaus ei läpäise osapuolten yhdessä sopimia vaatimuksia ja vastaa näin yh-

teisiä määrittelyitä, toimittajalla on lähtökohtaisesti oikeus ja velvollisuus korjata virheet tes-

tauksen jälkeen.408 Hyväksyntätestauksen ja saadun hyväksynnän jälkeen toimittajalla ei välttä-

mättä ole mitään velvollisuuksia ohjelmiston ylläpitoon ja virheiden korjaamiseen, ellei osa-

puolten välille solmita erillistä ylläpitosopimusta.409 Arviointi kuitenkin korostetun tapauskoh-

taista ja riippuu paljolti siitä, mitä osapuolet ovat sopineet.  

 

405 Rowland - Kohl - Charlesworth 2012, s. 465. Analogisesti rakennusurakoissa kyseessä on urakan vastaanotto-
tarkastus. Tästä esim. Hellner 1993, s. 73–74 ja Laine 1993, s. 127–132. 
406 Velvollisuus voi tulla myös sopimustyypin luonteen takia monimutkaisissa sopimusobjekteissa. Hemmo 2003, 
s. 156–157. Hyväksyntä toimitukselle voitaneen ketterissä menetelmissä antaa myös implisiittisesti. Hoeren – Pi-
nelli 2018, s. 1136. 
407 Atkins 2005, s. 51. Tosin, irtaimessa kaupassa on tyypillisesti edellytetty ainakin kevyttä jälkitarkastusta, kun 
kaupan kohde on luovutettu sopimusvelkojan hallintaan. Tästä esim. Routamo 1990, s. 93–96. 
408 Atkins 2005, s. 52. 
409 Rowland – Kohl – Charlesworth 2012, s. 405; Hemmo 2003, s. 152 ja Hemmo 2005a, s. 210. 
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Asiakaskohtaisissa ohjelmistoissa hyväksyntätestaus johtuu useammasta syystä, joita ovat tyy-

pillisesti usein investoinnin suuri liiketaloudellinen arvo ja tilaajan tarve varmistaa, että toimit-

taja on toteuttanut työn sovittujen määritysten mukaan.410 Valmisohjelmistoissa ei tyypillisesti 

ole nimenomaista hyväksyntätestausta.411 Esimerkiksi IT2018 EVT -erityisehtojen kohdan 3.8 

mukaan tilaajan on tehtävä vastaanottotarkastus 7 päivän kuluessa siitä, kun toimittaja on toi-

mittanut valmisohjelmiston tilaajalle, ellei muusta ole sovittu. Sanottu pätee pitkälti myös SaaS-

toimituksiin, joissa hyväksyntä toimitukselle voidaan katsoa tulevan myös implisiittisesti niissä 

tilanteissa, joissa tilaaja ei reklamoi toimituksesta. Asiaan vaikuttaa kuitenkin se, jos toimituk-

sessa on sovittu nimenomaisesta hyväksynnästä. Tällöin implisiittisyys ei riitä.  

  

 

410 Atkins 2005, s. 52. 
411 Atkins 2005, s. 51. Atkins toteaa, että hyväksyntätestaus voi olla kevyt esimerkiksi siten, että ohjelmistosta ei 
yksinkertaisesti reklamoida 30 vuorokauden käytön jälkeen, mikä katsotaan hyväksynnäksi. 
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6. YHTEENVETO 

Tutkielmassa on esitelty ja käyty läpi keskeisiä seikkoja neljästä erilaisesta ohjelmistotoimi-

tuksen tavasta: lisensoitu valmisohjelmisto, vesiputousmallilla kehitetty asiakaskohtainen oh-

jelmistotoimitus, ketterillä menetelmillä kehitetty asiakaskohtainen ohjelmistotoimitus ja 

SaaS-toimitus. Ohjelmistotoimituksen erityispiirteet aiheuttavat tiettyjä tyypillisiä ongelmia 

ohjelmistotoimitukseen, jotka konkretisoituvat kysymyksinä ohjelmistotoimittajan vastuusta. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, minkälaisia sopimusoikeudellisia velvoitteita ja vastuita 

toimittajalle tulee SaaS-toimituksesta valmisohjelmiston lisensoinnista ja asiakaskohtaisten 

ohjelmiston luovutuksista. SaaS-toimituksessa on kyse palvelusopimuksesta, jossa toimittaja 

sitoutuu siihen, että tilaaja saa ohjelmiston käytettäväkseen. Kyse on tyypillisesti kestosopi-

muksesta, jossa  toimittajalla on toimintavelvoite. Valmisohjelmistojen kohdalla kyse on lisen-

sointisopimuksesta, jolla tilaaja saa luvan käyttää (tekijänoikeudella suojattua) ohjelmistoa ja 

asentaa ohjelmiston omalle päätelaitteelleen. Toimittajalla on tähän liittyen kertasuoritusvel-

voite ja tulosvelvoite. Asiakaskohtaisissa ohjelmistoissa kyse on ohjelmistoihin liittyvien käyt-

töoikeuksien kokonaisluovutuksesta, jolloin toimittaja rakennusurakan tyyppisesti valmistaa 

ohjelmiston eli lopputuloksen tilaajan määrittelyjen mukaisesti. Toimittaja on tällöin velvolli-

nen toteuttamaan tietyn tuloksen tilaajalle kertaluontoisesti.  

Myös ohjelmistotoimitusten välistä eroa on vertailtu erityisesti valmisohjelmistojen ja asiakas-

kohtaisten ohjelmistotoimitusten eroina SaaS-toimitukseen liittyen. Tutkimustuloksena voi-

daan pitää sitä, että SaaS-toimitusta ei voi rinnastaa täysin lisensointisopimukseen, vaan ky-

seessä on pikemminkin sui generis -sopimustyyppi. 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli, minkälaista ja mitä sääntelyä eri ohjelmistotoimitustapoi-

hin kohdistuu. Tämän tutkielman osalta on pyritty tarkastelemaan sitä, miten suhteellisen uu-

siin ja erikoisiin toimituksiin, joita ohjelmistot ovat, soveltuu yleiset sopimusoikeudelliset pe-

riaatteet ja lähestymistavat. Tutkielman tuloksena voidaan pitää sitä, että tutkielmassa käsitel-

tyihin ”puhtaisiin” ohjelmistotoimituksiin ei pääsääntöisesti näyttäisi soveltuvan kauppalaki. 

Sen sijaan alan itsesääntely ja sopimusoikeudelliset periaatteet ohjaavat sopimuksia niissä ti-

lanteissa, jossa sopimus ei tarjoa täysin kattavaa vastausta osapuolten riitakysymykseen. Hyö-

dyksi on erityisesti IT2018-sopimusehdot, jotka heijastelevat alan yleistä käytäntöä. Lisäksi 

kauppalaki toimii analogialähteenä, kun pohditaan tyypillisimpiä vastuukysymyksiä. 
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Kolmantena ja viimeisenä tutkimuskysymyksenä oli, miten ohjelmistotoimittajan sopimusvas-

tuu riippuu ohjelmiston toimitustavasta. Ohjelmiston toimitustavalla on merkittäviä eroja 

muun muassa toimittajan velvollisuuksien osalta, mutta myös tilaajan oikeussuojakeinojen 

kannalta. Tiivistelmänä voidaan mainita, että kaikkein laajimmillaan toimittajan myötävaiku-

tusvelvollisuutta, aktiivisuutta ja vastuuta voidaan edellyttää asiakaskohtaisten toimitusten te-

kemisessä. Myös SaaS-toimituksessa on pitkän keston vuoksi perusteltua odottaa tiettyä lojali-

teettia, mutta toimittaja ei tyypillisesti vastaa esimeriksi ohjelmistovirheistä lainkaan laajasti. 

Valmisohjelmistojen osalta ohjelmistotoimittajalla on tyypillisesti vastuu ohjelmistovirheestä, 

mutta sen sijaan muita lojaliteettiin perustuvia velvollisuuksia ei näyttäisi olevan. 

Tutkielman seurauksena herää useita jatkokysymyksiä. Esimerkiksi miten ohjelmiston toimi-

tustapa vaikuttaa ohjelmistotoimittajan vahingonkorvausvelvollisuuteen, miten suomalainen 

sopimusvastuu suhteutuu pohjoismaiseen ja kansainväliseen vastuuseen, miten ohjelmiston 

toimitustavan vastuu vaikuttaa kansainvälisissä sopimuksissa tai miten ohjelmistosopimusten 

merkityksen kasvaessa sääntelyn aukkoja olisi tarpeen täydentää. Nämä jäävät mahdollisiksi 

tuleviksi tutkimuskysymyksiksi tulevissa ohjelmistoja koskevissa tutkielmissa. 

 


