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Tiivistelmä: 

Sopimusneuvotteluissa kumpikin osapuoli pyrkii tekemään itselleen taloudellisesti mahdollisimman 
edullisen sopimuksen, mikä voi aiheuttaa heille vastuuriskejä. Osapuolet pyrkivät toteuttamaan 
omat etunsa mahdollisimman täysimääräisesti ja välttämään mahdollisimman laajalti 
vastapuolensa etuja turvaavia velvoitteita niitä tehostavine vastuineen. Epäselvä oikeustila 
heikentää kuitenkin mahdollisuuksia ennakoida vastuiden syntyä, mikä yhdessä kuvatun 
etujännitteen kanssa voi kasvattaa niitä koskevien vastuuriitojen todennäköisyyttä ja muodostaa 
oikeudellisia vastuuriskejä. Vastuuriskien välttämiseksi sopimusneuvotteluja on ohjattava 
sopimuksentekovaihetta sääntelevillä prekontraktuaalisilla sääntelyvälineillä, joiden tehtävä voi 
tosin jäädä toteutumatta niiden puutteellisen laadinnan takia. Vastuuriskien tehokas välttäminen 
edellyttää siksi kokonaiskuvaa sekä sopimusneuvottelujen vastuista että niiden välttämiskeinoista 
erityispiirteineen. 

 

Tutkielmassani jäsennän sopimusneuvottelujen osapuolille keinoja oikeudellisten vastuuriskien 
välttämiseksi. Tätä varten hahmotan ensiksi sopimusneuvotteluissa vastuuriskejä aiheuttavat 
vastuutilanteet. Tämän pohjalta arvioin, millä prekontraktuaalisella sääntelyvälineellä ja miten 
vastuuriskejä voidaan kyseisessä vastuutilanteessa välttää. Sanotun perusteella selvitän edelleen, 
millaisia riskejä sääntelyvälineiden käyttöön liittyy ja millaisilla sopimusteknisillä keinoilla niitä 
voidaan pyrkiä ehkäisemään. Olen rajannut tarkasteluni tasavertaisten ja sopimuksen laadintaan 
yhtä lailla osallistuvien elinkeinoelämän toimijoiden yksilöllisiin sopimusneuvotteluihin, joiden 
osapuolten oletetaan olevan sisäisesti jakamattomia ja joissa huomiota ei kiinnitetä osapuolten 
kaksiasianosaissuhteen ulkopuolisiin toimijoihin. Lisäksi tarkastelen vain sopimusneuvotteluissa 
vaikuttavia ja oikeudellisesti merkityksellisiä sääntelyvälineitä. Näkökulmani on ensisijaisesti 
sopimussuunnittelullinen ja talousoikeudellinen, ja toteutan tutkimukseni lainopillisen tutkimuksen ja 
rakennetutkimuksen menetelmin. 

 

Jäsennän ensin vastuutilanteet sen perusteella, mitä vastuita sopimusneuvotteluissa voi 
ajankohtaistua ja minkälaisia suojaa tarvitsevia liiketaloudellisia etuja osapuolilla voi olla. Sijoitan 
sopimusneuvottelut laajempaan sopimusjärjestelyyn, jossa osapuolia välittömästi velvoittava 
tavoite määrittää soveltuvan vastuun muodon ja sisällön. Kyseinen vastuu ei kuitenkaan ole 



 
 

 
 

välttämättä osapuolten liiketaloudellisten etujen mukainen, ja tämän perusteella voidaan hahmottaa 
kolme vastuutilannetta, joihin voidaan vastata vastuun perusteena olevaa tavoitetta kehittämällä. 
Menettelyn vastuutilanteissa pyritään välttämään neuvotteluvastuun syntyminen 
neuvottelutavoitetta täsmentämällä, missä voidaan hyödyntää neuvottelusopimusta. 
Sopimussisällön vastuutilanteissa puolestaan ehkäistään sopimusvastuu estämällä 
neuvottelutavoitteen muuttuminen sopimustavoitteeksi, mihin aiesopimus soveltuu. Sitovuuden 
vastuutilanteissa taas muutetaan neuvotteluvastuu sopimusvastuuksi rajaamalla 
neuvottelutavoitetta esisopimuksella. 

 

Menettelyn vastuutilanteiden suunnittelussa on kysymys lojaliteetista johtuvien muuttuvien 
toimintamahdollisuuksien vakauttamisesta neuvottelusopimuksella. Osapuolten lähtökohtaiset 
neuvotteluvapaus ja neuvotteluriski korvautuvat vaiheittain tilanneyhteyden perusteella 
määritettävillä lojaliteettivelvoitteilla, joiden jatkuvasta vaihtelusta johtuvia ennakointivaikeuksia 
sääntelyvälineellä voidaan torjua. Neuvottelusopimus voidaan toisaalta katsoa korostuneen 
lojaliteetin osoitukseksi, mikä voi toimia perusteena nimenomaisesti sovittua laajemmille 
toimintavelvoitteille ja suppeammalle vetäytymismahdollisuudelle. Sanotun ennakoiminen 
edellyttää siksi muidenkin kuin oikeudellisten näkökulmien ottamista huomioon. Sääntelyvälineessä 
voi olla myös vaikea määritellä suojattavien etujen alaa, mistä johtuvan jännitteen lieventämiseksi 
osapuolet voivat erikseen sopia poikkeavasta kustannusvastuunjaosta tai tietystä toiminnasta 
johtuvista seuraamuksista. 

 

Sopimussisällön vastuutilanteiden suunnittelussa pyritään erottamaan sopimussisällön 
muodostamistoimet sitä koskevista sitoutumistoimista aiesopimuksen avulla. Sopimussisällön 
vaiheittaisen muodostumisen takia sopimussidonnaisuuden perustava tahdonilmaisu voidaan 
joutua määrittämään tapauskohtaisella kokonaisarvioinnilla, josta voidaan tehdä ennakoitavampaa 
sopimussidonnaisuutta perustamattomalla aiesopimuksella. Aiesopimus saatetaan kuitenkin katsoa 
tietyin edellytyksin sitovaksi esisopimukseksi, minkä mahdollisuutta voidaan torjua samoin kuin 
sopimussisällön muodostamista edistää sopimusvapauden eri osa-alueita etukäteen rajoittamalla. 
Aiesopimus voi myös yhdessä tosiasiallisen toiminnan kanssa perustaa sopimussidonnaisuuden, 
minkä estäminen voi edellyttää osapuolilta aktiivisia toimia, joita he voivat tehostaa nimenomaisilla 
toimintavelvoitteilla tai tilanneyhteyssidonnaisilla sitovuuslausumilla. 

 

Sitovuuden vastuutilanteiden suunnittelun keskiössä on osapuolten riskinjaon etukäteinen 
muuttaminen sopimussuhteen kaltaiseksi esisopimuksen avulla. Osapuolten etuasetelma ja 
liikkumavara voivat muuttua ennen sopimuksen tekoa siten, että riskinjakoa on tarpeen muuttaa 
sopimuksen tekoon velvoittavalla sääntelyvälineellä. Esisopimuksen sitovuus voi kuitenkin estyä 
sen sisällöllisen riittämättömyyden takia, mihin on varauduttava sopimalla jatkoneuvotteluista ja 
tarvittaessa sovellettavasta puiteaineksesta. Esisopimus voi menettää sitovuutensa myös, jos 
osapuolten sille asettamat edellytykset jäävät olosuhteiden myöhemmän kehityksen takia 
täyttymättä. Viimeksi mainitun riskiä voidaan pyrkiä pienentämään paitsi ehdoilla esisopimuksen 
asiallisesta voimassaolosta myös rajoittamalla sääntelyvälineen sitovuutta ajallisesti tai 
sisällyttämällä siihen vaihtoehtoisia tavoitteita ja suoritustapoja, joilla olosuhdemuutoksiin voidaan 
vastata. 

 

Vastuiden välttämiseen pyrkivässä sopimussuunnittelussa osapuolten on ymmärrettävä 
merkityksellisten etujensa, niitä suojaavan tavoitteen ja tavoitetta ohjaavien sääntelyvälineiden 
keskinäinen yhteys. Osapuolten suojaa tarvitsevien liiketaloudellisten etujen ja niitä vastaavien 
vastuiden laajuus riippuu siitä, missä määrin ne on turvattu heitä velvoittavassa tavoitteessa. Jotta 
tavoitetta voidaan muuttaa prekontraktuaalisilla sääntelyvälineillä tätä paremmin vastaavaksi, on 
osapuolten tunnistettava paitsi vastuiden taustalla olevat erilaiset edut myös omaa tehtäväänsä 
toteuttavien sääntelyvälineiden suhde niihin sääntelyvälineiden käyttöön liittyvien riskien 
ehkäisemiseksi. Sääntelyvälineillä tavoiteltavien etujen luonne määrittää siten viime kädessä myös 
kannettavien vastuiden alan.
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1 Johdanto 

1.1 Taustaa 

Sopimusneuvottelut ovat erityistyyppinen oikeussuhde, joka ei tuota sen osapuolille suoraan 

varallisuusarvoisia etuja mutta joka voi mahdollistaa sanotun toteutumisen. Siinä missä 

sopimussuhteen ja muiden oikeustoimiperusteisten suhteiden lähtökohtaisena tarkoituksena 

on tuottaa niiden osapuolille heidän vuorovaikutukseensa perustuvaa taloudellista etua, 

niiden ulkopuolisten deliktisuhteiden ja muiden, oikeusjärjestyksen mukaisista tosiseikoista 

syntyvien suhteiden tehtävänä on säilyttää osapuolten olemassa olevat intressit heidän 

toimintojensa erillisyys turvaamalla.1 Näistä velvoiteoikeudellisista pääsuhteista poiketen 

sopimusneuvottelujen tarkoituksena on sen sijaan ainoastaan luoda edellytykset ensiksi 

mainitun aikaansaamiselle. Osapuolet pyrkivät oikeussuhteessa siten selvittämään yhdessä 

mahdollisuutensa sopimussuhteen perustamiselle muodostamalla heidän molempien etujaan 

toteuttavan sopimussisällön ja päättämällä sitoutumisestaan siihen.2 Sopimusneuvottelut 

voidaan täten jäsentää tavanomaisten deliktisuhteiden ja täysimittaisten sopimussuhteiden 

välialueelle jääväksi siirtymävaiheen oikeussuhteeksi. 

Sopimusneuvottelujen osapuolet pyrkivät toisaalta ajamaan omia etujaan mahdollisimman 

hyvin läpi ja minimoimaan toistensa intressejä suojaavan vastuun, mikä aiheuttaa jännitteen 

heidän välilleen. Koska kummankin osapuolen voidaan katsoa taloudellisesti järkevinä 

toimijoina pyrkivän toteuttamaan omia intressejään mahdollisimman täysimääräisesti, on 

heidän sovitettava etunsa yhteen sopimussuhteen aikaansaamiseksi.3 Tämä voi taas merkitä 

tietynasteisen kompromissin tekemistä osapuolten eduille ominaisen erisuuntaisuuden takia. 

Sopimusneuvottelut perustuvat siksi lähtökohtaisesti kyseisten etujen vastakkainasettelulle, 

jonka osapuolet yrittävät sopimuksen aikaansaamiseksi ratkaista omasta näkökulmastaan 

mahdollisimman edullisella tavalla. Kumpikin osapuoli pyrkii siis yhtäältä saamaan läpi 

tälle taloudellisten intressien toteutumisen mahdollistavia saamisoikeuksia vastapuoltaan 

kohtaan ja välttämään mahdollisimman tehokkaasti vastapuolensa etuja suojaavien ja tämän 

 
1
 Velvoiteoikeudellisten suhteiden jäsentämisestä ks. Norros 2018, s. 68 ja 92. Molempien ryhmien sisäisestä 

jakautumisesta tarkemmin ks. Hakulinen 1965, s. 93–100.  
2
 Sopimusneuvottelujen tarkoituksesta ks. Ollila 2016, s. 934. 

3
 Tarkastelun lähtökohtana on siis oman etunsa mahdollisimman täysimääräiseen toteuttamiseen pyrkivä, 

päämääräsuuntautunut ja järkevä taloudellinen toimija, johon on oikeustaloustieteessä viitattu käsitteellä homo 

economicus (Häyhä 1996c, s. 363–365). Sopimustoiminnan osalta korostuu siten sopimuksen ja 

sopimusneuvottelujen merkitys osapuolten liiketaloudellisten päämäärien toteuttamiskeinona (Hoppu – Hoppu 

– Hoppu 2020, s. 146–147). 
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varallisuuttaan vähentävinä vastuina konkretisoituvien velvoitteiden syntymisen. Mainittu 

luo osapuolten välille lähtökohtaisen jännitteen, jonka vahvuuden voidaan myös katsoa 

olevan yhteydessä asianomaisten intressien monimutkaisuuteen ja merkittävyyteen.4 

Epäselvä oikeustila heikentää lisäksi osapuolten mahdollisuuksia ennakoida vastuitaan, 

mikä yhdessä etujännitteen kanssa voi kasvattaa konfliktien todennäköisyyttä ja muodostaa 

siten vastuuriskejä. Sopimusneuvottelujen toteuttamista ja sopimussuhteeseen siirtymistä ei 

säännellä lainsäädännössä; deliktisuhteita sääntelevän vahingonkorvauslain (412/1974) ei 

ole katsottu soveltuvan oikeussuhteeseen sen erityispiirteiden takia.5 Lisäksi säädännäisen 

oikeuden sopimuksen muodostamismekanismia, varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 

annetun lain (228/1929, jäljempänä oikeustoimilaki) tarjous–vastausmallia, ei ollut alun 

perin tarkoitettu sopimusneuvotteluissa tehtäviä sopimuksia varten, joten siitä ei saada 

merkittävää tukea sopimuksen syntymisen arviointiin.6 Kun oikeustila on paikoin epäselvä, 

voi osapuolilla olla erilaisten etujensa takia kannustin arvioida sitä omille intresseillensä 

suotuisasti. Sanottu tekee vastuiden ennakoimisesta vaikeammin ennakoitavan ja kasvattaa 

todennäköisyyttä niitä koskeville riidoille, mikä lisää osapuolten oikeudellista vastuuriskiä 

eli uhkaa velvollisuudesta kantaa toimistaan mahdollisesti johtuvat oikeusseuraamukset.7  

Ennakoitavuuden lisäämiseksi ja vastuuriskien välttämiseksi osapuolten on voitava siksi 

ohjata sopimusneuvotteluja omatoimisesti, mihin he tarvitsevat erityisiä sääntelyvälineitä. 

Vastuuriskin toteutumisen mahdollisuus voi pienentyä olennaisesti, jos siihen varaudutaan 

etukäteen sopimalla, mihin elinkeinoelämän toimijoilla on tavallisesti laajat mahdollisuudet. 

Osapuolten kannattaa siksi suunnitella sopimusneuvotteluja ohjaamalla niiden etenemistä ja 

torjumalla mahdolliset vastuuriskit erityisillä prekontraktuaalisilla sääntelyvälineillä, joilla 

vastuita voidaan selventää, ennakoida ja välttää heidän kulloistenkin etujensa mukaisesti.8 

Instrumentit ovat lainsäädännön niukkuuden takia muodostuneet tyypillisesti käytännön 

sopimustoiminnassa, ja erityyppisten sääntelyvälineiden voidaan olettaa auttavan erilaisten 

vastuuriskien välttämisessä. Puutteellisesti laadittuina niiden voidaan kuitenkin katsoa 

 
4
 Velvoitteiden ja vastuiden käsitteistä ks. Lintumaa 2004, s. 393–394 ja sopimusneuvottelujen intressien 

kasvusta ks. Hemmo 2004, s. 14. 
5
 Sopimusneuvottelujen korvausnormistosta kootusti ks. Saarnilehto 1999, s. 224–226 ja 229–234.  

6
 Ks. HE 66/1927 vp, s. 1, jonka mukaan lailla on tarkoitus säännellä vain sitä eniten vaatineita asioita. Ks. 

myös LVK 2/1925, s. 12–14, jonka mukaan lain mekanismi on tarkoitettu ensisijaisesti eri paikkakunnilla 

toimivien vaihdantaan. Tällaisena on pidetty lähinnä tukkukauppaa (Grönfors – Dotevall 2016, s. 66–67). 
7
 Vastuuriskin käsitteestä ks. Lintumaa 2004, s. 394. 

8
 Prekontraktuaalisten sääntelyvälineiden käsitteestä ks. Farnsworth 1987, s. 249–253 ja erityyppisistä 

prekontraktuaalisista instrumenteista kootusti ks. Hemmo 2003a, s. 226–229 ja 245–274. 



3 
 

 
 

pikemmin kasvattavan kuin pienentävän vastuuriskejä.9 Vastuuriskien tehokas välttäminen 

edellyttää osapuolilla olevan siten kokonaiskuva paitsi merkityksellisistä vastuista myös 

niiden välttämiskeinoista erityisvaatimuksineen. 

1.2 Kysymyksenasettelu ja rajaukset 

Tämän tutkielman tarkoituksena on jäsentää osapuolille keinoja oikeudellisten vastuuriskien 

välttämiseksi sopimusneuvotteluissa, mitä lähestytään kolmella tutkimuskysymyksellä. 

Tarkoituksena on ensinnäkin määritellä sopimusneuvottelujen tyypilliset vastuutilanteet. 

Vastuiden taustalla olevien osapuolten erilaisten etujen perusteella sopimusneuvotteluista 

voidaan mahdollisesti jäsentää erityyppisiä vastuutilanteita, joihin on vastattava eri tavoin. 

Toiseksi tarkoitus on selvittää, millä prekontraktuaalisella instrumentilla ja miten osapuolet 

voivat välttää vastuuriskit kyseisissä tilanteissa. Vastuutilanteiden poikkeavuuden vuoksi 

osapuolten on voitava valita tiettyä tarkoitusta toteuttava sääntelyväline niiden torjumiseksi. 

Kolmanneksi on tarkoitus tarkastella, millaisia riskejä instrumenttien käyttöön liittyy niiden 

tehtävän toteutumatta jäämisestä ja millaisin sopimusteknisin keinoin niitä voidaan pyrkiä 

ehkäisemään. Eri tarkoitusperiä palvelevien sääntelyvälineiden voidaan olettaa edellyttävän 

erilaisten seikkojen täyttymistä ja saavan aikaan erilaisia oikeusvaikutuksia.  

Kysymysten tarkasteluun tutkielmassa on lisäksi tehty tiettyjä rajauksia. Kohteena ovat 

ensinnäkin yksilölliset ja tavanomaisesti kesto- tai vastaavaan yhteistoiminnalliseen 

sopimussuhteeseen johtavat elinkeinoelämän sopimusneuvottelut, joiden osapuolet ovat 

voimavaroiltaan ja valmiuksiltaan yhdenvertaiset ja osallistuneet yhtä lailla sovellettavien 

instrumenttien laadintaan. Tarkastelussa ei siksi oteta huomioon näkökohtia kerta-, massa- 

ja vakiosopimuksista, erilaisessa asemassa olevien osapuolten erilaisesta kohtelusta tai 

instrumentin laadinnasta vastanneen osapuolen erityisestä vastuusta.10 Sopimusneuvotteluja 

oletetaan lisäksi käytävän kahden jakamattoman osapuolen välillä, eikä huomiota kiinnitetä 

kaksiasianosaissuhteen ulkopuolisiin toimijoihin tai osapuolten organisaatiorakenteeseen. 

Tämä selventää ja yksinkertaistaa sekä huomioon otettavien näkökulmien että osapuolten 

intressien tarkastelua.11 Tarkasteltavina ovat edelleen vain sellaiset sopimusneuvotteluissa 

 
9
 Sopimusten kahtalaisesta merkityksestä riskienhallinnassa ks. Lintumaa 2004, s. 408–409. 

10
 Tarkasteltavana on siis niin kutsuttu henkilöneutraali liikesopimus, jota on myös pidetty eräänlaisena 

perussopimuksena (Lehtinen 2006, s. 90–92). 
11

 Esimerkiksi myöhemmin viitattavassa sopimuksen prosessikäsityksessä sopimussuhde on jaettu ajalliseen, 

asialliseen ja henkilölliseen ulottuvuuteen (Pöyhönen 1988, s. 217–229), joista viimeksi mainittu jätetään nyt 

huomiotta muilta kuin välitöntä kaksiasianosaissuhdetta koskevilta osiltaan. 
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sovellettavat ja oikeudellisesti merkitykselliset sääntelyvälineet, joiden välitön vaikutus ei 

ulotu niiden ulkopuolelle; tämä auttaa keskittämään huomion vain sopimusneuvotteluiksi 

järjestäytyvään oikeussuhteeseen.12 

1.3 Näkökulma, menetelmä ja lähteet 

Tutkielman näkökulmana on tutkimuskysymysten luonteen vuoksi sopimussuunnittelullinen 

ja talousoikeudellinen näkökulma. Tutkimuskysymyksistä johtuvana tiedonintressinä on 

tuottaa voimassa olevaan oikeuteen pohjaavaa tietoa sopimusneuvottelujen mahdollisimman 

ennakoitavaksi käymiseksi. Tarkastelu sijoittuu siten sopimustoimintaan, jossa osapuolten 

taloudellisten intressien ja tavoitteiden perusteella pyritään määrittelemään eri tilanteisiin 

tehokas sääntelyvälineistö.13 Tämä puolestaan edellyttää toimivaa sopimustekniikkaa, jonka 

kohteina ovat sääntelytekniikoiden kartoittaminen ja sisällöllinen suunnittelu siten, että ne 

toteuttavat mahdollisimman hyvin osapuolten liiketaloudellisia etuja.14 Näin jäsennettyjä 

oikeudellisia toimintavaihtoehtoja on myös arvioitava liiketaloudellisin perustein, minkä 

perusteella voidaan esittää vastuuriskien välttämisen optimoimiseksi kannattavina pidettäviä 

toimintasuosituksia. Kysymys ei siis ole perinteisen lainopillisen tiedonintressin mukaisesta 

oikeustilan merkityssisällön määrittämisestä ja järjestämisestä vaan sen arvioimisesta, miten 

liiketaloudellisesti järkevän osapuolen tulisi toimia kuvatun oikeustilan puitteissa.15 

Tutkimustyö on tarkoitus toteuttaa lainopillisen ja velvoiteoikeudellisen tutkimuksen sekä 

rakennetutkimuksen menetelmin. Koska tutkimuskysymykset ovat yhteydessä käytännön 

oikeuselämän ongelmiin, niihin vastaamiseksi on tunnettava voimassa olevan oikeuden 

rakenne ja sisältö. Vastuutilanteet ja keinot niissä toimimiseksi on siksi ensin kartoitettava 

käytännön lainoppiin lukeutuvalla ja oikeusongelmien ratkaisuun pyrkivällä oikeustilan 

tulkinnalla ja systematisoinnilla.16 Sopimusneuvottelujen tulkinnanvaraisen oikeustilan 

vuoksi on lisäksi omaksuttu argumentaatiota kehittelevä ote, jossa ei tyydytä vain 

luettelomaan erilaisia väittämiä. Oikeusongelma puretaan osiin selvän kokonaiskuvan 

luomiseksi siitä ja sen ratkaisuvaihtoehdoista, missä oikeusperiaatteilla ja eri vaihtoehtojen 

 
12

 Muihin prekontraktuaalisiin sääntelyvälineisiin viitataan jäljempänä 2.3 luvussa, jossa todetun mukaisesti 

niiden sopimustekniikkaa voidaan kuitenkin käyttää tarkasteltavien sääntelyvälineiden riskien ehkäisemisessä. 
13

 Ks. Bryde Andersen 2019, s. 14, jossa aluetta kutsutaan käytännön sopimusoikeudeksi (praktisk aftaleret). 
14

 Sopimustekniikasta ks. Hemmo 2005, s. 3–4 ja sopimussuunnittelun näkökulmasta ks. Koivu – Leskinen 

2014, s. 348. 
15

 Talousoikeudellisesta näkökulmasta ks. Annola 2003, s. 39–40. 
16

 Lainopista tutkimusmenetelmänä ks. Aarnio 1989, s. 48–61 ja käytännöllisen lainopin tutkimuskohteesta ks. 

ibid., s. 303. 
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seuraukset huomioon ottavilla reaalisilla perusteilla on suuri merkitys.17 Menetelmillä on 

kuitenkin vain välineellinen tehtävä; niillä pyritään muodostamaan tutkimusnäkökulmalle 

merkityksellisistä vastuutilanteista sekä soveltuvien sääntelyvälineiden edellytyksistä ja 

oikeusvaikutuksista rakenteellinen kokonaiskuva, jonka jäsentämille toimintavaihtoehdoille 

toimintasuositukset voidaan perustaa.18 

Tutkimustyö perustuu ensisijaisesti muille kuin säädännäisoikeudellisille pohjoismaisille ja 

anglosaksisille sopimusoikeuden oikeuslähteille 1900-luvun alusta alkaen. Lainsäädäntö ja 

virallisaineisto tutkimuskysymyksistä rajoittuvat kiinteistönkaupan esisopimusta koskevaan 

oikeustoimilain esitöihin ja sen uudistamistarpeita koskevaan mietintöön ja maakaaren 

(540/1995, jäljempänä MK) sääntelyyn esitöineen.19 Oikeudenalan yhteispohjoismaisen 

luonteen vuoksi erityisesti pohjoismaista ja sopimustoiminnan kansainvälistymisen vuoksi 

jossain määrin anglosaksistakin oikeuskirjallisuutta käytetään lähteinä tutkimuskysymyksiä 

käsiteltäessä. Merkitystä annetaan niin lainopillisen, oikeustaloustieteellisen kuin käytännön 

sopimustoimintaa koskevan tutkimuksen kannanotoille. Tutkimuksessa myös viitataan 

paikoin kansainvälisten periaatekokoelmien säännöksiin, jotka ovat epävirallisen luonteensa 

ja välittömästi sopimusneuvotteluja koskevien kannanottojen niukkuuden takia kuitenkin 

toissijaisessa ja täydentävässä asemassa.20 

Lisäksi oikeuskäytäntö toimii keskeisenä lähdeaineistona. Tutkimuksellisten kannanottojen 

voidaan niiden oikeusjärjestystä käsittelevän luonteen vuoksi katsoa saavan arvovaltaista 

tukea tutkimuskysymyksiä koskevista lainkäyttöratkaisuista, joilla on suuri painoarvo myös 

tutkimuksen sopimussuunnittelullisen näkökulman takia. Yksityisen lainkäytön merkittävän 

aseman takia sopimusoikeudellisista ja erityisesti prekontraktuaalisista vastuutilanteista on 

kuitenkin ainoastaan rajallisesti ratkaisuja. Tutkimustyössä hyödynnetään siksi paitsi 

tutkimuskysymyksiä välittömästi koskevia korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuja myös 

sen antamia muita ratkaisuja, hovioikeuskäytäntöä, pohjoismaisia, englantilaisia ja 

kansainvälisen kauppakamarin ratkaisuja ja välitystuomioita sekä analogisesti ratkaisuja 

 
17

 Argumentaatiota kehittelevästä otteesta ks. Pönkä 2008, s. 17–18. 
18

 Rakennetutkimuksesta ks. Annola 2003, s. 37–39. 
19

 Oikeustoimilain esitöihin on viitattu jo edellä. Lisäksi oikeustoimilakitoimikunnan mietinnössä KM 

1990:20, joka ei kuitenkaan johtanut lainsäädäntöuudistuksiin, tarkastellaan useita tutkimuskysymysten 

taustalla olevia oikeudellisia ilmiöitä. Kiinteistönkaupan esisopimuksen sääntelyä esitöineen sekä sitä 

koskevaa oikeuskäytäntöä ja oikeuskirjallisuutta käytetään taas argumentaatiolähteenä kaupan esisopimusta 

yleisesti tarkasteltaessa.  
20

 Kyseessä ovat Euroopan unionin Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft 

Common Frame of Reference -kokoelma vuodelta 2009 (jäljempänä DCFR-kokoelma) ja UNIDROIT:n 

Principles of International Commercial Contracts -kokoelma vuodelta 2016 (jäljempänä PICC-kokoelma). 
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samantyyppisistä sopimusoikeudellisista ilmiöistä.21 Ratkaisujen alaa laajentamalla ja se 

tutkimustuloksiin yhdistämällä pyritään muodostamaan mahdollisimman johdonmukainen, 

havainnollistava ja todellisuutta vastaava kuva oikeustilasta. 

1.4 Rakenne 

Tutkimuskysymyksiin on tarkoitus vastata jäsentämällä ensiksi sopimusneuvotteluissa 

ilmenevät vastuut, vastuutilanteet ja vastuiden välttämisessä sovellettavat sääntelyvälineet. 

Seuraavista pääluvuista ensimmäinen aloitetaan tarkastelemalla sopimusneuvotteluja osana 

osapuolten laajempaa järjestelyä, minkä perusteella voidaan hahmottaa osapuolia yhdistävät 

tavoitteet sekä niistä johtuvat vastuumuodot sisältöineen. Tämän ja osapuolten suojattavien 

etujen välisen epäsuhdan perusteella voidaan seuraavaksi määritellä sopimusneuvotteluissa 

ajankohtaistuvat, vastuuriskejä aiheuttavat vastuutilanteet, jotka edellyttävät tämän vuoksi 

osapuolilta erityistä sopimussuunnittelua. Sopimussuunnittelun toteuttamiseksi selvitetään 

lopuksi, millä prekontraktuaalisella sääntelyvälineellä osapuolet voivat välttää vastuuriskit 

tehokkaimmin kussakin vastuutilanteessa ottaen huomioon instrumenttien tarkoitus, 

käyttöyhteys ja tästä johtuvat oikeusvaikutukset. 

Tutkimuksessa edetään seuraavaksi vastuutilanteittain tarkastelemalla kutakin niistä omassa 

mutta yhtäläisin perustein jäsennetyssä pääluvussaan. Vastuutilanteesta selvitetään ensin sen 

taustalla vaikuttava sopimusoikeudellinen ilmiö yleisine periaatteineen ja teorioineen sekä 

sen vaikutukset osapuolten etuihin sopimusneuvotteluissa. Mainitun perusteella voidaan 

ymmärtää vastuutilanteessa ajankohtaistuvan vastuun oikeudellinen luonne ja siitä johtuvat 

sopimustekniset tarpeet. Sanotun perusteella pystytään puolestaan selvittämään, millaisilla 

oikeudellisilla keinoilla vastuutilanteessa merkityksellinen sääntelyväline toimii. Kyseisen 

sääntelyvälineen käyttöön voidaan kuitenkin paikantaa liittyvän kaksi sen luonteesta, 

toimintansa edellytyksistä tai oikeusvaikutuksista johtuvaa riskiä sen tarkoitusperien 

toteutumatta jäämisestä. Kunkin riskin ehkäisemiseksi tarkastellaan tämän jälkeen 

sopimusteknisiä keinoja, joilla kyseistä riskiä voidaan torjua ottaen huomioon tästä 

tekniikasta johtuvat oikeusvaikutukset ja lisävaatimukset.

 
21

 Etenkin neuvottelusopimusten kohdalla käytetään ratkaisuja yhteistoimintasopimuksista ja yleisesti kaupan 

esisopimusten kohdalla ratkaisuja kiinteistönkaupan esisopimuksista. Myöhempää sopimussuhdetta koskevia 

ratkaisuja hyödynnetään myös muutoin siltä osin kuin niiden avulla voidaan osoittaa sopimusneuvotteluissakin 

merkityksellisten kysymysten ilmeneminen käytännön sopimustoiminnassa. 
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2 Sopimusneuvottelujen vastuut ja sääntelyvälineet 

2.1 Vastuiden muodosta ja sisällöstä 

Sopimusneuvottelujen vastuut voidaan jäsentää niiden tavoitteesta käsin ja sijoittamalla 

oikeussuhde näin osaksi laajempaa yhteistyöjärjestelyä. Osapuolet toimivat vakiintuneista 

toimintatavoista muodostuvassa toimintaympäristössä, jossa he pyrkivät saamaan aikaan 

tietyn yhteisen, heille arvionsa mukaan taloudellista etua tuovan varallisuudensiirron. Tässä 

onnistumiseksi heidän voi olla tarpeen toteuttaa osajärjestelyjä, joilla on muodollisesti omat 

tavoitteensa mutta joilla on sama päätavoite eli sanotun varallisuudensiirron edistäminen. 

Eri tavoitteille perustuvat oikeussuhteet, kuten varallisuudensiirtoa valmistava ja toteuttava 

oikeussuhde, voidaan jäsentää päätavoitteelle perustuvan kokonaisjärjestelyn vaiheiksi.22 

Kokonaisjärjestelyn sopimusulottuvuus voidaan vastaavasti jäsentää sopimusjärjestelyksi, 

jossa prekontraktuaaliset suhteet, kuten sopimusneuvottelut, muodostavat sen ensivaiheen.23 

Oikeussuhteen perustavan neuvottelutavoitteen tarkoituksena on valmistaa myöhempää, 

sopimustavoitteen eli sovitun varallisuudensiirron toteuttamiseen pyrkivää niin kutsuttua 

varsinaista sopimussuhdetta selvittämällä sen sisältö ja osapuolten valmius sitoutua siihen.24 

Sopimusneuvotteluja käyvien osapuolten vastuiden muoto ja sisältö riippuvat taas heidän 

kulloisestakin tavoitteestaan. Tavoitetta voidaan pitää osapuolten oikeudellisesti suojattujen 

intressien yhteensulautumana, jonka saavuttamiseen osapuolet ovat sitoutuneet ja jossa 

onnistuminen edellyttää heiltä yhteistoimintaa.25 Yhteistoiminnan menestymiseksi tarvitaan 

puolestaan osapuolten keskinäistä luottamusta toistensa sitoutumisesta siihen, minkä vuoksi 

osapuolten voidaan edellyttää toimivan tavoitteen saavuttamiselle lojaalilla tavalla.26 Tämän 

lojaliteettivelvoitteen toteutumiseksi osapuolten on myös oltava sellaisessa vastuussa, joka 

turvaa heidän oikeussuhteen tavoitteeseen perustuvat, oikeudellisesti suojatut intressinsä. 

Oikeussuhteen tavoitteesta voidaan siten johtaa osapuoliin kulloinkin sovellettava 

vastuumuoto eli normisto, joka osoittaa heiltä edellytettävän toimintatavan. Tämän avulla 

 
22

 Toimintaympäristön ja kokonaisjärjestelyn käsitteistä ks. Pöyhönen 2000, s. 162–173. 
23

 Sopimusjärjestelyn käsitteestä ks. Annola 2003, s. 131. 
24

 Prekontraktuaalisina oikeussuhteina voidaan sopimusneuvottelujen ohella pitää muita sopimuksen syntyyn 

johtavia, tyypillisesti säänneltyjä oikeussuhteita, kuten hankintamenettelyä (näistä oikeussuhteista kootusti ks. 

Adlercreutz – Gorton – Lindell-Frantz 2016, s. 132–141). Tämän tutkimuksen kohteena ovat ainoastaan 

sopimusneuvottelut, jotka ovat tehtyjen rajausten vuoksi lähtökohtaisesti sääntelemätön oikeussuhde. 
25

 Yhteistoimintanäkökulmasta sopimussuhteen osalta ks. Taxell 1977, s. 148–149. Ajatusmallia voidaan 

kuitenkin soveltaa myös sopimusjärjestelyn muihin vaiheisiin. 
26

 Luottamuksen ja lojaliteetin suhteesta liike-elämän kestosopimusten osalta ks. Tieva 2006, s. 241–242 ja 

249–250. Ks. myös Lehtinen 2006, s. 84, jonka mukaan luottamus ja lojaliteetti ovat suoraan verrannollisia. 
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selvitettävän hypoteettisen tapahtumainkulun ja toteutuneen kehityskulun eron perusteella 

voidaan edelleen määrittää vaaditun toimintatavan noudattamatta jättämisestä seuraavan 

vastuun tapauskohtainen sisältö.27 

Osapuolten on ensinnäkin toimittava sopimusneuvotteluissa neuvottelutavoitteelle lojaalisti 

sen suojaamien vastapuolen intressien korvaamiseen velvoittavan neuvotteluvastuun uhalla. 

Neuvottelutavoite edellyttää osapuolten pyrkivän tekemään sopimuksen ja suojaa siten 

vastapuolen luottamusta mainitun pyrkimyksen olemassaoloon. Osapuolet voivat täten 

sijoittaa voimavarojaan yhteistoimintaan sen lopputuloksen epävarmuudesta huolimatta. 

Tehdyt panostukset määrittävät siis osapuolten välittömästi sopimusneuvotteluja koskevan 

ja neuvottelutavoitteen suojaaman intressin eli luottamusedun, joka neuvottelutuloksen 

perusteella voi osoittautua kannattavaksi tai kannattamattomaksi. Jollei toisen osapuolen 

katsota kuitenkaan sitoutuneen pyrkimykseen, vastapuolelle aiheutuneita kustannuksia 

voidaan pitää alun perinkin turhina, eikä tämä olisi toisen osapuolen todellisista aikeista 

tietoisena tehnyt niitä. Velvoitteensa laiminlyöneen osapuolen voidaan katsoa menetelleen 

tuottamuksellisesti sopimuksenteossa, mistä tämä on neuvotteluvastuussa vastapuolelleen. 

Vastapuoli on tällöin saatettava niin kutsuttu negatiivinen sopimusetu suorittamalla siihen 

taloudelliseen asemaan, jossa tämä olisi ollut, jollei sopimusneuvotteluihin olisi ryhdytty.28 

Tähän niin kutsuttuun sopimuksentekotuottamukseen on siis katsottu sovellettavan 

neuvotteluvastuunormistoa, jossa prekontraktuaaliselle suhteelle ominaiset suojattavat 

edut otetaan huomioon. Koska osapuolilla on tavanomaisista deliktisuhteista poiketen 

tietylle tavoitteelle perustuvaa ja siten myös luottamusta ja lojaliteettia edellyttävää 

yhteistoimintaa, ei tavanomaisten deliktisuhteiden vahingonkorvausnormisto suojaa 

osapuolten siihen liittämiä etuja tarpeeksi tehokkaasti. Toisaalta sopimusvastuutakaan 

ei voida soveltaa, koska osapuolet eivät ole perustaneet varsinaista sopimussuhdetta.29 

Sopimusneuvottelut voivat myös johtaa sitovaan sopimukseen, jonka tavoite osapuolten on 

toteutettava sen turvaamien vastapuolen etujen korvaamiseen velvoittavan sopimusvastuun 

 
27

 Kuvatusta differenssiopista korvauksen määrittämisen lähtökohtana ks. Hemmo 1994, s. 62–65 ja 78–84. 
28

 Brækhus 1947, s. 516–518, jonka mukaan etukäsite ajankohtaistuu yleisesti silloin, kun sopimus ei ole 

voimassa. Ks. myös Rodhe 1956, s. 495, jossa luottamusedun korvaamisvelvollisuus esitetään nimenomaan 

kuvatun sopimuksentekotuottamuksen lähtökohtaisena seuraamuksena. 
29

 Ks. Karlgren 1954, s. 11–16 ja Hemmo 1998, s. 198–210 ja 215–217, jossa neuvotteluvastuu jäsennetään 

deliktivastuun erityistyypiksi. Ks. toisaalta edellä viitattu Saarnilehto 1999, s. 229–234, jossa se sijoitetaan 

sopimusvastuun piiriin. Erolla on kuitenkin lähinnä jäsentelyllistä merkitystä. Normistoa on myös ehdotettu 

kodifioitavaksi (ks. KM 1990:20, s. 135–138 ja 251–255), ja sen voidaan ehdotuksen toteutumatta jäämisestä 

huolimatta siksi katsoa olevan voimassa olevaa oikeutta. 
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uhalla. Sopimusneuvottelujen tavoite voi johtaa hankkeesta vetäytymiseen tai sopimuksen 

tekemiseen, jonka myötä syntyneen varsinaisen sopimussuhteen tavoite suojaa vastapuolen 

luottamusta varallisuudensiirron toteutumiseen. Oikeudellista suojaa saa siten vastapuolen 

sopimukseen kohdistama odotusarvo eli täyttämisetu, joka on lähtökohtaisesti täytettävä 

osapuolten sopiman ja sitä täydentävän normiston mukaisesti.30 Velvoitteensa laiminlyövän 

osapuolen voidaan katsoa tehneen sopimusrikkomuksen, mistä tämä on sopimusvastuussa 

vastapuolelleen. Etenkin riitatilanteessa vastapuolen voi kuitenkin olla syytä tyytyä sovitun 

suorituksen taloudellisen arvon saamiseen.31 Tämä niin kutsuttu positiivinen sopimusetu 

voidaan niin ikään määritellä arvioimalla toteutunutta tapahtumainkulkua sitä vasten, miten 

osapuolen olisi sopimuksen perusteella tullut toimia. Vastapuoli on siten saatettava siihen 

taloudellisen asemaan, johon tämä olisi päässyt, jos sopimus olisi asianmukaisesti täytetty.32 

Osapuolille voi näin ollen syntyä saman yhteistoiminnan puitteissa erilaisia vastuumuotoja, 

joiden tosiasiallinen sisältö voi kuitenkin vaihdella ja olla paikoin yhteneväinen. 

Sopimusneuvottelujen aikana voivat osapuolten kulloisenkin tavoitteen perusteella tulla 

ajankohtaisiksi sekä yhteistoiminnan lähtökohtainen että varsinaisen sopimussuhteen 

syntymisestä johtuva vastuumuoto. Sopimusneuvottelut voidaan täten hahmottaa osapuolten 

laajemman sopimusjärjestelyn osana prosessiksi, jossa heille voi muodostua erimuotoisia 

vastuita sen perusteella, mitä heidän intressejään tavoite suojaa.33 Vastuumuotojen 

tosiasiallinen sisältö riippuu kuitenkin hypoteettisen ja toteutuneen tapahtumainkulun 

tapauskohtaisesta suhteesta, minkä vuoksi sovellettavien vastuunormistojen kohteena voi 

olla erilaisia ja osittain samanlaisia varallisuuseriä. Myös vastuiden sisällön keskinäinen 

suuruusjärjestys voi tämän perusteella vaihdella. Vastuuarvioinnissa on siksi kiinnitettävä 

ensisijaisesti huomiota varallisuuserien asemesta oikeussuhteen tavoitteesta ilmeneviin 

osapuolten oikeudellisesti suojattaviin etuihin.34 

Sopimusneuvotteluissa suojattavien intressien rajankäynti ja suuruusvaihtelu 

ilmenevät myös jäljempänä viitattavasta oikeuskäytännöstä. Ratkaisussa KKO 

 
30

 Brækhus 1947, s. 516–517 ja Rudanko 1989, s. 279, jonka mukaan osapuolten ja toimintaympäristön 

sääntelyn olemassaolo helpottaa täyttämisedun määrittämistä luottamusedun määrittämiseen verrattuna. 
31

 Luontoissuorituksen ja vahingonkorvauksen erojen käytännön merkityksestä ks. Hemmo 2003b, s. 194. 
32

 Brækhus 1947, s. 516–517. 
33

 Sopimuksen prosessikäsityksestä ks. Pöyhönen 1988, s. 217–223, jonka mukaan etukäsitteet ilmenevät 

vastuuelementteinä sopimuksen asiallisessa ulottuvuudessa ja muuttuvat vaiheittain ajallisessa ulottuvuudessa. 
34

 Ks. Ämmälä 1991, s. 557–560, jossa eritellään molempien etukäsitteiden kohteina olevia varallisuuseriä. 

Toisenlaisesta lähestymistavasta ks. Krokeide 1979, s. 165–173, 197–219 ja 224–227, jossa arvostellaan 

etukäsitteiden käyttöä ja määritellään korvattava vahinko suoraan varallisuuserien perusteella eri tilanteissa. 

Etukäsitteitä voidaan kuitenkin pitää arviointia selventävinä lähtökohtina (Hemmo 1994, s. 105–109). 
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1999:48 (Ään. 3–2) tuottamuksellisesti menetellyt osapuoli velvoitettiin myöhemmin 

eriteltävin perustein suorittamaan vastapuolelleen kohdesopimuksen täyttämisedun, 

kun taas kyseisten perusteiden olemassaolosta eri mieltä ollut vähemmistö olisi 

kohdistanut vastuun sopimuksentekoa koskevaan ja sisällöllisesti pienempään 

luottamusetuun. Ratkaisussa KKO 2009:45 osapuolen vastuu kohdistui puolestaan 

viimeksi mainittuun, mutta tehtyihin panostuksiin lukeutuneen saamatta jääneen 

vaihtoehtoisen sopimushyödyn takia vastuun sisällöstä tuli taloudellisesti huomattava. 

2.2 Sopimissuunnittelun vastuutilanteista 

Sopimusneuvotteluissa syntyvät vastuut eivät ole välttämättä osapuolten liiketaloudellisten 

etujen mukaisia, mitä he voivat muuttaa oikeussuhteen dynaamisen luonteen huomioon 

ottavalla sopimussuunnittelulla. Koska sopimusjärjestely levittäytyy eri ulottuvuuksissa ja 

on vuorovaikutuksessa toimintaympäristönsä kanssa, saavuttaa se dynaamisesti erilaisia 

ulkoisia arvoja. Osapuolet eivät voi siis ennakoida vastuitaan vain niiden yksittäisen pisteen 

mukaisen ilmenemisasun avulla, vaan ennakoitavuus on perustettava muutosta ohjaavaan 

oikeussuhteen tavoitteeseen.35 Lähtökohtainen tavoite ei kuitenkaan välttämättä suojaa 

osapuolten liiketaloudellisia intressejä tehokkaimmalla tavalla.36 Mainittua epäsuhtaa ja 

tästä johtuvaa vastuuriskiä voidaan kuitenkin ehkäistä ja siten myös sopimusneuvottelujen 

menestymistä edistää muuttamalla asetelmaa jo ennen mahdollisten riitojen syntymistä.37 

Tavoitetta on siis muutettava sopimussuunnittelulla yhteneväksi suojattavien etujen kanssa. 

Tässä sopimusneuvotteluihin kohdistuvassa sopimissuunnittelussa on siten jäsennettävä 

ensinnäkin sen kohteena olevat, vastuuriskejä aiheuttavat vastuutilanteet osapuolten 

kulloinkin suojaa tarvitsevien liiketaloudellisten etujen perusteella.38 

Sopimissuunnittelussa voidaan ensinnäkin täsmentää sopimusneuvottelujen lähtökohtaista 

tavoitetta neuvotteluvastuuriskin välttämiseksi. Osapuolten liiketaloudellisten intressien 

kannalta voi olla tarpeen selvittää tavoitellun sopimuksen kannattavuus rajoittamatta liiaksi 

omia toimintamahdollisuuksia. Oikeussuhteen yhteistoiminnallisuudesta johtuva vaatimus 

sen tavoitteelle lojaalista toiminnasta voi kuitenkin kaventaa osapuolten liikkumavaraa 

siihen perustuvien toimintavelvoitteiden takia. Velvollisuuksia tehostava neuvotteluvastuu 

perustuu toisaalta kokonaan sääntelemättömään normistoon, jonka soveltamista voi olla 

 
35

 Kuvatusta sopimusjärjestelyn dynaamisuudesta ks. Annola 2003, s. 32–34 ja tavoitteesta ennakoitavuuden 

perustana ks. ibid., s. 71–72. 
36

 Kysymys on tältä osin siis oikeussäännöistä johtuvista riskeistä (ks. Keskitalo 2002, s. 251). 
37

 Ehkäisevästä ja ennakoivasta näkökulmasta ks. Haapio 2014, s. 24–30. 
38

 Sopimissuunnittelun käsitteestä ks. Annola 2003, s. 62–63. 



11 
 

 
 

hankalaa ennakoida ja joka voi näin ollen johtaa tarkoituksettoman vastuun muodostumiseen 

vastapuolta kohtaan.39 Osapuolen pyrkimykset ajaa omia etujaan voidaan siksi katsoa 

vastapuolen perusteltua luottamusta loukkaaviksi toimiksi. Näissä sopimusneuvotteluista 

menettelynä johtuvissa vastuutilanteissa voidaan pyrkiä välttämään neuvotteluvastuuriskiä 

siis tarkentamalla neuvottelutavoitetta, mikä tapahtuu sääntelemällä menettelyn kulkua.40 

Sopimusvastuuriskin välttämiseksi voidaan taas kontrolloida perusteita, joiden täyttymisen 

myötä neuvottelutavoite muuttuu sopimustavoitteeksi. Sopimuksen tekemisestä epävarman 

osapuolen kannattaa pitää itsellään mahdollisimman laaja päätäntävapaus sopimukseen 

sitoutumisesta heidän sovittaessaan etujaan yhteen. Täten aikaansaatu sopimussisältö toimii 

vuorostaan perustana mahdollisille myöhemmille tahdonilmaisuille, joilla perustetaan 

osapuolille sopimussidonnaisuus sopimukseen. Sopimusneuvottelujen tuloksena syntyvistä 

sopimuksista ei kuitenkaan ole myöskään yksityiskohtaista sääntelyä, joten osapuolten voi 

olla vaikeaa arvioida, miten ja milloin sopimussidonnaisuuden perustavat tahdonilmaisut 

katsotaan annetuiksi. Osapuoli voi siis tulla tarkoittamattaan sidotuksi sopimukseen. Näissä 

sopimussisältöä koskevissa vastuutilanteissa on sopimusvastuuriskin välttämiseksi siten 

erotettava sääntelytoimin varallisuudensiirtoa valmistava tavoite sitä toteuttavasta 

tavoitteesta ja sopimussisällön muodostaminen sopimukseen sitoutumisesta.41 

Sopimissuunnittelussa voidaan myös pyrkiä muuttamaan osapuolia välittömästi velvoittavaa 

tavoitetta sen suojaamien etujen alan laajentamiseksi. Koska sopimusneuvottelut jäsentyvät 

osaksi laajempaa sopimusjärjestelyä, voivat osapuolen samat liiketaloudelliset intressit 

ulottua yksittäistä oikeussuhdetta laajemmalle alueelle. Sopimusneuvottelujen välitön 

tavoite ei kuitenkaan välttämättä suojaa kyseisiä etuja tarpeeksi vahvasti, joten osapuolen 

voi olla syytä pyrkiä muuttamaan tavoitetta tämän mukaisesti. Neuvotteluvastuun ja 

sopimusvastuun kohteena olevien korvauserien suuruusvaihtelun takia vastuussa olevan 

osapuolen voi kannattaa muuttaa ennenaikaisesti soveltuvaa vastuuta. Täsmentämisen 

asemesta tavoitetta on täten laajennettava siten, että siinä tunnustetaan myös sellaisten 

osapuolten intressien olemassaolo, jotka ajankohtaistuvat jo sopimusneuvotteluissa mutta 

joiden kannattavuus ratkeaa vasta varsinaisessa sopimussuhteessa. Mainituissa sitovuuden 

 
39

 Ks. Simonsen 1997, s. 122, jonka mukaan neuvotteluvastuun määrittämistä vaikeuttaa juuri sitovan 

sopimuksen ja sitä täydentävän säädännäisen oikeuden olemassaolon puuttuminen (ks. myös edellä viitattu 

Rudanko 1989, s. 279, jonka mukaan asianlaita on toisinpäin sopimusvastuun kohdalla). 
40

 Annola 2003, s. 63–65, jonka jaottelun perusteella kyse on sopimuksen solmimisprosessin suunnittelusta. 
41

 Ibid., s. 65–66, jonka jaottelun perusteella kyse on tältä osin sitovuuden muodostumisen ohjauksesta. 
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vastuutilanteissa pyritään siis neuvottelutavoitetta muuttamalla ulottamaan osapuolten 

vastuu kattamaan myös myöhemmin ajankohtaistuvan sopimusvastuun suojaamia etuja.42 

2.3 Prekontraktuaalisista sääntelyvälineistä 

Sopimissuunnittelun toteuttamiseksi on lisäksi hyödynnettävä sääntelyvälineitä, joilla 

sopimusneuvottelujen tavoitetta voidaan muokata jossain edellä kuvatuista vastuutilanteista. 

Kohteena olevan tavoitteen yhteisyyden vuoksi osapuolten on myös muutettava sitä yksissä 

tuumin. Tätä varten on sopimustoiminnassa kehittynyt instrumentteja, joiden tarkoituksena 

on muuttaa tavoitetta tietyllä osapuolten tarkoittamalla, muista sääntelyvälineistä eroavalla 

tavalla.43 Tämä kaksivaiheisen sopimisen sopimustekniikka rajoittuu sopimusneuvottelujen 

tavoitteeseen, joten kyseisten prekontraktuaalisten sääntelyvälineiden voimassaolo lakkaa 

sopimusneuvottelujen päätyttyä ja ne ovat epäitsenäisiä myöhempään varsinaisen 

sopimussuhteen perustavaan pääsopimukseen nähden.44 Kutakin aiemmin jäsennettyä 

sopimissuunnittelun osa-aluetta varten voidaan paikantaa oma sääntelyvälineensä 

tarkasteltavista instrumenteista, mutta myös muista sääntelyvälineistä voidaan saada 

argumentaatiotukea niiden soveltamisessa. 

Erityisesti puitesopimuksen ja tukikirjeen tekniikoista saadaan jäljempänä käsiteltävin 

tavoin tukea tarkasteltavien sääntelyvälineiden soveltamisessa. Puitesopimuksessa on 

tarkoitus vahvistaa sitovasti etukäteen osa myöhemmin tehtävien yksittäisten 

sopimusten sisällöstä velvoittamatta kuitenkaan osapuolia niiden tekemiseen. 

Instrumentti soveltuu ilman eri toimia mahdollisissa sopimussuhteissa.45 Tukikirje taas 

on sopimussuhteen ulkopuolisen tukijan sopimusvelkojalle antama ilmaisu, jolla 

ensiksi mainittu pyrkii vahvistamaan viimeksi mainitun luottamusta sopimusvelallisen 

kykyyn selviytyä suorituksistaan ilmoittamalla tarkoituksensa tukea velallista. 

Sääntelyvälineen keskeinen piirre on sen tilanneyhteyssidonnainen oikeudellinen 

sitovuus tukijan ja sopimusvelkojan välillä.46 

Menettelyn kulkua voidaan säännellä neuvottelusopimuksella, jolla pystytään ennakoimaan 

ja välttämään tehokkaammin neuvotteluvastuun syntyminen. Instrumentin tarkoituksena on 

 
42

 Kyse on siis edelleen sitovuuden muodostumisen ohjauksesta (ibid.), mutta sen suunta on nyt päinvastainen. 
43

 Vaihtoehtoisista instrumenteista riskienhallintavälineinä ks. Keskitalo 2002, s. 256–260, jossa käytetään 

kansainvälisen kaupan pääsopimusta esimerkkinä. 
44

 Kaksivaiheisesta sopimisesta etenkin neuvottelusopimuksen yhteydessä ks. Hemmo 1999b, s. 81–82. 
45

 Puitesopimuksesta ja sen nimityksistä ks. Taxell 1972, s. 46–48 ja Kivimäki – Ylöstalo 1981, s. 275–277. 
46

 Tukikirjeen käsitteestä ja luokittelusta ks. Annola 2006, s. 58–69 sekä sen tavoitteista ks. Vedenkannas 2007, 

s. 30–44. 
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täsmentää neuvottelutavoitetta eli osapuolten pyrkimystä selvittää pääsopimuksen sisältö ja 

siihen sitoutuminen. Neuvottelusopimuksella säännellään siten ainoastaan osapuolten 

toisiltaan odottamaa menettelyä ottamatta välittömästi kantaa sen lopputulokseen eli 

muodostettavaan sopimussisältöön ja siihen sitoutumiseen. Sääntelyvälinettä on siksi 

kutsuttu myös prekontraktuaaliseksi sopimukseksi ja menettelysopimukseksi, ja se laaditaan 

tyypillisesti ennen sopimusneuvottelujen aloittamista.47 Sovitut menettelysäännöt parantavat 

osapuolten mahdollisuuksia ennakoida toimintaansa ja välttää tuottamukselliseksi katsottava 

menettely. Neuvottelusopimuksella pyritään siten suojaamaan osapuolten liiketaloudellista 

intressiä käydä sopimusneuvotteluja mahdollisimman laajalti ilman riskiä siitä, että he 

joutuvat toiminnastaan tarkoittamattaan neuvotteluvastuuseen toisiaan kohtaan. 

Sopimussisällön muodostamista sitoutumistoimista erillään voidaan puolestaan säännellä 

aiesopimuksella, jolla osapuolet voivat siksi välttää ennenaikaisen sopimussidonnaisuuden. 

Sääntelyvälineen tehtävänä on täsmentää osapuolten tulevaa sopimustavoitetta, joka ilmenee 

syntyneestä sopimussisällöstä. Aiesopimuksella vahvistetaan siis osapuolten saavuttama 

yhteisymmärrys sopimussisällöstä velvoittamatta heitä kuitenkaan sitoutumaan siihen, ja sen 

oikeusvaikutukset rajoittuvat käsillä olevaan oikeussuhteeseen. Instrumentti ei siten perusta 

osapuolille sopimussidonnaisuutta, ja siitä on käytetty erilaisia oikeudellisia merkityksiä 

kuvaavia nimityksiä.48 Käytännön syistä siihen on voitu sisällyttää myös sitovaa sääntelyä 

menettelyn kulusta.49 Sisällönmuodostukseen keskittyminen ilman sitoutumista auttaa 

osapuolia ennakoimaan sopimussidonnaisuuden syntymisen, joten aiesopimus turvaa 

osapuolten tarvetta selvittää pääsopimuksen sisältö kattavasti ilman riskiä siitä, että heidän 

katsotaan tarkoittamattaan sitoutuneen siihen. 

Sopimusneuvottelujen aikainen vastuu voidaan ulottaa sopimusvastuuksi esisopimuksella, 

jolla osapuolet pystyvät suojaamaan jo sopimusneuvotteluissa merkitykselliset varsinaisen 

sopimussuhteen edut. Instrumentin tehtävänä on laajentaa sopimusneuvottelujen tavoitetta 

kattamaan pääsopimukseen sitoutumisen. Esisopimus rajoittaa siten vastaavasti osapuolten 

toimintavapautta sopimusneuvotteluissa, vaikkei se välittömästi perusta osapuolten välille 

 
47

 Sääntelyvälineen tehtävistä ja nimityksistä ks. Hemmo 2005, s. 52 ja Giertsen 2014, s. 71. 
48

 Aiesopimuksen nimityksistä ja nyt käytetyn nimityksen ongelmista ks. Lemarchand 2013, s. 24–26. 

Aiesopimuksiksi voidaan jäsentää myös perinteiset punktaatiot (ks. Muukkonen 1960, s. 21–23). Tässä 

tutkimuksessa käytetään ilmeisen vakiintunutta aiesopimus-nimitystä (ks. KM 1990:20, s. 133–135, jossa 

nimitys esiintyy ja jota voidaan pitää virallislähdeasemansa vuoksi arvovaltaisimpana kannanottona asiasta). 
49

 Aiesopimuksen tehtävien jäsentelystä ks. Wallgren 1983, s. 5–9. Sopimusneuvottelujen sitova sääntely on 

kuitenkin jäsennetty tässä tutkimuksessa sen erilaisen kohteen takia neuvottelusopimuksen tehtäväksi. 
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sopimussidonnaisuutta pääsopimukseen, joten sen kohteena on ensisijaisesti oikeussuhteen 

lopputuloksen määrittäminen. Sääntelyvälineen käyttäminen ei siksi edellytä välttämättä 

sopimusneuvottelujen käymistä, mutta sitä on vakiintuneesti käytetty niiden yhteydessä.50 

Esisopimus ilmenee myös tarkasteltavaa kaupan esisopimusta laajemmin lainsäädännössä 

siviilioikeudellisena instituutiona.51 Lopputuloksen vahvistaminen lähtökohtaisesti poistaa 

epävarmuuden pääsopimuksen syntymisestä, mikä suojaa sellaisia osapuolen varsinaisessa 

sopimussuhteessa ajankohtaistuvia etuja, jotka saavat merkitystä jo sopimusneuvotteluissa. 

Tarkasteltavia sääntelyvälineitä voidaan kuitenkin hyödyntää paikoin muissakin kuin niille 

hahmotetuissa ensisijaisissa sopimissuunnittelun vastuutilanteissa. Vastuutilanteet on 

jäsennetty osapuolten liiketaloudellisten tarpeiden perusteella, eivätkä sääntelyvälineiden 

oikeusvaikutukset siksi välttämättä rajoitu niiden ensisijaiselle sopimissuunnittelualueelle. 

Muista instrumenteista voidaan paikantaa siksi täydentävää sopimustekniikkaa käsillä 

olevaan sääntelyvälineeseen liittyvien soveltamisriskien ehkäisemiseksi. Täydentävään 

tekniikkaan mahdollisesti liittyvät riskit ja instrumenttien yhteisvaikutus on kuitenkin myös 

otettava huomioon niitä sovellettaessa.

 
50

 Esisopimuksen tehtävästä ks. Muukkonen 1960, s. 11–12. Ks. myös Godenhielm 1958, s. 226, jossa 

esisopimuksen käyttö neuvotteluyhteydessä tuodaan esille. 
51

 Instrumentti on tunnistettu jo varhain (ks. Hernberg 1927, s. 225–227, jossa sääntelyvälinettä kutsutaan 

ennakkosopimukseksi). Esisopimuksesta siviilioikeudellisessa sääntelyssä yleisesti ks. Muukkonen 1960, s. 

13–20. Koska tarkasteltavana on tässä tutkimuksessa ainoastaan kaupan esisopimus, merkitystä on edellä 1.3 

luvussa todetuin tavoin vain kiinteistönkaupan esisopimuksen sääntelyllä. 
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3 Menettelyn vastuutilanteiden suunnittelu 

3.1 Lojaliteetista osapuolten toiminnan ohjaajana 

3.1.1 Neuvotteluvapaudesta neuvottelusidonnaisuuteen 

Sopimusneuvottelujen omana neuvottelutavoitteena on valmistaa pääsopimusta, eivätkä 

osapuolet ole lähtökohtaisesti vastuussa toisilleen sen syntymättä jäämisestä. Kun osapuolet 

aloittavat sopimusneuvottelut, ei heillä ole vielä yhteistä aineellista sopimustavoitetta, jossa 

heidän varallisuudensiirtoa koskevat etunsa yhtyvät. Sen sijaan osapuolilla on kilpailevia 

yksipuolisia intressejä, jotka yhteensovittamalla sopimustavoite voidaan muodostaa. 

Sopimusneuvottelujen itsenäinen tavoite selvittää pääsopimuksen sisältö ja siihen 

sitoutuminen siihen on siis menettelyllinen.52 Koska osapuolet eivät ole velvolliset saamaan 

sopimustavoitetta aikaiseksi, eivät he voi myöskään olla vastuussa sen saavuttamatta 

jäämisestä vaan he voivat itse päättää sopimusneuvottelujen lopputuloksesta. Tämän vuoksi 

osapuolet käyvät myös sopimusneuvotteluja omalla riskillään siitä, ettei pääsopimukseen 

päästä ja heidän tekemänsä panostukset hankkeeseen osoittautuvat kannattamattomiksi. 

Nämä neuvotteluvapauden ja neuvotteluriskin periaatteet luovat oikeussuhteen muodollisen 

perustan, joka korostaa osapuolten asemaa sopimusvastuusta vapaina toimijoina.53 

Sopimusneuvottelujen käymisen voidaan kuitenkin katsoa asettavan osapuolille jonkinlaisia 

toimintavelvoitteita, jotka rajoittavat heidän mahdollisuuksiaan ajaa omia etujaan. Koska 

kysymyksessä on jo tässä vaiheessa yhteiselle, joskin rajallisemmalle, tavoitteelle perustuva 

yhteistoimintasuhde, osapuolten on toimittava tavoitteelle ja sen suojaamalle vastapuolen 

luottamukselle lojaalilla tavalla.54 Tämän tavoitteen suppeamman merkityksen ja osapuolten 

aineellisten etujen avoimen vastakkainasettelun takia on myös lojaliteetin oikeudellinen 

merkitys kuitenkin hahmotettava rajallisemmaksi kuin varsinaisessa sopimussuhteessa.55 

Osapuolen on sen sijaan otettava vastapuolensa edut huomioon siinä laajuudessa kuin on 

tarpeen sellaisten sopimusneuvottelujen toteutumiseksi, joissa kummankin heistä katsotaan 

 
52

 Ollila 2016, s. 934 ja 940. 
53

 von Hertzen 1983, s. 228–229. Ks. samoin myös KM 1990:20, s. 136. 
54

 Neuvottelutavoitteen noudattamisvelvollisuuden voidaan katsoa ilmenevän esimerkiksi DCFR-kokoelman 

3:301 artiklasta ja PICC-kokoelman 2.1.15 artiklasta, joiden mukaan osapuolten on sopimusneuvottelujen 

muodollisesta perustasta huolimatta toimittava good faith and fair dealing -periaatteen mukaisesti niissä 

tarkemmin eritellyn neuvotteluvastuun uhalla. Sanottu periaate ilmenee myös yleisesti DCFR-kokoelman 

1:103 artiklasta ja PICC-kokoelman 1.7 artiklasta, ja sen on katsottu olevan yhteydessä lojaliteettiin (Mähönen 

2000b, s. 215–218). Periaatetta ei kuitenkaan käsitellä tässä tutkimuksessa tarkemmin. 
55

 Halila 1981, s. 47. 
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todella pyrkivän pääsopimukseen.56 Tämä taas ilmenee menettelyn aikana osapuolille 

asetettavina erilaisina velvoitteina. Koska tämän perustana oleva tavoite on luonteeltaan 

kuitenkin menettelyllinen, on sanotut velvoitteet johdettava aineellisen yhteisymmärryksen 

asemesta käsillä olevasta oikeussuhteesta. Lojaalin toiminnan vaatimuksen voidaan katsoa 

myös kohdistuvan tätä kautta ensisijaisesti vastapuoleen henkilönä.57 

Velvoitteiden perusteet ovat kuitenkin vahvasti sidoksissa tilanneyhteyteensä, joten niiden 

sisältö voi vaihdella huomattavasti. Joukkomittaistuneessa toimintaympäristössä tietyistä 

menettelytavoista on voinut riittävän usein toistuttuaan muotoutua vakiintuneita käytäntöjä, 

ja vaihdannan ennakoitavuuden ja tehokkuuden turvaamiseksi osapuolten on voitava luottaa 

niiden mukaiseen toimintaan silloin, kun niistä ei ole päätetty poiketa. Mainitut käytännöt 

voivat tämän vuoksi ohjata myös osapuolille muodostuvia perusteltuja odotuksia toistensa 

toiminnasta jo ennen pääsopimuksen tekoa.58 Lojaliteettiin perustuvat toimintavelvoitteet on 

siksi määriteltävä joustavasti ja portaattomasti sen perusteella, mitä eri tilanteissa voidaan 

toimintaympäristön perusteella pitää tavanomaisena. Mitä kauaskantoisempia toimia ja 

korkeampaa luottamusta yhteistoiminta heiltä edellyttää, sitä laajempia toimintavelvoitteita 

heille voidaan vastaavasti asettaa.59 Lojaliteettivelvoitteiden voidaan siten katsoa toimivan 

prekontraktuaalisen suhteen aikaisena osapuolten riskinjakovälineenä, joka asemoituu 

suhteessa yhteisöllisiin käytäntöihin ja osapuolten suojattaviin etuihin.60 

Ratkaisussa KKO 2008:91 (Ään. 3–2) pariskunta oli teettänyt yhtiöllä tapetointitöitä. 

Mahdollisuus ilmoittaa kustannukset kotitalousvähennyksenä tai se, etteivät sen 

edellytykset täyttyneet, eivät olleet tulleet sopimuksenteossa ilmi. Pariskunta ei ollut 

myöskään maininnut aiettaan käyttää kotitalousvähennystä, joka jäi heiltä saamatta. 

Pariskunnan vaadittua heille tästä aiheutunutta vahinkoa osakeyhtiöltä korvattavaksi 

osapuolten katsottiin muun muassa sopimusneuvottelujen yleisen lojaliteetin nojalla 

olevan velvolliset ottamaan toistensa edut huomioon ja toimimaan niin, etteivät he 

erehdy sopimuksen olennaisista edellytyksistä tai merkityksestä. Vähennyksen laajan 

käytön ja sen edellytysten täyttymättä jäämisen poikkeuksellisuuden takia pariskunnan 

katsottiin voineen perustellusti olettaa saavansa vähennyksen. Yhtiön olisi tullut 

 
56

 Mähönen 2000a, s. 135. 
57

 Lehtinen 2006, s. 83. Lojaliteetti toimii siis osapuolten yksityisautonomiaa korostavien periaatteiden, kuten 

sopimusvapauden, vastapainona (ks. Karhu 2008, s. 105, jossa oikeusperiaatteet jaetaan tämän perusteella yksi- 

ja kaksipaikkaisiksi periaatteiksi). 
58

 Häyhä 1996b, s. 322–323. 
59

 Pöyhönen 2000, s. 116–120 ja Tieva 2006, s. 247. 
60

 Klami-Wetterstein 2016, s. 140–141. 
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tiedottaa pariskuntaa asiasta, joten se katsottiin korvausvelvolliseksi pariskunnalle. 

Korvausta kuitenkin alennettiin, koska pariskunta oli jättänyt aikeensa kertomatta.61 

Lojaliteetin tilanneyhteyssidonnainen määräytyminen voi myös ohjata osapuolten toimintaa 

siinä määrin, että he tulevat ainakin tosiasiallisesti sidotuiksi sopimusneuvotteluihin. Vaikka 

oikeussuhteen tavoite pysyy periaatteessa muuttumattomana sopimusneuvottelujen ajan, sen 

tosiasiallinen merkitys heille ilmenee heiltä kulloinkin edellytettävien toimintavelvoitteiden 

laajuutena. Yhteistoiminnan syventymisen ja pääsopimuksen tekemishetken lähestymisen 

sopimusneuvottelujen loppua kohden voidaan siksi katsoa edellyttävän osapuolilta aiempaa 

suurempaa lojaliteettia.62 Heidän mahdollisuutensa ajaa ensisijaisesti omia intressejään 

supistuvat siis yhteisen edun toteuttamisvelvollisuuden hyväksi. Näin on katsottava olevan 

myös siksi, että osapuolet ovat sopimusneuvottelujen loppuvaiheessa jo saaneet pääosan 

aineellisista eduistaan sovitetuiksi yhteen ja yhteinen etu voidaan määritellä selvitetyn 

sopimustavoitteen avulla.63 Sanotun voidaan katsoa ilmentävän neuvottelusidonnaisuutta, 

jossa osapuolten neuvotteluvapaus ja neuvotteluriski korvautuvat vaiheittain vastapuolen 

etujen huomioonottamisvelvollisuudella perustamatta kuitenkaan sopimussidonnaisuutta.64 

3.1.2 Toimintamahdollisuuksien rajojen määrittämisestä 

Neuvottelusidonnaisuuden vaiheittainen vahvistuminen voi kuitenkin vaikeuttaa osapuolten 

mahdollisuuksia ennakoida toimintavelvoitteitaan, mikä voi aiheuttaa heille vastuuriskejä. 

Erityisesti sopimusneuvottelujen alkuvaiheessa, jossa osapuolten edut voivat olla hyvin 

vastakkaiset, heidän halukkuutensa avustaa toisiaan esimerkiksi sopimusta koskevia tietoja 

antamalla voi olla vähäinen ja vastoin heidän neuvottelutaktiikkaansa.65 Silloin, kun 

osapuolet ovat saaneet kyseisiin tietoihin liittyvät etunsa sovitetuiksi yhteen, ei heillä voida 

kuitenkaan katsoa olevan estettä vastapuolen aktiivisellekaan avustamiselle. Kynnys avustaa 

vastapuolta voi laskea etenkin, jos osapuolen on täytynyt havaita vastapuolen olevan avun 

tarpeessa ja avustamisesta saama hyöty on huomattava verrattuna osapuolen siitä kärsimään 

 
61

 Vähemmistö olisi hylännyt kanteen siksi, ettei yhtiöllä olisi tullut olla oma-aloitteista tiedottamisvelvoitetta 

pariskunnan oman selonottovelvollisuuden vuoksi ja siksi, ettei sen vähennysaikomus ollut tullut tapauksen 

seikoista yhtiölle ilmi. Kysymys oli tosin tiedollisesti eri asemassa olevien osapuolten kuluttajasuhteesta, mutta 

sen voidaan katsoa ilmentävän alan yleisten käytäntöjen toteutumiseen kohdistuvan luottamuksen merkitystä 

sopimusneuvotteluissa (Mäkelä 2009a, s. 128). 
62

 Tolonen 2000a, s. 67. Ks. myös Munukka 2007, s. 490–498, jossa lojaliteettia lisäävinä tekijöinä mainitaan 

vastaavasti muun muassa oikeussuhteen kesto, intensiivisyys, monimutkaisuus ja korostunut luottamus. 
63

 Björkdahl 2007, s. 296. Ks. myös Simonsen 1997, s. 233, jossa sopimusneuvottelujen katkaisukynnys 

katsotaan joustavaksi ja konkreettisista suojatarpeista riippuvaksi asiaksi. 
64

 Neuvottelusidonnaisuuden käsitteestä ks. Klami-Wetterstein 2016, s. 188–189. 
65

 Ks. näin jo edellä viitattu Ollila 2016, s. 940. 
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tappioon. Vaikka avustaminen edistää viime kädessä yhteisen tavoitteen toteutumista, voi 

toimintavelvoitteiden laajuutta olla hankalaa ennakoida niiden tapauskohtaisuuden ja 

osapuolten laajemman liiketaloudellisen strategian takia.66 

Ratkaisussa KKO 1993:130 (Ään. 4–1) laiturin rakennuttanut kaupunki oli muuttanut 

rakennussuunnitelmia sopimusneuvotteluissa siten, etteivät sen tavoitteet hankkeelle 

olleet täyttyneet. Urakoitsijat olivat tienneet muutoksen vaikutuksista mutta jättäneet 

huomauttamatta siitä kaupungille. Urakoitsijat olivat kuitenkin sitoutuneet urakkaan 

kokonaisvastuurakentamisen mukaisin sopimusehdoin, joissa heidän edellytettiin 

huomauttavan rakennuttajalle tämän ilmaisemien asioiden perusteella havaitsemistaan 

suorituksen sovitun mukaisen täyttämisen vaarantavista seikoista. Vaikka ehdot 

soveltuivat sanamuotonsa perusteella suoritusajan vastuuseen, ulotettiin velvollisuus 

lojaliteettiperiaatteen nojalla sopimusneuvotteluihin. Ehdon sivuuttaneet urakoitsijat 

katsottiin siten vastuullisiksi kaupungille täten aiheutuneesta vahingosta.67 

Ratkaisussa KKO 2007:72 (Ään. 4–1) pankki oli rahoittanut kaupan, jolla kantajayhtiö 

oli saanut kiinteistöosakeyhtiön osakkeet, ja kantajayhtiön edustaja oli käsittänyt 

kyseisen kiinteistön vuokraoikeuden olleen rasitteeton. Pankki ei ollut kertonut 

kantajayhtiölle sillä olleesta velkakirjasta kohdeyhtiöön ja sen vakuutena olleesta 

kiinnityksestä, ja tiedon saamatta jäämisestä oli aiheutunut kantajayhtiölle vahinkoa. 

Pankin ei katsottu lähtökohtaisesti ilman sopimusta olevan velvollinen asiakkaan 

riskien selvittämiseen, ja tieto oli vaivatta saatavissa. Alansa ammattilaisena pankin 

oli tosin tullut havaita tiedon hankkimatta jättäminen ja siitä johtunut kantajayhtiön 

edustajan puutteellinen tietämys, ja sen oli myös tullut velkakirjan haltijana ymmärtää 

tiedon merkitys kaupanteolle. Pankin olisi siten näissä olosuhteissa tullut kiinnittää 

edustajan huomiota asiaan, minkä laiminlyötyään sen piti korvata kantajayhtiölle 

syntynyt vahinko.68 

Vahvistunut neuvottelusidonnaisuus voi myös rajoittaa osapuolten mahdollisuuksia vetäytyä 

sopimusneuvotteluista silloin, kun he eivät enää pidä pääsopimusta kannattavana. Intressien 

yhteisyys ilmenee etenkin sopimusneuvottelujen loppuvaiheessa myös niin, että vastapuolen 

yksipuolisesti tekemät panostukset koituvat molempien osapuolten hyväksi. Pääsopimuksen 

 
66

 Tiedonantovelvollisuuden tapauskohtaisuudesta sopimusneuvotteluissa ks. Taxell 1977, s. 150. 
67

 Eriävä mielipide koski ainoastaan kaupungille suoritettavan korvauksen suuruutta. Vaikka ratkaisussa oli 

muodollisesti kysymys sopimusrikkomuksesta, on se katsottu osoitukseksi sopimusneuvottelujen aikaisesta 

lojaliteetista (Halila 2005, s. 78). 
68

 Vähemmistö päätyi samaan lopputulokseen hieman eri perusteluin. Ratkaisua voidaan myös pitää 

osoituksena jäljempänä 4.1.1 luvussa tarkasteltavasta avoimen systeemin sopimuskäsityksestä, jonka nojalla 

pankin on otettava huomioon myös välittömän sopimussuhteen ulkopuoliset intressit. Tämän on katsottu 

soveltuvan mainitun kaltaisissa sopimuksentekotuottamustilanteissa (Rudanko 1995, s. 259–262). 
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kannattavuus voi kuitenkin varmistua osapuolelle vasta panostusten teon jälkeen. Osapuolet 

voivat siksi suhtautua myönteisesti toistensa panostuksiin mutta tulla sittemmin toiseen 

johtopäätökseen pääsopimuksen kannattavuudesta. Vetäytymispäätöksen taustalla olevat 

intressit voivat olla sellaisia, joita osapuoli ei ole voinut ennakoida tai joita tämä ei ole 

liiketaloudellisista syistä halunnut paljastaa, mutta tiukentuneen neuvottelusidonnaisuuden 

takia osapuolten ei voida katsoa voivan vetäytyä sopimusneuvotteluista millä tahansa 

perusteella.69 Jos vastapuolen intressi on myös kasvanut panostusten takia huomattavasti, 

voi osapuoli joutua siksi vastoin tarkoitustaan neuvotteluvastuuseen sopimusneuvotteluista 

vetäytymisestään. 

Ratkaisussa KKO 2009:45 osakeyhtiö ja kiinteistönomistaja olivat neuvotelleet 

pitkään liiketilan vuokraamisesta. Sopimus oli jo valmis ja kiinteistönomistaja 

allekirjoittanut sen, mutta osakeyhtiö vaati tilan muuttamista tarpeisiinsa sopivaksi ja 

osallistui sen suunnitteluun. Osakeyhtiö myös kielsi vastapuoltaan jatkamasta 

aikaisempaa vuokrasopimusta eikä vaatinut sopimussisältöä enää muutettavaksi. 

Kiinteistönomistajan katsottiin voineen perustellusti siten luottaa siihen, että sopimus 

tehtäisiin. Sopimuksenteosta sittemmin vetäytyneen osakeyhtiön katsottiin siksi 

loukanneen kiinteistönomistajan perusteltua luottamusta, eikä tämän perusteekseen 

esittämää epävarmuutta liiketilojen kunnosta pidetty riittävänä vetäytymissyynä. 

Osakeyhtiö velvoitettiin siksi korvaamaan kiinteistönomistajalle aiheutuneet tappiot 

uusimatta jätetystä sopimuksesta ja tehdyistä muutostöistä. 

Toimintamahdollisuuksiensa rajojen ennakoimiseksi osapuolten olisi voitava siis perustaa 

ne yksiselitteisiin ja mahdollisimman staattisiin seikkoihin, jotka eivät ole välittömässä 

yhteydessä heidän yhteistoimintaansa. Kun osapuolilla ei ole pääsopimusta, jonka 

sopimustavoitetta vasten heidän toimintaansa voitaisiin arvioida, tapauskohtaisilla tekijöillä 

on suurempi merkitys. Sanotut seikat, kuten osapuolten henkilö, oikeussuhde ja sen vaihe 

sekä toimintaympäristö, voivat kuitenkin muuttua dynaamisesti, joten niiden kehitystä voi 

olla vaikeaa arvioida etukäteen. Tulevaa aineellista sopimustavoitetta ei puolestaan edes 

voida määritellä ilman, että sopimusneuvottelut menettäisivät merkityksensä. Sallittavien 

 
69

 Ks. pitkäkestoisten sopimusneuvottelujen osalta Hemmo 2003a, s. 209–213, jossa myös suhtaudutaan 

samoista syistä epäillen ajatukselle esittää asiallinen syy pitkäkestoisista sopimusneuvotteluista vetäytymiselle. 

Ks. myös Björkdahl 2007, s. 298–309, jossa pohdinnan päätteeksi päädytään tukemaan osapuolten 

lähtökohtaista neuvotteluvapautta yleisen asiallisen syyn vaatimuksen sijasta. Vaikka kyseisestä perusteesta 

olisi tosin nimenomaisesti sovittu, siihen voi liittyä jäljempänä 3.2.1 luvussa lähemmin tarkasteltavia 

soveltamisongelmia. 
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vetäytymisperusteiden ja toimintavelvoitteiden ennakoimista edesauttaisi siksi, jos ne 

perustuisivat muuttumattomaan ainekseen, kuten varsinaisessa sopimussuhteessa. 

3.1.3 Neuvottelusopimuksesta menettelyn vakauttajana 

Sääntelemällä sopimusneuvottelujen etenemistä neuvottelusopimuksella osapuolet voivat 

vakauttaa toimintamahdollisuuksiaan. Koska toimintavelvollisuuksien ja toimintarajojen 

vakaus edellyttää niiden määrittämisperusteilta staattisuutta, on edellä mainittujen tekijöiden 

vaikutusta pyrittävä vähentämään. Lojaliteettia konkretisoivat vastapuolen perustellut 

odotukset on siksi johdettava sellaisesta yhteistahdosta, josta osapuolilla on yhteisymmärrys 

jo ennen sopimusneuvottelujen aloittamista ja jolla ei siksi ole välitöntä yhteyttä tulevaan 

pääsopimussisältöön.70 Vain sopimusneuvotteluja koskevista menettelyllisistä kysymyksistä 

voidaan siksi sopia neuvottelusopimuksella. Kirjoittamattomaan normistoon perustuva 

prekontraktuaalinen suhde muuttuu siten sääntelyvälineen alaan kuuluvien kysymysten 

osalta muodollisesti sopimussuhteeksi, johon voidaan soveltaa tavallista sopimusvastuuta. 

Kyseessä voidaan siten katsoa olevan kaksivaiheisen sopimisen laaja muoto, jossa myös 

varallisuudensiirtoa valmistava oikeussuhde muuttuu ensivaiheen sopimussuhteeksi.71 

Pienentämällä menettelyyn liittyvän konfliktin syntymisriskiä neuvottelusopimus voi laskea 

sopimusneuvottelujen aloituskynnystä ja siten edesauttaa pääsopimuksen aikaansaamista. 

Koska sääntelyvälineen kohteena on itse sopimuksentekomenettely, ei se sisällä kannanottoa 

määrätyn tuloksen puolesta vaan pikemmin mahdollisten vaihtoehtojen muodostamiskeinot. 

Sopimusneuvotteluille ominaisen epävarmuuden takia hankkeen kariutuminen on yksi 

vaihtoehto.72 Velvoitteiden tultua ulkoisesti havaittavasti määritellyiksi sääntelyvälineessä 

vastapuolen perusteltujen odotusten aihetta ei voi kuitenkaan tältä osin ilmetä muualta. 

Velvoitteiden täsmentäminen tai supistaminen lähtökohtaisesta ja epälojaalin toiminnan 

kattava määrittely ehkäisevät lisäksi tehokkaasti mahdollisten riitaisuuksien perusteiden 

ilmenemistä.73 Neuvottelusopimus luo osapuolille siten tarkkarajaisesti määritellyn tilan, 

jonka puitteissa he voivat toimia sopimiensa asioiden osalta ilman neuvotteluvastuuriskiä. 

Kun sopimusneuvottelujen käymisestä tulee täten riskittömämpää osapuolille, voivat he 

 
70

 Annola 2012a, s. 391–392. 
71

 Hemmo 2003a, s. 226–227. 
72

 Ibid. 
73

 Hemmo 1999b, s. 79, jonka mukaan neuvottelusopimuksen merkitys tulee esille erityisesti silloin, kun 

osapuolet eivät saa pääsopimusta tehdyksi. 
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myös helpommin ryhtyä niihin. Instrumentti edistää näin pääsopimuksen aikaansaamista 

ensinnäkin negatiivisella tavalla. 

Osapuolet voivat lisäksi muotoilla neuvottelusopimuksella toimintavelvoitteistaan erityisiä 

kannustimia, jotka lisäävät sopimuksenteon houkuttelevuutta. Vaikka sopimusneuvottelujen 

tavoite ei sisällä varmuutta pääsopimuksen teosta, menettelyn osapuolilta edellyttämästä 

aidosta pyrkimyksestä tähän voidaan johtaa myös aktiivisia toimia, joilla tavoite voidaan 

saavuttaa. Neuvottelusopimuksessa voidaan siksi sopia lähtökohtaista laajemmistakin 

toimintavelvoitteista, jotka turvaavat osapuolten jo sopimusneuvotteluissa ajankohtaistuvia 

mutta pääsopimukseen yhteydessä olevia liiketaloudellisia intressejä. Sopimalla esimerkiksi 

käsiteltävien tietojen salassapidosta ja hyväksikäyttökiellosta, neuvotteluyksinoikeudesta ja 

muista yhteistoiminnallisista kysymyksistä osapuolet voivat lisätä keskinäistä luottamustaan 

pääsopimuksen aikaansaamiseen.74 Pääsopimuksen tekemisestä myös tulee osapuolille 

kannattavampaa, kun osa yhteistoiminnan mahdollisista riitaisuuksien aiheista on alustavasti 

säännelty ensivaiheen neuvottelusopimuksella. Kasvattamalla täten osapuolten tosiasiallista 

sitoutumisvalmiutta instrumentti voi tukea pääsopimuksen tekoa myös positiivisin keinoin. 

Neuvottelusopimus antaa sopimusneuvotteluille myös itse normitetut puitteet, minkä vuoksi 

oikeussuhteeseen voidaan soveltaa yhteistoimintasopimuksia koskevia oppeja. Sekä 

sopimusneuvotteluja että varsinaisiin sopimussuhteisiin lukeutuvia kestosopimussuhteita 

yhdistää niiden levittäytyminen prosessiksi suhteen sopimusjärjestelyn ajallisessa ja 

asiallisessa ulottuvuudessa. Yhteistoiminnan tavoitteella ja sen toteuttamiseen pyrkivällä 

yhteistoiminnalla on tällöin korostunut merkitys. Vaikka osapuolten aineelliset edut ovat 

vielä sopimusneuvotteluissa vastakkain, oikeussuhteen itsenäisen, menettelyllisen tavoitteen 

sääntelyn voidaan katsoa lähentävän sääntelyvälinettä muihin yhteistoimintasopimuksiin; 

sovitut, joskin vaihtoehtoiset, tavoitteet ja reitit niiden saavuttamiseksi voidaan määrittää 

osapuolten aikaisemmin saavuttamasta yhteisymmärryksestä.75 Neuvottelusopimuksella 

säännellyt sopimusneuvottelut ovat näin ollen kestosopimusten kaltaista järjestäytynyttä 

yhteistoimintaa, joten oikeussuhteeseen voidaan tällöin soveltaa, toki sen tavoitteeseen 

suhteutettuna, yhteistoimintasopimuksia koskevia yleisiä oppeja.76 

 
74

 Neuvottelusopimuksen velvoitteista kootusti ks. ibid., s. 82–88. 
75

 Prosessikäsityksessä oikeussuhteen suunnalla onkin huomattava merkitys (Pöyhönen 1988, s. 214). 
76

 Ks. Ämmälä 1994, s. 22–23, jossa yhteistoimintasopimuksen tunnuspiirteiksi jäsennetään yhteistoiminta 

sellaisenaan sopimussuhteen keskeisenä tarkoituksena ja siitä johtuva osapuolten keskinäinen riippuvuus. 
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3.2 Toimintavelvoitteiden ennakoimisesta 

3.2.1 Neuvottelusopimuksesta johdettavasta lojaliteetista 

Neuvottelusopimus voi toisaalta erityisesti väljästi muotoiltuna perustaa osapuolille erikseen 

sääntelemättömiä velvoitteita. Yhteistoimintasopimusluonteensa takia instrumentin voidaan 

katsoa olevan osoitus osapuolten vakavasta pyrkimyksestä päästä pääsopimukseen ja siitä 

johtuvasta korostuneesta luottamuksen ja lojaliteetin tarpeesta.77 Sääntelyvälineellä lisäksi 

vain täsmennetään osapuolilta edellytettyä toimintatapaa sen soveltamisalalla, eikä se siis 

poista sopimusneuvotteluja koskevien periaatteiden soveltumista mainittujen kysymysten 

ulkopuolella. Instrumentin, kuten muidenkin yhteistoimintasopimusten, ilmentämällä 

tavoitteella on siksi huomattava merkitys sääntelemättömien kysymysten arvioinnissa. 

Neuvottelusopimusta voidaan täten pitää eräänlaisena puitesopimuksena, jonka ei oleteta 

sääntelevän oikeussuhdetta tyhjentävästi vaan jonka osoittamasta tavoitteesta johdettavan 

lojaliteetin perusteella voidaan asettaa tarvittaessa osapuolille uusia toimintavelvoitteita.78 

Näin on myös siksi, että sovitut toimintavelvoitteet voivat prekontraktuaalisessa suhteessa 

jäädä epämääräisiksi ja periaateluontoisiksi lausumiksi lojaalista toiminnasta.79 Tämä 

kuitenkin voi heikentää osapuolten mahdollisuuksia ennakoida velvollisuuksiensa alaa. 

Helsingissä 26.5.1975 annetussa välitystuomiossa (välimiehinä HO:n presidentti 

Voitto Saario puheenjohtajana sekä asianajaja Raoul Furstenborg ja professori P.J. 

Muukkonen jäseninä) yritykset olivat tehneet yhteistyösopimuksen eräiden laitteiden 

valmistuksesta ja markkinoinnista. Sopimuksessa oli eritelty joitain yhteistyömuotoja, 

sillä oli tarkoitus käyttää osapuolten kapasiteettia mahdollisimman tehokkaasti ja sen 

tapauskohtainen toteutus oli jäänyt erikseen sovittavaksi. Osapuolten tarkoituksena 

katsottiin siksi olleen muun muassa, että kaiken sopimuksen alaan kuuluvan toiminnan 

tuli tapahtua heidän yhteisesti sovittavin tavoin. Yritysten katsottiin sitoutuneen siten 

keskinäiseen lojaalisuuteen ja neuvottelemaan kaikista sen alaan kuuluvista asioista 

molempia tyydyttävän kohtuullisen ratkaisun luomiseksi. Koska yhteistyösopimus ei 

ollut luonteeltaan tyhjentävä vaan eräänlainen puitesopimus, katsottiin sen luoneen 

 
Vaihtoehtoisia tavoitteita voidaan ottaa jäljempänä 5.3.3 luvussa tarkasteltavin tavoin myös esisopimukseen, 

joka tosin poikkeaa käyttötarkoituksensa osalta neuvottelusopimuksesta. 
77

 Luottamuksesta ja lojaliteetista yhteistoimintasopimusten osalta yleisesti ks. Rudanko 1989, s. 36 ja 

neuvottelusopimuksen osalta erityisesti ks. Hemmo 2003a, s. 229. 
78

 Muukkonen 1975, s. 358. 
79

 Simonsen 1997, s. 86–89 ja Giertsen 2014, s. 71. 
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lojaalisuuteen perustuvan luottamussuhteen, jossa osapuolten oli huolehdittava 

toistensa eduista asettamatta omaa etuaan ehdottomasti vastapuolen edun edelle.80 

Neuvottelusopimuksessa voi olla vastaavasti hankalaa täsmäyttää perusteita, joiden rajoissa 

osapuolet voivat ajaa omaa etuaan ja esimerkiksi vetäytyä sopimusneuvotteluista. Koska 

instrumentti tehdään ennen sopimusneuvottelujen aloittamista ilman suoraa yhteyttä niiden 

asiasisältöön, voidaan siinä ottaa vain rajallisesti kantaa tosiseikkoihin, jotka osapuoli voi 

asettaa toimintansa perusteeksi. Näin on myös siksi, että osapuolen päätös jättää pääsopimus 

tekemättä perustuu tyypillisesti myöhemmin selviäviin saavutettuun neuvottelutulokseen ja 

toimintaympäristön muutoksiin. Vetäytymiseltä ja muulta omien etujen ajamiselta voitaisiin 

sopia edellytettävän lähinnä asiallista tai vastaavaa yleistasoista syytä.81 Ottaen huomioon 

sopimusneuvottelujen tavoite sovittaa osapuolten etuja yhteen omien intressien toteutumatta 

jäämistä voidaan pitää sellaisenaan hyväksyttävänä perusteena. Pitkälle edenneistä 

sopimusneuvotteluista johtuvan etujen yhtymisen ja vastapuolen mahdollisesti tekemistään 

panostuksista johtuneen kasvaneen intressin takia lojaliteetti voi kuitenkin merkitä 

pääsopimuksen teolle myönteistä osapuolten omien etujen ajamismahdollisuuksien suppeaa 

tulkintaa.82 

Ratkaisussa KKO 2010:69 (Ään. 3–2) huoltoasemaketju oli irtisanonut pitkään 

voimassa olleen yhteistoimintasopimuksen kommandiittiyhtiön kanssa. Sopimuksessa 

sanotulta toimelta edellytettiin pätevää syytä, josta esimerkkeinä mainittiin 

huoltoasematoiminnan kannattamattomuus ja sopimuksen tarkoituksen saavuttamatta 

jääminen. Ketju perusteli toimiaan liiketoimintastrategiansa muutoksella ja siitä 

johtuvilla uudelleenjärjestelyillä, jotka sen mukaan täyttivät tämän edellytyksen. 

Osapuolet olivat kuitenkin nimenomaisesti korostaneet liiketoiminnan tuottavuuden 

turvaamista yhteistyössä molempia hyödyttävällä tavalla, joten uusiin olosuhteisiin 

sopeutumista oli pidettävä ensisijaisena suhtautumiskeinona. Koska asiassa ei ollut 

tuotu esille sopimuksessa pysymisen saattavan ketjun kohtuuttomaan asemaan tai 

sopimuksen tarkoituksen toteutumisen vaarantuneen niin, että ainoa perusteltavissa 

oleva suhtautumiskeino olisi irtisanominen, irtisanomisen ei katsottu täyttäneen 

 
80

 On syytä huomata, että kyseessä oli pitkäkestoinen yhteistoimintasopimus, jossa osapuolten aineelliset edut 

olivat jo yhtyneet. Argumentaatiomallia voidaan kuitenkin soveltaa suhteutettuna prekontraktuaalisen suhteen 

yhteistoimintasopimuksiin. 
81

 Hemmo 2015, s. 92, jossa vastaavaa ongelmaa tarkastellaan kestosopimusten irtisanomisehtojen osalta. 
82

 Ibid., s. 100, 103–104 ja 112–113. Ks. myös Annola 2010, s. 5–6, jonka mukaan instrumentin tarkoituksella 

on alla kuvatun ratkaisun kaltaisten täsmällisesti sääntelemättömien tilanteiden arvioinnissa suuri merkitys. 
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sovittua edellytystä. Huoltoasemaketjun katsottiin siten rikkoneen sopimusta, mistä 

johtunut vahinko sen oli korvattava kommandiittiyhtiölle.83 

Sopimusneuvotteluja ei voida siten irrottaa neuvottelusopimuksella täysin osapuolten 

aineellisista intresseistä ja toimintaolosuhteista, jotka on siis otettava huomioon niiden 

vaikutuksen ennakoimiseksi. Tehokas sääntely edellyttäisi tasapainoilua yleistasoisuuden ja 

yksityiskohtaisuuden välillä, ja tätä ennakointivaikeus hankaloittaa.84 Koska instrumentilla 

täsmennetään vain menettelyllistä tavoitetta, muodostunut sopimussuhde ei ole sisällöllisesti 

itsenäinen ja sen ulkopuoliset osapuolten edut ja toimintaympäristö voivat ohjata sen 

soveltamista sääntelemättömissä ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa. Osapuolten voidaan siksi 

edellyttää punnitsevan omaa etuaan suhteessa toistensa intressiin ja pääsopimuksen 

edistämistä mahdollisesti puoltavaan vaihdannan tehokkuuteen. Jos osapuoli voisi ajaa 

etujaan ainakin olennaisesti muilla keinoilla, tätä voidaan pitää lojaliteettivaatimusten 

vastaisena toimintana ja siten myös sopimusrikkomuksena.85 Oikeussuhteen aineellisesta 

yhteistoiminnasta eristämisen asemesta tulisi myös viimeksi mainittu siksi pyrkiä ottamaan 

mahdollisimman hyvin huomioon vastuiden ennakoitavuuden parantamiseksi. 

3.2.2 Suhdesopimusnäkökulmasta sopimusneuvotteluissa 

Sopimusneuvottelujen sääntelyssä oikeudellinen ulottuvuus on siis saatava mahdollisimman 

yhteensopivaksi sen muiden ulottuvuuksien kanssa. Vaikka oikeussuhteen rakenteet ovat 

ensisijaisesti oikeudelliset, ovat osapuolten tavoitteet yleensä taloudelliset ja keinot niiden 

saavuttamiseksi aineelliset, joten ensiksi mainittu on suunniteltava palvelemaan viimeksi 

mainittuja.86 Osapuolille voidaan katsoa olevan tärkeintä saavuttaa yhteistoimintansa tavoite 

ja turvata siihen sijoittamansa aineelliset ja aineettomat voimavarat, minkä toteuttamiseksi 

on varmistettava yhteistoiminnan jatkuvuus ja sen edellyttämän luottamuksen säilyminen.87 

Kuvatussa suhdesopimusajattelussa on siis toissijaista tukeutua sitoviin menettelysääntöihin 

 
83

 Vähemmistö olisi katsonut edellytyksen täyttyneen perusteiden harkinnanvaraisuuden sekä pitkäkestoisten 

sopimussuhteiden kehittymisen ennakointivaikeuksista johtuvien joustotarpeiden takia. Vaikka kysymys oli 

varsinaisen sopimussuhteen päättämisestä, jonka kynnystä voidaan pitää osapuolten intressien erilaisuuden 

vuoksi korkeampana, näkemystä voidaan suhteutettuna soveltaa myös sopimusneuvotteluista vetäytymiseen. 
84

 Hemmo 2011, s. 175. 
85

 Lojaliteetin vastaisesta toiminnasta sopimusrikkomuksena yhteistoimintasopimusten osalta ks. Muukkonen 

1993, s. 1048. Intressivertailusta ks. Hemmo 1996, s. 333–334, jossa asiaa tarkastellaan kestosopimuksen 

irtisanomisen osalta. 
86

 Pohjonen 2002, s. 292–294, jossa painotetaan eri alojen ammattilaisten vuorovaikutusta sopimustoiminnassa 

piilevän epätiedon eli oikeaksi kuvitellun virheellisen tiedon välttämiseksi (käsitteestä ks. ibid., s. 277). 
87

 Rudanko 1998, s. 227–230, jossa esitetty kyseinen relational contracting -ajatusmalli myös käännetään 

sopimussidonnaisuuksien näkökulmaksi. 
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tehosteineen, joiden käyttö voi vaarantaa mainittujen päämäärien toteutumisen varsinkin 

sopimusneuvotteluissa, joissa yhteistoiminta vasta hakee muotoaan.88 Sääntelyvälinettä ei 

ole siis tarpeen eikä edes suotavaa laatia mahdollisimman kattavaksi, vaan sen myöhemmin 

havaittava puuttuva sisältö voidaan ennakoida ja sitä voidaan täydentää tapauskohtaisesti 

instrumenttia sovellettaessa niin, että tarkoituksenmukaisin toimintatapa tulee valituksi.89 

Neuvottelusopimusta voidaan näin ollen ensinnäkin täydentää oikeudellisesti sitomattomalla 

aineksella. Muut kuin oikeudelliset näkökulmat voidaan sisällyttää sopimusjärjestelyyn 

itsessään velvoittamattomana sisältönä, jotka pohjustavat osapuolten perusteltuja odotuksia 

yhteistoiminnasta ja saavat oikeudellista merkitystä yhteistoiminnan kokonaisarvioinnissa. 

Aineelliset intressit voidaan täten saada tosiasiallisesti yhteistoiminnan sääntelyn piiriin jo 

prekontraktuaalisessa suhteessa.90 Kehitetyssä neuvottelusopimuksessa menettelysäännöt 

muodostavat siten vain pohjan, joka voidaan sovittaa yhteen muiden sopimusneuvotteluissa 

merkityksellisten näkökohtien kanssa. Aikaansaadusta tavoiteaineksesta voidaan ensinnäkin 

muodostaa tulevaa pääsopimusta konkretisoiva ja jatkoneuvotteluille pohjan luova visio. 

Tämä voidaan puolestaan kytkeä edelleen osapuolten toimintaympäristöön ja osaksi heidän 

mahdollista laajempaa kokonaisjärjestelyään sopimussisältöä koskevan yhteisymmärryksen 

saavuttamisen helpottamiseksi ja täten myös konfliktiriskien pienentämiseksi. Mainittu 

kokonaistarkastelu täsmentää menettelysääntöjen taustalla olevia osapuolten odotuksia 

sopimusneuvottelujen kulusta ja helpottaa siirtymistä varsinaiseen sopimussuhteeseen.91 

Sitomattoman aineksen mukanaolo ei kuitenkaan muuta sopimusneuvottelujen lähtökohtaa 

osapuolten molemminpuolisena pyrkimyksenä maksimoida vastakkaiset etunsa. Kuvatun 

suhdesuunnitelmasopimukseksi kehitetyn neuvottelusopimuksen laajempi soveltamisala 

laajentaa sääntelyvälineen tehtäväkuvaa menettelyvelvoitteiden sääntelijästä sisällölliseksi 

tiedon välittäjäksi. Aineellisten kannanottojen myötä instrumentti voi saada merkitystä myös 

pääsopimuksen tekemisen jälkeen osapuolten suhteen pitkäaikaisena hallintakeinona.92 

Osapuolten intressit ja muotoutuva sopimustavoite voi kuitenkin olla neuvottelutaktisista ja 

käytännön syistä mahdollista kirjata ylös vasta myöhemmin. Oikeudellisesti erimittaista 

 
88

 Nystén-Haarala 1998, s. 51, jonka mukaan tiukkoihin sopimusehtoihin ei lähtökohtaisesti haluta vedota 

kestosopimuksissa molempien osapuolten liiketoiminnan raunioitumisen riskin takia. 
89

 Pohjonen 2002, s. 298–301. 
90

 Annola 2003, s. 171–172, jossa sitovan ja sitomattoman aineksen suhdetta tarkastellaan sopimuksen 

dynaamisuuden näkökulmasta. 
91

 Annola 2016, s. 6–9, jossa kyseinen relation plan documentiksi (”suhdesuunnitelmasopimus”) nimetty 

sääntelyväline on kehitetty juuri suhdesopimusoppien, aiesopimuksen ja neuvottelusopimuksen pohjalta. 
92

 Ibid. 
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ainesta voi myös tavoitellusta yhteisvaikutuksesta huolimatta olla riskialtista laittaa samaan 

sääntelyvälineeseen, sillä tämä voi hämärtää käsitystä sen oikeusvaikutuksista ja sitovien 

velvollisuuksien laajuudesta.93 Käytännössä osapuolten olisi varminta erottaa erityyppinen 

sisältö selvästi toisistaan esimerkiksi sijoittamalla välittömästi ajankohtainen menettelyaines 

ja sopimussisältö erillisiin ja eri aikaan laadittaviin instrumentteihin.94 

Sanottu ei kuitenkaan poista vaan pikemmin selventää sitovan ja sitomattoman 

aineksen yhteisvaikutusta. Pääsopimuksen osalta kyseistä tilannetta koski ratkaisu 

KKO 1997:4, jossa oli ratkaistava, vanhentuiko lainajärjestelyn takaus yleisessä vai 

erityislain mukaisessa vanhentumisajassa. Järjestelyyn sisältyi oikeudellisesti sitova 

velkakirja ja sitomaton maksusuunnitelma, joista ensimmäinen antoi tukea 

ensimmäiselle ja viimeksi mainittu toiselle kannalle mutta joiden molempien mukaan 

maksusuunnitelma ei muuta velkakirjan ehtoja. Maksusuunnitelmassa lausutun 

tarkoituksena katsottiin olevan selventää velkakirjan ehtoja siten, ettei maksuohjelman 

laiminlyönti vielä johda vanhentumisajan käynnistävään velan erääntymiseen, joten 

järjestelyyn sovellettiin yleistä vanhentumisaikaa. Sopimusjärjestelyn tarkoitukseksi 

hahmotettiin pankin harkintamahdollisuuksien kasvattaminen eräännytettäessä velkaa 

maksusuunnitelman noudattamatta jäämisen takia.95 

3.2.3 Aiesopimuksesta sopimusneuvottelujen ohjaamiskeinona 

Siirtämällä pääsopimusta koskevan tavoiteaineksen aiesopimukseen osapuolet voivat paitsi 

selventää varallisuudensiirron toteutusta myös ohjata sen valmistelua toivomaansa suuntaan. 

Koska instrumentin tarkoituksena on kirjata saavutettu yhteisymmärrys sopimussisällöstä 

ilman sitoutumista siihen, voivat osapuolet muotoilla siinä näkemyksensä aineellisesta 

sopimustavoitteesta. Sääntelyvälineen avoimia sopimuskohtia kartoittava tehtävä myös 

mahdollistaa osapuolten tiedonvaihdon heille merkityksellisistä intresseistä ja olosuhteista 

sopimusneuvottelujen edetessä. Osapuolet voivat edelleen hyödyntää aiesopimusta useaan 

kertaan sopimusneuvottelujen edetessä ja pitää siten toisensa mahdollisimman ajan tasalla 

todellisista tarkoitusperistään ja sen perusteella suunnittelemistaan toimista.96 Instrumentin 

voidaan katsoa täydentävän merkittävästi neuvottelusopimusta menettelyn ohjaamisessa 

 
93

 Sopimusinstrumentin sitovuuden vaihtelun ongelmista ks. Saarnilehto 2003, s. 871. 
94

 Hemmo 2005, s. 66, jossa kysymystä tarkastellaan vastaavasti aiesopimuksen kohdalla. 
95

 Ratkaisua on kiitetty erityyppisen aineksen ristiriidattomasta sisällyttämisestä järjestelyyn mutta arvosteltu 

tähän perustuvasta sitomattomuuden yksipuolisesta tarkastelusta pankin kannalta (Saarnilehto 1997, s. 689–

690). Sekä sitovalle että sitomattomalle ainekselle olisi voitu toisaalta antaa lausuttua selvemmin itsenäinen 

oikeudellinen merkitys sopimusjärjestelyssä (Annola 2003, s. 175–176). 
96

 Aiesopimuksen kuvatusta koordinoivasta tehtävästä ks. Gomard 1984, s. 267–269. 
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omasta näkökulmastaan; siinä missä neuvottelusopimus luo sille ennakoitavuutta staattisilla 

menettelysäännöillä, aiesopimuksella osapuolet voivat ennakoida toistensa toimia heidän 

sopimussisällön muodostumisen perusteella dynaamisesti muuttuvista intressiasemistaan 

käsin. Osapuolet voivat siten suunnitella toimiaan tulevien neuvotteluteemojen avulla.97 

Aiesopimuksen käyttö voi toisaalta muuttaa osapuolten riskinjakoa tulevaisuuden osalta 

siten, että he joutuvat vastuuseen toistensa sen vuoksi tekemistä voimavarojen sijoituksista. 

Osapuolten tiedonvaihtoon perustuva sopimusneuvottelujen ohjaaminen edellyttää heiltä 

luottamusta toistensa antamiin tietoihin, mikä taas ilmenee tietojen antajalle lojaliteetin 

perusteella asetettavana velvoitteena toimia ilmoittamansa mukaisesti. Vastapuolen vastuun 

on katsottava vastaavasti rajoittuvan ilmaisun koskeman tapahtumainkulun toteutumisen 

osalta, joten neuvottelutavoitteen suojaama vastapuolen luottamusetu laajenee tässä 

suhteessa. Aiesopimus muuttaa siis osapuolten välistä riskinjakoa sen kohteena olevia 

seikkoja koskevien vastapuolen perusteltujen odotusten osalta. Tämän voidaan katsoa 

korostuvan monimutkaisessa yhteistoiminnassa, jonka edistämiseksi osapuolet voivat pyrkiä 

rajaamaan käsiteltäviä asioita ja saamaan toisensa ryhtymään erityisiin toimiin ennen 

sopimuksentekoa.98 Osapuolille voi kuitenkin olla houkuttavaa luoda muodollinen 

yhteisymmärrys jo ennen yksimielisyyteen pääsyä pääsopimuksen perusteista, jolloin he 

voivat kuitenkin joutua kantamaan vastuun epäsuotuisasti etenevästä tapahtumainkulusta.99 

Ratkaisuissa KKO 1999:32 ja KKO 1999:33 (Ään. 3–2) telakka oli joutunut 

maksuvaikeuksiin, ja sen omistajat, rahoittajat ja valtio olivat sopineet sen toiminnan 

rahoittamisesta tilattujen alusten rakentamisen turvaamiseksi. Valtio oli tiedottanut eri 

tavoin julkisuudessa alusten rakennusaikaisen rahoituksen olevan turvattu, ja sen 

korkea-arvoinen edustaja oli kehottanut erästä tilaajaa maksamaan aluksen 

kauppahinnan maksuerän. Vastaavasti tietoihin luottaneet alihankkijat olivat jatkaneet 

toimituksiaan telakalle. Telakka joutui kuitenkin konkurssiin, joten tilaaja menetti 

maksuerän ja alihankkijat osan vastikkeistaan. Ottaen huomioon valtion asema 

rahoitusjärjestelyssä ja maksukyky, korkeatasoinen tiedottaminen rahoittamisesta sekä 

se, että valtion vakuuttelut toiminnan jatkumisesta olivat suoritusten edellytys, valtion 

lausumat voitiin perustellusti ymmärtää pelkkien rahoitussopimuksen tosiasiallisten 

 
97

 Aiesopimuksen sopimusneuvottelujen etenemistä ohjaavasta tehtävästä ks. Bryde Andersen 2019, s. 36. 
98

 Simonsen 1997, s. 90–92 ja Klami-Wetterstein 2007, s. 501–503. Ks. myös Kleineman 1991–1992, s. 131–

132, jossa kyseistä riskinjakoa muuttavaa perustetta nimitetään ”huolimattomaksi harhaanjohtamiseksi” 

(oaktsamt vilseledande). Ks. edelleen Vaasan HO 15.12.2011 (S 10/342), jonka mukaan aiesopimus 

sopimussidonnaisuuden perustavasta esisopimuksesta poiketen vahvistaa nimenomaan osapuolten välistä 

neuvottelusidonnaisuutta. 
99

 Witek 2001, s. 190–191. 
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vaikutusten arvioinnin asemesta ilmoitukseksi sen nimenomaisesta tarkoituksesta 

turvata rahoitus esitetyssä laajuudessa. Koska valtio ei ollut täyttänyt tätä aikomusta, 

oli sen korvattava tilaajayhtiölle ja alihankkijoille tästä aiheutunut vahinko.100 

Osapuolten on siksi viestittävä tavoitteistaan ja niiden toteuttamisaikomuksistaan vain siinä 

laajuudessa kuin he voivat sietää niihin liittyvää epävarmuutta. Koska osapuolten toiminnan 

perustana sopimusneuvotteluissa on lähtökohtaisesti heidän pyrkimyksensä saada aineellisia 

intressejään toteutetuiksi, voidaan heidän tulevia toimia koskevista aikeistaan tiedottamista 

arvioida tätä vasten. Kyseisen aikomuksen vahvuus ja siten siihen perustuvan vastapuolen 

luottamuksen laajuus taas riippuvat siitä, kuinka vahvoja perusteltuja odotuksia ilmaisun 

voidaan sen muotoilun, toimintaympäristön ja ilmaisun antajan henkilöllisten piirteiden 

perusteella katsoa vastapuolelle aiheuttavan. Aiesopimus on tällöin hahmotettava osapuolen 

lupaukseksi tulevasta toiminnastaan, jossa vastapuolen sitoutuminen yhteistoimintaan 

hankitaan omaa neuvottelusidonnaisuuden ja neuvotteluvastuun kasvattamista vastaan.101 

Vastuuta voidaan siksi rajoittaa ensisijaisesti ilmaisun koskemia seikkoja ja niiden 

toteutumiseen liittyvää riskinjakoa rajaamalla.102 Omista tulevaisuuden aikomuksistaan on 

syytä tiedottaa vain siinä määrin kuin on ne todella valmis toteuttamaan. 

3.3 Toimintavelvoitteiden tehostamisesta 

3.3.1 Etujännitteestä neuvottelusopimuksessa 

Osapuolten voi myös olla vaikeaa määrittää suojattavia intressejään neuvottelusopimusta 

laadittaessa, mikä voi vaikeuttaa neuvotteluvastuun alan arviointia. Verkottuneessa 

toimintaympäristössä ja prosessimaisessa yhteistoiminnassa osapuolten intressit eivät 

sopimusneuvotteluissa välttämättä rajoitu heidän tekemiinsä välittömiin panostuksiin, vaan 

he saattavat myös sijoittaa siihen taloudelliselta arvoltaan hankalasti määriteltäviä 

voimavarojaan, kuten aikaansa ja tietoa liiketoiminnastaan.103 Kyseisten intressien 

tehokkaaksi ja tapauskohtaiset erityispiirteet huomioon ottavaksi suojaamiseksi osapuolten 

 
100

 Ratkaisut perustuivat samoille tapahtumille, ja niistä ensimmäinen koski tilaajayhtiön ja jälkimmäinen 

alihankkijoiden saatavia. Jälkimmäisen ratkaisun äänestys koski ainoastaan korvausten mitoittamista. 
101

 Ks. Halila 1999, s. 738–741 ja 745–749, jossa kyseisten tapausten lausumat hahmotetaan sopimussuhteiden 

jatkotarkoituksessa tehdyksi julkiseksi lupaukseksi, joka rinnastetaan oikeusvaikutuksiltaan aiesopimuksen 

kaltaiseen tukikirjeeseen. Niistä johtuva vastuu on taas jäsennetty sopimuksentekotuottamuksen kaltaisessa 

tilanteessa syntyneeksi sopimusvastuuksi. Vastuumuotoluokittelusta on esitetty myös toisenlaisia näkemyksiä 

(ks. Annola 2003, s. 178–180), mutta eroa voidaan pitää edellä 2.1 luvussa todetuin tavoin lähinnä 

jäsentelyllisenä. Aiesopimuksen ja tukikirjeen suhdetta tarkastellaan lähemmin jäljempänä 4.3.34.3.3 luvussa. 
102

 Ks. näin myös Hemmo 2005, s. 81–82. 
103

 Etujen sekä niiden toteutumista koskevan riskin monimuotoisuudesta ks. Keskitalo 2002, s. 246–250. 
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on yleensä syytä sopia niistä erikseen esimerkiksi jo aikaisemmin viitatuin salassapito- ja 

neuvotteluyksinoikeusehdoin sekä rekrytointi- ja houkuttelukieltoehdoin. Sanottuja etuja 

edustavan osapuolen voi olla kuitenkin niiden moninaisuuden takia hankalaa arvioida 

tarpeellisten ehtojen täsmällistä sisältöä ja alaa etukäteen, mikä kasvattaa toisen osapuolen 

riskiä tuottamuksellisena pidettävään toimintaan syyllistymisestä.104 

Sanotun voidaan katsoa vaikuttavan aiemmin viitattuun neuvottelusopimuksen 

säännösten epämääräisyyteen. Esimerkiksi brittiläisessä ratkaisussa Walford v. Miles 

[1992] 2 AC 128 valokuvausyrityksen hankinnasta neuvotelleet osapuolet olivat 

sopineet neuvottelevansa ”hyvässä uskossa tai hyväksyttävällä tavalla” (in good faith 

or reasonably), minkä yhteydessä he olivat sopineet myös neuvotteluyksinoikeudesta. 

Myyjä oli tästä huolimatta vetäytynyt sopimusneuvotteluista ja myynyt yrityksensä 

kolmannelle. Ostaja väitti myyjän siten rikkoneen sopimusta ja vaati muun ohessa 

ehdotetun kauppahinnan ja kaupan kohteen todellisen arvon erotuksen korvaamista. 

Valitustuomioistuin (House of Appeal) ja ylin tuomioistuin (House of Lords) 

hylkäsivät vaatimuksen, mitä jälkimmäinen perusteli edelleen sillä, ettei 

neuvotteluyksinoikeuden kestosta ollut sovittu, ja osapuolten oikeudella ajaa etujaan 

johtamatta toisiaan harhaan.105 

Toimintavelvoitteiden yksityiskohtainen määritteleminen voi tehdä sopimusneuvotteluista 

toisaalta tarpeettoman raskaat ja kasvattaa osaltaan konfliktiriskiä. Koska neuvottelutavoite 

on vain menettelyllinen ja myöhempää varallisuudensiirtoa valmistava, osapuolet eivät 

välittömästi hyödy taloudellisesti niiden käymisestä. Laajamittainen menettelysäännöistä 

sopiminen sen sijaan muodostaa sopimusjärjestelylle yhden uuden esivaiheen ja voi siten 

raskauttaa merkittävästi yhteistoimintaa.106 Mainittu voi aiheuttaa ongelmia etenkin silloin, 

kun sopimusjärjestely ja toimintaympäristö muuttuvat dynaamisesti ja edellyttävät 

osapuolten voivan nopeasti syventää yhteistoimintaansa siihen vastaamiseksi. Vastaavasti 

osapuolille varallisuudensiirrosta tulevat etukäteiset transaktiokustannukset voivat kasvaa 

merkittävästi ja heikentää sopimusjärjestelyn houkuttelevuutta.107 Varsinkin, jos osapuolet 
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 Samasta ongelmasta liikesalaisuuksien ja lähtökohtaisen oikeustilan osalta ks. Rahnasto 2001, s. 79–81. 
105

 Ks. myös englantilainen ratkaisu Pitt v. PHH Asset Management Ltd [1994] 1 WLR, jossa tarkan 

voimassaoloajan sisältänyt neuvotteluyksinoikeussopimus katsottiin vastaavasti sitovaksi. Pohjoismaissa 

epätäsmällistä ehtoa olisi mahdollisesti pidetty edellä 3.2.1 luvussa tarkastelluin tavoin korostuneen lojaliteetin 

perusteena, mutta tapauksen voidaan tästä huolimatta katsoa havainnollistavan epätäsmällisesti määriteltyjen 

toimintavelvoitteiden arviointiongelmia. 
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 Rahnasto 2001, s. 90. 
107

 Ks. Määttä 2016, s. 39 ja 64, jossa sopimuskustannukset sijoitetaan osaksi transaktiokustannuksia, joiden 

minimoiminen on katsottu sopimusoikeuden tehtäväksi. 
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eivät voi vielä arvioida toteutuvia intressejään, saattavat he katsoa muutoin suotuisan 

yhteistoiminnan kannattamattomaksi. Tämä voi edelleen, jos osapuolten laadintapanostukset 

ovat erisuuret, laskea heidän riitakynnystään ja kasvattaa neuvotteluvastuuriskiä. 

Tasapainottamalla sopimusneuvotteluihin välittömästi liittyviä intressejään ja niistä johtuvia 

vastuitaan osapuolet voivat pyrkiä korottamaan keskinäistä konfliktikynnystään. Koska 

oikeussuhteen tavoitteesta johtuvat toimintavelvoitteet konkretisoituvat osapuolille viime 

kädessä niitä vastaavina vastuina, voivat osapuolet lisätä vastuidensa ennakoitavuutta niistä 

suoraan sopimalla. Jos osapuolten sopimusneuvotteluja koskevat intressit ovat määrällisesti 

tai laadullisesti olennaisesti erilaiset, vastuunjaosta sopiminen voi tasapainottaa epäsuhtaa, 

yhdensuuntaistaa heidän etujaan ja siten myös pienentää edellä kuvattua konfliktiriskiä 

neuvotteluvastuusta.108 Prekontraktuaalisessa suhteessa, jossa osapuolten velvoitteet ovat 

tietyssä määrin harmaalla alueella ja heidän niihin liittyvät etunsa hankalasti määriteltävissä, 

erikseen säännellyn vastuunjaon voidaan katsoa sitä kautta parantavan myös osapuolten 

toiminnan ennakoitavuutta. Tämän toteuttamiseksi voidaan jäsentää erityyppisiä tekniikoita 

sen perusteella, mitä päämäärää sillä ensisijaisesti palvellaan. 

3.3.2 Sopimusperusteisesta kustannusvastuunjaosta 

Neuvotteluvastuun syntyä ja kannustimia siihen vetoamiseksi voidaan ensinnäkin pyrkiä 

torjumaan lähtökohtaista kustannustenjakoa ohjaamalla. Jos osapuolten kustannukset 

eroavat merkittävästi toisistaan, jakamalla niitä neuvotteluriskin mukaisesta omavastuusta 

poikkeavalla tavalla osapuolet voivat rajoittaa suurempia ja mahdollisesti molempia heistä 

hyödyttäneitä panostuksia tehneen vastapuolen odotuksia yhteistoiminnan etenemisestä ja 

siten lieventää epäsuhdasta aiheutuvaa etujännitettä.109 Kustannusvastuun tasaaminen voi 

myös lisätä osapuolten sopimusneuvotteluihin liittämien, panostuksia edellyttävien etujen 

läpinäkyvyyttä ja yhdistää näin heidän käsityksiään toimintavapautensa rajoista. Lisäksi 

vaikka kustannustenjaon lähtökohtana on muutoin neuvotteluriskin periaatteen mukaisesti 

osapuolten vastuu panostuksistaan, nimenomaisella lausumalla tästä he voivat rajoittaa 

vastapuolen huomattavista ja mahdollisesti molempia hyödyttävistä panostuksista johtuvia 

sopimusneuvottelujen kulkua koskevia perusteltuja odotuksia. Erityisesti silloin, kun 
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 Epätasainen vastuunjako tuleekin tyypillisesti esille silloin, kun sopimusneuvottelut eivät johda 

sopimukseen (Hemmo 1999b, s. 86). Panostuksethan ovat tuolloin osoittautuneet kannattamattomiksi. 
109

 Osapuolet pyrkivät näin siten jakamaan riskinsä myös muissa kuin häiriötilanteissa, minkä voidaan katsoa 

vahvistavan edellä kuvattua sopimusneuvottelujen sopimuksellistumista. Sopimusta riskinjakovälineenä 

tarkastellaan lähemmin jäljempänä 5.1.1 luvussa. 
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vastapuoli voi toimintaympäristön käytäntöjen vuoksi perustellusti odottaa toisenlaista 

vastuunjakoa, osapuolten sopima voi selventää olennaisesti oikeustilaa.110 

Ratkaisussa KKO 1984 II 181 (Ään. 4–1) kommandiittiyhtiö oli alkanut neuvotella 

osakeyhtiön kanssa teollisuushallin rakentamisesta kokonaishintaurakkana 

hankkimatta tarjouspyyntöön yleensä liitettäviä rakennussuunnitelma-asiakirjoja, ja 

kumpikin tiesi hankkeen toteutumisen riippuvan ulkopuolisesta rahoituksesta. 

Osakeyhtiö oli hankkinut omalla kustannuksellaan mainitut asiakirjat, mutta 

kommandiittiyhtiö oli luopunut hankkeen toteuttamisesta anomansa lainan tultua 

evätyksi. Hankkeen raukeamisen ei myöskään katsottu johtuneen kummankaan 

osapuolen tuottamuksellisista toimista. Rakennuttajan hyväksi suoritetun suunnittelun 

kustannukset eivät alan käytännön mukaan jää suunnittelijan tai urakoitsijan vastuulle, 

mutta osakeyhtiö ei hankkeen toteutumista koskevista epävarmuuksista huolimatta 

ollut ammattimaisena rakentajana huolehtinut kustannusten jakamisesta sopimisesta 

etukäteen. Kyseiset kustannukset päätettiin siksi puolittaa osapuolten kesken.111 

Kustannusvastuun tasapainottaminen voi myös parantaa osapuolten mahdollisuuksia saada 

heille merkityksellisiä intressejä sisällytetyiksi pääsopimukseen. Kun osapuolet pyrkivät 

sovittamaan etujaan yhteen, voidaan heidän katsoa pyrkivän saamaan aikaan lopputuloksen, 

joka tuottaa heille mahdollisimman suuren nettohyödyn suhteessa sekä omiin panostuksiinsa 

että toistensa vastakkaisiin intresseihin. Jos jompikumpi osapuoli voi kuitenkin kantaa tietyt 

panostukset pienemmällä vaivalla, voi niistä vapautuva osapuoli todennäköisemmin saada 

itselleen kannattavamman sopimuksen aikaiseksi, mikä laskee tämän kynnystä osallistua 

sopimusneuvotteluihin. Vastaavasti kustannukset kannettavakseen ottanut osapuoli voi täten 

kasvattaa sopimusjärjestelyn tälle tuottamaa arvoa, kun vastapuoli pystyy keskittämään 

voimavarojaan niihin yhteistoiminnan osa-alueisiin, joilla se voi toimia tehokkaimmin.112 

Kustannusvastuun taloudellisesti tehokkaan jakamisen voidaan siten katsoa kasvattavan 

paitsi sopimusjärjestelyn yhteenlaskettua taloudellista arvoa myös todennäköisyyttä sen 

toteutumiselle. 

 
110

 Hemmo 2005, s. 59–60. 
111

 Vähemmistön mukaan kommandiittiyhtiö oli toiminut pitkälle edenneessä menettelyssä edellytettävän 

luottamuksen ja hyvän tavan vastaisesti, joten se olisi pitänyt velvoittaa korvaamaan kaikki kulut. Näkemys 

perustuu kuitenkin lähinnä osakeyhtiön tietämyksen erilaiseen arviointiin (Hemmo 2003a, s. 214). 
112

 Ks. tarjouskilpailujen osalta Bryde Andersen 2019, s. 96–97. Ilmiön voidaan katsoa olevan yhteydessä 

jäljempänä 4.1.1 luvussa tarkemmin käsiteltävään tehokkaaseen riskinjakoon perustuvaan sopimuksen 

täydentämiseen, jossa riski kanavoidaan lähtökohtaisesti kantokykyisimmälle osapuolelle sopimuksen 

osapuolille tuottaman taloudellisen arvon maksimoimiseksi (Runesson 1996, s. 40–42 ja 108–109). 
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Kustannusten jakamisesta sopiminen ohjaa toisaalta osapuolten kannustimia vain osittain 

eikä anna heille turvaa sovittua laajemmalta vastuulta mahdollisissa konfliktitilanteissa. 

Osapuolten sopimusneuvotteluihin tekemät panostukset muodostavat vain heidän suoraan 

sopimusneuvottelujen aikana vaikuttavat intressinsä, eikä vastuunjaolla voida siksi puuttua 

heidän aiemmin viitattuihin, vaikeammin arvioitaviin ja suojattaviin etuihinsa. Sopiminen 

kustannusten jakamisesta rajoittuu lisäksi lähtökohtaisesti tavalliseen, sopimusneuvottelujen 

tavoitteen mukaiseen toimintaan eikä estä neuvotteluvastuun syntymistä tuottamuksellisen 

menettelyn perusteella.113 Vasta riitatilanteissa ajankohtaistuvia etuja suojaavan vastuun 

välttäminen edellyttäisi erityisistä vastuuvapausehdoista taikka määrällisistä tai laadullisista 

vastuunrajoitusehdoista sopimista, joita voidaan kuitenkin pitää epätarkoituksenmukaisina 

vastapuolelle ja niiden aikaansaamista siksi epätodennäköisenä.114 

3.3.3 Sopimusperusteisista seuraamuksista 

Sääntelemällä erikseen myös tuottamuksellisesta menettelystä johtuvan vastuun alaa 

osapuolet voivat sekä suojata laajemmin sopimusneuvotteluja koskevia intressejään että 

ennakoida paremmin toimiensa seuraukset. Jos yhteistoimintaan liittyvien osapuolten etujen 

laatua tai määrää ei kyetä ulkoisesti varmuudella todentamaan, voivat he turvata ne 

sisällyttämällä ne neuvottelusopimukseen arvoltaan kiinteänä eränä, joka tulee suoraan 

vastapuolen suoritettavaksi tämän toimittua tietyllä instrumentin mukaisella ja intressit 

yleensä vaarantavalla tavalla. Kyseisen sopimussakon ansiosta osapuolen, jonka etuja sen 

on tarkoitus turvata, ei tarvitse määritellä intressiensä tarkkaa alaa eikä osoittaa toiminnan 

tosiasiallisia seurauksia. Sanktio tehostaa siten erityisesti edellä kuvattujen kaltaisia etuja 

turvaavia ja sopimusneuvotteluille yleisiä velvoitteita, joiden toteutuminen sellaisenaan 

edellyttää osapuolten myötävaikutusta ja keskinäistä luottamusta.115 Kun seuraamus 

kytketään melko selväpiirteisiin toimiin siihen oikeutetun osapuolen enimmäiskorvaukseksi, 

toinen osapuoli voi myös ennakoida ja välttää tehokkaammin neuvotteluvastuuriskinsä.116 

Osapuolten eri tulokulmat sanktioon voivat kuitenkin heikentää heidän mahdollisuuksiaan 

arvioida vastuidensa perustetta ja laajuutta. Yhteisen sopimustavoitteen puuttumisen takia 
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 Simonsen 1997, s. 90 ja Hemmo 1999b, s. 86–87. 
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 Vastuun sopimusperusteisesta rajoittamisesta ks. Taxell 1972, s. 455–456, jossa kiinnitetään huomiota 

pääsopimukseen sisältyvien kyseisten ehtojen riskeihin. 
115

 Sopimussakon tarkoituksesta ja tehtävistä ks. ibid., s. 441–442 ja merkityksestä erityisesti 

sopimusneuvotteluissa ks. Klami-Wetterstein 2020, s. 649.  
116

 Sopimussakon eduista suoritusvelallisen näkökulmasta ks. Olsen 1986, s. 33. 
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osapuolten odotukset menettelyn etenemisestä ja lopputuloksesta riippuvat siitä, miten he 

saavat omia aineellisia etujaan toteutetuksi, joten heidän sopimansa sanktion taustalla olevat 

etunsa voivat joutua vastakkain. Sanktion suoritusvelvollisuuden suora syntyminen tietystä 

toiminnasta turvaa sinänsä sitä velkovan osapuolen intressejä. Suoritusvelvollinen osapuoli 

voi tosin, toisin kuin lähtökohtaisen neuvotteluvastuun kohdalla, joutua suoritusvelvolliseksi 

myös tuottamuksettomasta menettelystä, mikä voi aiheuttaa tälle merkittävän vastuuriskin 

sopimusneuvotteluissa.117 Sopimussakko voi siis rajoittaa osapuolen mahdollisuuksia ajaa 

etujaan huomattavasti laajemmin kuin lähtökohtaisen oikeustilan mukaan on asianlaita. 

Seuraamusta on siksi erityisesti prekontraktuaalisessa suhteessa mahdollista soveltaa eri 

osapuolten keskenään erilaisia intressejä painottavista näkökulmista, joiden välillä tehtävä 

valinta taas määrittää seuraamuksen käyttöalan.118 

Pääsopimuksen osalta sopimussakon taustalla vaikuttavat intressit ilmenevät 

ratkaisusta KKO 2001:27, jossa kiinteistönkaupan myyjät olivat sitoutuneet 

suorittamaan ostajalle viivästymiskorvausta, jos kiinteistön hallinnan luovutus 

viivästyisi muusta kuin ostajasta johtuvasta syystä. Kiinteistöllä asunut myyjien äiti ei 

ollut suostunut muuttamaan vapaaehtoisesti kiinteistöltä, mikä viivästytti hallinnan 

luovutusta lähes vuodella. Tästä seurannut sopimussakko oli huomattava suhteessa 

kauppahintaan ja ostajan tosiasiassa kärsimään vahinkoon. Sanktiota ei kuitenkaan 

päätetty kohtuullistaa ottaen huomioon muun muassa viivästysehdon tarkoitus turvata 

ostajan mahdollisuus saada kiinteistö hallintaansa sovittuun aikaan sekä myyjien 

mahdollisuudet ennakoida tapahtumainkulku ja suojata ostajan intressiä ratkaisussa 

tarkemmin kuvatulla tavalla.119 

Prekontraktuaalisiin sääntelyvälineisiin sisältyvän sopimussakkoehdon soveltamista 

havainnollistaa ratkaisu Turun HO 24.2.2010 (S 09/390), jossa kaksi yhtiötä oli tehnyt 

aiesopimukseksi nimeämänsä sitovan sopimuksen. Sääntelyväline velvoitti yhden 

osapuolen rakentamaan ja toisen niiden valmistuttua vuokraamaan toimitilat. 

Pääsopimus oli tarkoitus tehdä urakan aloittamisen jälkeen, mihin rakentava yhtiö oli 

heti instrumentin teon jälkeen ryhtynyt. Urakka ei kuitenkaan valmistunut ajoissa, 

joten vuokraava yhtiö vetäytyi hankkeesta.  Rakentava yhtiö piti vetäytymistä 

aiheettomana ja vaati vastapuoltaan siksi suorittamaan instrumentin mukaisen 

sopimussakon. Niin käräjä- kuin hovioikeuskaan eivät pitäneet viivästystä itsessään 

 
117

 Tuottamusedellytyksen puuttumisen riskeistä ks. Klami-Wetterstein 2020, s. 649–650. 
118

 Sopimussakon soveltamisen tapauskohtaisista tarkoitusperistä ks. Hemmo 2003b, s. 336 ja 

näkökulmasidonnaisuudesta sopimusneuvotteluissa ks. Klami-Wetterstein 2020, s. 658–659. 
119

 Tapaus havainnollistaa sopimussakon sen kohteena olevan osapuolen käyttäytymistä ohjaavaa tehtävää, 

joten se voi olla huomattavasti vastaavaa vahingonkorvausta suurempi (ks. näin myös Taxell 1972, s. 442). 
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riittävänä perusteena vetäytymiselle. Tilojen puutteet olivat kuitenkin niin merkittävät 

vuokraavan yhtiön liiketoiminnalle, että tällä katsottiin olleen oikeus vetäytyä 

sopimuksenteosta eikä sopimussakkoa tarvinnut suorittaa.120 

Vastuuseuraamukset on täten suunniteltava niiden taustalla olevien toimintavelvoitteiden 

tavoin yhtämittaisiksi kaikkien niiden osapuolten etujen kanssa, joita niiden on tarkoitus 

palvella. Sääntelyvälineen tavoitteen taustalla olevat osapuolten intressit voidaan sovittaa eri 

tavoin yhteen, ja jollei osapuolten katsota tätä erikseen määrittäneen, voidaan niistä luoda 

osapuolten toimintaympäristö ja kokonaisjärjestely huomioon ottaen tarkoituksenmukaisin 

yhdistelmä. Mainittua puolestaan arvioidaan osapuolten pääsopimusta koskevia taloudellisia 

intressejä vasten. Sopimussakon tavoitteelle suojata yhden osapuolen etuja niihin liittyvää 

korvausta helpottamalla ja niitä edistäviin toimiin ohjaamalla voidaan antaa suuri painoarvo, 

jonka ylittämiseksi toisen osapuolen intressin toimia ilman riskiä vastuuseuraamuksista on 

oltava riittävän painava.121 Kuten aiemmin toimintavelvoitteiden kohdalla, seuraamukset on 

siksi suhteutettava osapuolten yhteistoimintaa koskeviin etuihin siten, että sopimusjärjestely 

kokonaisuudessaan toteuttaa niitä mahdollisimman tasapainoisesti.122

 
120

 Otsikoinnista huolimatta oikeudellisesti kyseessä oli sitova esisopimus (Klami-Wetterstein 2011, s. 27). 

Vaikka tapaus koski siten osapuolten aineellisia etuja suoraan sääntelevää instrumenttia, samanlaisen 

näkökulmasidonnaisuuden voidaan katsoa liittyvän neuvottelusopimuksen soveltamiseen. Esisopimuksen 

osalta tapauksessa oli kysymys erityisesti sääntelyvälineen sitovuuden edellytyksistä, joita tarkastellaan 

lähemmin jäljempänä 5.3.1 luvussa. 
121

 Esimerkiksi edellä kuvatuista ratkaisuista ensimmäisessä eri intressejä painottavalla tapauskohtaisella 

kokonaisharkinnalla oli keskeinen merkitys (Klami-Wetterstein 2020, s. 656). Ennakoitavuusintressiä ei 

suoritusvelvollisen osapuolen ennakointimahdollisuuksien takia voitu pitää riittävän painavana. 
122

 Sopimussakon taustavaikuttimien tunnistamisen merkityksestä ks. ibid., s. 659. 
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4 Sopimussisällön vastuutilanteiden suunnittelu 

4.1 Sopimussisällön ja sopimussidonnaisuuden muodostumisesta 

4.1.1 Sopimussisällöstä vaiheittaisena ja avoimena kokonaisuutena 

Sopimusneuvottelut johtavat varsinaiseen sopimussuhteeseen vaiheittain sitä mukaa kuin 

osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen sen perustana olevasta aineellisesta tavoitteesta. 

Koska osapuolten neuvottelutavoite perustaa osapuolten sen saavuttamiseen pyrkivän 

yhteistoiminnan, sopimussisällön muodostamisen on katsottava jakautuvan sen mukaiselle 

alueelle ajallisessa ulottuvuudessa.123  Sopimustavoite ei näin ollen synny kertakaikkisesti 

sopimusneuvottelujen ja varsinaisen sopimussuhteen taitteessa, vaan sitä ilmentävä 

sopimussisältö muotoutuu osapuolten sopimussidonnaisuutta perustamattomien ilmaisujen 

perusteella etapeittain sitä mukaa kuin osapuolet saavat pääsopimusta koskevia aineellisia 

etujaan sovitetuiksi yhteen.124 Sopimusneuvottelujen tavoitteesta johtuvat osapuolten 

keskinäiset perustellut odotukset estävät heitä lisäksi avaamasta yksipuolisesti kertaalleen 

sovittuja sopimuskohtia, joten heidän neuvotteluasemiensa sopimussisällön määrittämisessä 

voidaan katsoa lukittuvan asianomaisen kohdan osalta sen tultua sovituksi ja sopimussisältöä 

koskevan liikkumavaran vastaavasti pienenevän sopimusneuvottelujen loppua kohden.125 

Pääsopimuksen tavoite voi vaiheittaisen muodostumisensa ansiosta kehittyä edelleen vielä 

varsinaisessa sopimussuhteessa soveltamisympäristönsä muutosten myötä. Koska toiminta 

joukkomittaistuneessa toimintaympäristössä nojaa vakiintuneisiin, ennakoitavuutta luoviin 

käytäntöihin, osapuolten sopimusjärjestelyn tosiasiallisena päätavoitteena on siksi pidettävä 

käytännöistä poikkeavan ja osapuolille taloudellista arvoa tuottavan varallisuudensiirron 

aikaansaamista. Varallisuudensiirron osoittava sopimustavoite riittää siten määritellä vain 

siinä laajuudessa kuin käytännöistä on tarkoitus poiketa.126 Osapuolten edut muovautuvat 

lisäksi suhteessa toimintaympäristöönsä, joten tavoitteessa ei ole välttämättä voitu alun perin 

ottaa huomioon myöhemmin ajankohtaistuvia intressejä. Kehittämällä osapuolten edut 

 
123

 Ks. tästä jo aiemmin viitatun sopimuksen prosessikäsityksen piirteestä Pöyhönen 1988, s. 220–223, jossa 

myös sopimussuhteen muodostuminen ja kehittyminen hahmotetaan prosessiksi. 
124

 Vahlén 1964, s. 383. Ks. myös Grönfors 1993, s. 67, jonka mukaan neuvotteluesitysten väkinäinen 

hahmottaminen oikeustoimilain mukaisiksi uusiksi tarjouksiksi ilmentää perpetuum mobile -ilmiötä.  
125

 Grönfors 1993, s. 74–75 ja Simonsen 1997, s. 219, jossa jo sovittujen pääsopimuskohtien avaamista 

nimitetään epälojaaliksi back-trading-ilmiöksi. Aiemmin viitatun neuvottelusidonnaisuuden voidaan katsoa 

siis rajoittavan osapuolten toimintamahdollisuuksia myös sopimussisällön muodostamisen osalta. 
126

 Häyhä 1996a, s. 220–221, jossa myös esitetään aikaisemmin tarkasteltu lojaliteetti toimintaympäristön 

täydentävien käytäntöjen soveltumisen perusteena. 
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yhteensovittavaa sopimustavoitetta edelleen varsinaisessa sopimussuhteessa voidaan ottaa 

alkuperäisen sisältöisen sopimuksen ulkopuoliset edut huomioon. Sopimusjärjestely on täten 

avoin toimintaympäristönsä kanssa tapahtuvalle tiedolliselle vuorovaikutukselle, jossa 

siihen voidaan ammentaa edelleen uusia intressejä niitä toteuttavine sopimussisältöineen 

toimintaympäristön käytännöistä alun perin sopimatta jääneiden seikkojen osalta.127 

Oikeussuhteen yhteistoiminnallisuuden sekä sen ja toimintaympäristön vuorovaikutuksen 

ansiosta sopimusjärjestely voi myös tuottaa osapuolille enemmän taloudellista etua. Mitä 

suurempi on osapuolten keskinäinen luottamus ja mitä enemmän heillä on tietoa 

käytettävissään, sitä tehokkaammin sopimussisältöä voidaan johtaa heidän nimenomaisesti 

määräämäänsä aineksen ulkopuolelta. Osapuolten tarvitsee lisäksi käyttää vähemmän 

voimavarojaan tulevien tapahtumainkulkujen huomioon ottamiseen sopimustavoitteessaan, 

minkä ansiosta he voivat keskittyä ydinetujensa yhteensovittamiseen.128 Näin muodostuvan 

epätäydellisen sopimuksen jo sisältämän tavoitteen perusteella voidaan siten valita 

keskeisimpien etujen toteuttamista parhaiten tukeva sisältö.129 Tällaisena voidaan taas pitää 

varallisuudensiirron osapuolille suurimman mahdollisen taloudellisen arvon tuottavaa 

vaihtoehtoa. Sopimussisältöä on siten kehitettävä yhteistoiminnasta ja toimintaympäristöstä 

johtuvien muutostarpeiden ajankohtaistuttua siten, että vastuu sopeutumisesta kanavoidaan 

kantokykyisimmälle osapuolelle.130 Mahdollinen täydentävä aines voidaan myöhemmin 

johtaa toimintaympäristöstä tai sopia erikseen, mikä joustavoittaa yhteistoimintaa. 

Julkaisemattomassa ruotsalaisessa välitystuomiossa 1982-08-27 (välimiehinä Ulf K. 

Nordenson, Per-Håkan Osvald ja Kurt Grönfors) katsottiin muun ohessa, että 

erityisesti tarkasteltavana olleen kaltaiset laajat ja monimutkaiset kestosopimukset 

sovitaan tavallisesti etapeittain siten, että osapuolet saavuttavat ensimmäiseksi 

yksimielisyyden sopimuksen pääasiallisesta sisällöstä, kuten pääsuorituksesta ja 

vastikkeesta. Osapuolten katsotaan tällöin olevan tyypillisesti vakuuttuneita siitä, että 

 
127

 Kuvatusta avoimen systeemin sopimuskäsityksestä ks. Rudanko 1995, s. 112–114. Ks. myös PICC-

periaatekokoelman 4.8 artikla, jonka mukaan aukolliseen sopimukseen on sovellettava olosuhteisiin nähden 

soveliasta ehtoa muun muassa osapuolten aikomus, sopimuksen luonne ja tavoite, good faith and fair dealing 

-periaate sekä kohtuus huomioon ottaen. 
128

 Määttä 1998, s. 63, jonka mukaan osapuolten keskinäinen luottamus, saatavilla oleva tieto ja sopimukseen 

liitettyjen intressien merkittävyys vaikuttavat sopimuksen epätäydellisyyden asteeseen. 
129

 Tavoitteen asemasta sopimuksen yksilöllisessä täydentämisessä ks. Adlercreutz – Gorton 2010, s. 29. 
130

 Runesson 1996, s. 40–42 ja 108–109, jossa lisäksi hahmotetaan tätä tarkoitusta palvelevia vaihtoehtoja 

täydentymismekanismiksi. 
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yksityiskohtaisemmat seikat voidaan ratkaista jatkoneuvotteluin tai tapauskohtaisin 

ratkaisuin jälkikäteen niiden ajankohtaistuttua sovellettaessa sopimusta käytännössä. 

Alustavan sopimustavoitteen muodostamalla osapuolet määrittävät myös pääsopimuksen 

keskeisen sisällön, jonka perusteella käsillä oleva sopimusjärjestely voidaan erottaa muista 

vastaavista järjestelyistä. Koska sopimusjärjestelyn päätavoitteena on toimintaympäristön 

toimintalinjoista poikkeavan varallisuudensiirron tekeminen, on osapuolten nimenomaisesti 

sovittava sen ilmentävän päätavoitteen ytimen konkretisoivasta sopimussisällöstä. Tämän 

osoittavia olennaisia ainesosia voidaan siksi pitää sopimuksen vähimmäisvaatimuksena, jota 

ilman kyseinen sopimus ei voi olla olemassa ja jonka perusteella mahdollinen puuttuva 

sopimussisältö voidaan myöhemmin määrittää. Kun sanottu edellytys on täytetty, voidaan 

puuttuva sisältö valikoida toimintaympäristön aineksesta luonnollisina ainesosina, joista 

osapuolet voivat edelleen poiketa tarpeellisina pitäminänsä osin sopimalla ne korvaavista 

tilapäisistä ainesosista.131 Olennaisia ainesosia koskevan yksimielisyyden saavuttamista on 

siksi pidettävä aikaisimpana mahdollisena hetkenä, jolloin valmisteltu varallisuudensiirto 

voidaan toteuttaa ja sopimusneuvotteluista voidaan siirtyä varsinaiseen sopimussuhteeseen. 

4.1.2 Ennenaikaisesta sopimussidonnaisuudesta 

Vähimmäissisällön muodostamisen ohella on pääsopimuksen synnyttämiseksi tavoiteltu 

varallisuudensiirto saatettava voimaan. Jotta osapuolten luoma sopimustavoite velvoittaisi 

heitä sen saavuttamiseksi, on heidän sitouduttava siihen ja siten siirryttävä sitä valmistavasta 

oikeussuhteesta sen toteuttavaan oikeussuhteeseen sopimusjärjestelyssään. Sovittua 

tavoitetta sisällöllisesti konkretisoiva käyttäytymistapa sen ajallisesta, asiallisesta ja 

henkilöllisessä ulottuvuudesta ilmenevine rajoineen yhdessä käyttäytymisvaatimuksen 

perustavan sitoutumistoimen kanssa muodostaa tahdonilmaisun, jonka molemminpuolisesti 

antamalla osapuolet voivat saattaa pääsopimuksen voimaan.132 Koska myös tahdonilmaisun 

antaminen perustuu sopimusneuvottelujen tavoitteelle ja siitä johtuville, toimintaympäristön 

täsmentämille vastapuolen perustelluille odotuksille, voidaan sellaisena pitää ilmaisua, josta 

sen vastaanottajan voidaan kaikki ympäröivät olot huomioon ottaen katsoa ymmärtävän sen 

antajan tahdon sitoutua kyseiseen sopimukseen.133 Muista sopimusjärjestelyssä annetuista 

 
131

 Olennaisten ainesosien saavuttamisen merkityksestä sopimusneuvotteluissa ks. Grönfors 1993, s. 36–37. 

Sopimuksen ainesosajaottelusta ks. Kivimäki – Ylöstalo 1981, s. 241–242 ja Halila – Hemmo 2008, s. 14–17. 
132

 Tahdonilmaisun käsitteestä, asemasta sopimuksen perustana ja osatekijöistä ks. Zitting 1987, s. 492–493. 
133

 af Hällström 1931, s. 163, jonka mukaista määritelmää voidaan pitää ilmentymänä niin kutsutusta 

ilmaisuteoriasta, jossa tahdonilmaisun oikeusvaikutuksia arvioidaan sen ulkoisia olosuhteita vasten (ks. 

Svensson 1996, s. 38–39). Näkökulma korostaa jo aiemmin viitattujen vastapuolen perusteltujen odotusten 
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ilmaisuista poiketen tahdonilmaisun kohteena on siis pelkän tavoitteen määrittämisen sijasta 

osapuolten välittömään tahtoon perustuva sen voimaansaattaminen.134 

Määrittämisestä poiketen tavoite saatetaan kuitenkin voimaan kertakaikkisesti, mikä voi 

aiheuttaa jännitteen pääsopimuksen syntyä arvioitaessa. Koska sitoutumistoimi on itsessään 

jakamaton käsite ilman välimuotoja, on siihen perustuvaa osapuolten tavoitteenvaihdosta 

pidettävä kertakaikkisena, atomistisena ja pistemäisesti ilmenevänä oikeustosiseikkana.135 

Vaikka sopimustavoitteen olemassaolo edellyttää siis sekä vähimmäissisällön luomista että 

sen voimaansaattamista, tämä voi tapahtua eri tahdissa ja limittäin siten, että osapuolet 

lähestyvät varsinaista sopimussuhdetta sopimusneuvottelujen keskenolosta huolimatta.136 

Kun pääsopimuksen perustavat tosiseikat hajautuvat tämän takia eri kohtiin yhteistoiminnan 

ajallisessa ja asiallisessa ulottuvuudessa, sisällöllisesti tyhjää käyttäytymisvaatimusta voi 

olla vaikeaa paikantaa. Koska tahdonilmaisun olemassaolo perustuu olosuhteiden arviointiin 

kokonaisuutena, voidaan sen katsoa täyttyneen erilaisten tätä puoltavien seikkojen nojalla.137 

Jos osapuolet ovat siis saavuttaneet yksimielisyyden keskeisestä sopimussisällöstä eikä 

riittäviä siihen sitoutumatta jättämistä puoltavia perusteita ole, voidaan pääsopimuksen 

katsoa syntyneen jo ennen kuin he tätä todella tarkoittivat. 

Norjalaisessa ratkaisussa NRt 1998 s. 946 ostaja oli asettanut osakekaupalle kuusi 

ehtoa, mutta myyjä oli viisi niistä hyväksyttyään myynyt osakkeet ulkopuoliselle. 

Ostaja katsoi sopimuksen jo syntyneen ja vaati vahingonkorvausta, kun taas myyjän 

mukaan näin ei ollut tapahtunut avoimien sopimuskohtien vuoksi ja siksi, että käsillä 

olevan kaltaisen sopimuksen oletettaisiin tehtävän kirjallisena. Norjan korkein oikeus 

Høyesterett katsoi kuitenkin osapuolten päässeen jo yhteisymmärrykseen keskeisestä 

sisällöstä ja että he olisivat sen perusteella päässeet myöhemmin yhteisymmärrykseen 

avoimistakin kohdista. Osapuolten sopimusneuvotteluissa käyttämien ilmaisujen ja 

asettamien edellytysten perusteella vastapuolelle voitiin kuitenkin katsoa syntyneen jo 

ennen sopimusasiakirjan allekirjoittamista sopimuksen voimaantulosta perusteltuja 

odotuksia, jotka osapuolten oli vastavuoroisen lojaliteetin nojalla pidettävä. 

 
merkitystä arvioinnissa. Tahdonilmaisulle on tosin myös kilpaileviin teorioihin perustuvia määritelmiä (ks. 

Telaranta 1953, s. 164), mutta niitä ei käsitellä tässä tutkimuksessa tarkemmin.  
134

 Adlercreutz – Gorton – Lindell-Frantz 2016, s. 25. 
135

 Ramberg – Ramberg 2019, s. 117. 
136

 Oikeussuhteiden sisäisistä vaiheista ja niiden limittymisestä ks. Grönfors – Dotevall 2016, s. 76–77. 
137

 Kokonaisarvioinnista sopimusneuvotteluissa ks. Kaisto 2015, s. 204–207. Sopimusneuvottelujen 

tyypillisenä ongelmana on pidetty juuri sopimussidonnaisuuden perustavien sitovien tahdonilmaisujen 

erottamista sitomattomista muista osapuolten antamista ilmaisuista (Saarnilehto – Annola 2018, s. 60). 
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Norjalaisessa ratkaisussa NRt 2006 s. 1585 puolestaan aviopari oli neuvotellut 

yksityishenkilön kanssa yhteistyöstä kiinteistön ostamisessa, ja he olivat sopineet 

ensimmäiselle tarjouskierrokselle osallistumisesta. Yksityishenkilön näkemyksen 

mukaan sopimus koski kuitenkin koko menettelyyn osallistumista. Høyesterett totesi 

kyseessä olleen suuriarvoinen ja tavallisesti kirjallisena tehtävä sopimus, jossa oli 

säännelty vain osaa oikeussuhteesta ja jonka osapuolet olivat kilpailleet pitkään 

keskenään ilman aikaisempaa yhteistoimintaa. Sopimuksen tarkoituksena pidettiin 

kuitenkin kohtuuhintaisesta hankinnasta varmistumista ja lisäajan saamista siten, että 

osapuolet voivat myöhemmin sopia omaisuuden jaosta. Avioparin väittämän rajoitetun 

yhteistyön ei voitu siksi katsoa olleen osapuolten intressissä. Aviopari oli lisäksi 

vastannut yksityishenkilön sopimusluonnokseen omalla luonnoksellaan, joten 

sopimuksen suullisuutta ei katsottu ratkaisevaksi seikaksi. Yksityishenkilölle oli 

syntynyt siten väittämänsä mukaisen sopimuksen synnystä perusteltuja odotuksia, 

joiden katsottiin sitovan avioparia sen jätettyä ne oikaisematta. 

Tarkoituksettoman sopimussidonnaisuuden torjumiseksi osapuolten on siksi huolehdittava 

siitä, että heidän todelliset intressinsä ja tarkoituksensa tulevat yhteistoiminnasta riittävän 

vahvasti ilmi. Erityisesti edellä kuvattujen kaltaisissa monimutkaisissa kestosopimuksissa 

voidaan katsoa olevan tyypillistä, että niiden tavoitetta ilmentävä sopimussisältö täsmentyy 

vasta myöhemmin ja sopimuksen katsotaan siksi pääsääntöisesti syntyneen jo osapuolten 

tultua yksimielisiksi sen keskeisestä sopimussisällöstä.138 Jollei tapauksesta muuta ilmene, 

osapuolten toimintaympäristöllä ja kokonaisjärjestelyllä sekä heidän niiden perusteella 

määritettävillä oletetuilla intresseillään on huomattava merkitys sopimussidonnaisuuden 

arvioinnissa.139 Arvioinnin tapauskohtaisuus vaikeuttaa tosin osapuolten mahdollisuuksia 

ennakoida sitä, missä määrin he voivat turvallisesti selvittää sopimustavoitetta ennen kuin 

heidän katsotaan sitoutuneen siihen. Sopimussidonnaisuutta välttävän osapuolen on siksi 

sopimussisältöä määrittäessään pyrittävä tuomaan jatkuvasti ilmi toista näkökantaa edustava 

tarkoituksensa. 

4.1.3 Aiesopimuksesta sopimussidonnaisuuden ehkäisemiskeinona 

Aiesopimuksella osapuolet voivat molemminpuolisesti sovittaa etujansa yhteen ja siten 

yhtenäistää käsityksiään tulevasta sopimustavoitteesta, mikä parantaa sopimusneuvottelujen 

 
138

 Woxholth 2017, s. 132. 
139

 Erityisesti edellä mainituista ratkaisuista ensimmäisessä tapauskohtaisen tilanneyhteytensä perusteella 

sisältönsä saavilla vastapuolen perustelluilla odotuksilla ja nimenomaisesti lausutulla lojaliteetilla oli suuri 

merkitys sopimuksen synnyn arvioinnissa. 
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ennakoitavuutta. Jos osapuolet tekevät toisilleen sopimussisällöstä ainoastaan yksipuolisia 

esityksiä, joihin he myös vastaavat omilla esityksillään, voivat he arvioida niiden merkitystä 

vain omien etujensa pohjalta.140 Yhteisellä yksimielisyyden osoituksella sopimussisällöstä 

voidaan sen sijaan ottaa molempien osapuolten näkökulmat huomioon. Vahvistamalla 

käsityksensä sopimusneuvottelujen tilasta välivaihekirjauksena toimivaan aiesopimukseen 

osapuolet voivat siis varmistua silloisten kantojensa yhteneväisyydestä.141 Etappiluonteensa 

ansiosta sääntelyvälinettä voidaan myös soveltaa useasti sopimusneuvottelujen eri vaiheissa, 

joten osapuolet voivat päivittää intressejään ja koordinoida varsinaiselle sopimussuhteelle 

niiden perusteella muodostettavaa sopimustavoitetta. Sopimussisällön luominen voidaan 

edelleen hajauttaa instrumentilla eri sopimuskohdista sopimiselle merkityksellisiin oloihin, 

mikä auttaa osapuolia optimoimaan etujensa toteutumisen sopimusneuvotteluissa.142 

Instrumentilla sopimustavoitteen muodostaminen voidaan myös jaksottaa käsillä olevan 

sopimusjärjestelyn yksilöllisyyttä heikentämättä. Tavoitetta ilmentävän sopimussisällön 

muodostaminen voidaan jakaa eri tavoin erilaisilla sääntelyvälineillä, joita ovat esimerkiksi 

puitesopimuksen kaltaiset osasopimukset, joissa osa tulevasta pääsopimuksesta vahvistetaan 

etukäteen täysimittaisella sopimussidonnaisuudella.143 Sääntelyvälineen oikeusvaikutukset 

tulevat kuitenkin ajankohtaisiksi vasta myöhemmän pääsopimuksen tekemisen myötä, ja 

koska ne on laadittu useita pääsopimuksia varten ja mahdollisesti toisenlaisissa olosuhteissa, 

ei niissä välttämättä oteta kyseiselle sopimusjärjestelylle erityisiä etuja tarpeeksi tehokkaasti 

huomioon. Puitesopimukset ovat kuitenkin voimassa tästä riippumatta, mikä voi heikentää 

sopimusjärjestelyn sisäistä eheyttä.144 Aiesopimuksen tarkoitus vain sopimusneuvottelujen 

aikaisena yhteistahdon osoituksena sen sijaan rajaa sen oikeusvaikutukset käsillä olevaan 

sopimusjärjestelyyn, ja sen ilmentämä osapuolten yhteisymmärrys sopimustavoitteesta 

menettää siksi merkityksensä, jos yhteistoiminta raukeaa.145 

 
140

 Yksipuolisten ilmaisujen ja niihin liitettyjen etujen kokonaisarvioinnin hankaluus ilmenee ratkaisusta 

Helsingin HO 31.3.1982 (V 1979/1140), jossa molemmilla osapuolilla katsottiin olleen perusteltu aihe luottaa 

niihin perustuviin omiin tulkintoihinsa muodostetusta yhteisymmärryksestä ja sopimuksen syntymisestä. 

Tulkintojen eriävyyden takia sopimuksen ei katsottu kuitenkaan syntyneen. 
141

 Bryde Andersen 2019, s. 33–37. 
142

 Ks. Klami-Wetterstein 2016, s. 106, jossa esitetyn sopimusneuvottelujen etenemiskaavion perusteella 

aiesopimusta voidaan käyttää joustavasti menettelyn eri vaiheissa. 
143

 Ks. Aurejärvi 1976, s. 94, jossa osapuolten yhteistoimintaan perustuva oikeussuhde jäsennetään varsinaisen 

prosessikäsityksen asemesta useiden erityisoikeustoimien sarjaksi käyttämällä työsopimusta esimerkkinä. 
144

 Ks. Bryde Andersen 2019, s. 163, jonka mukaan puitesopimuksessa olisi syytä varautua tilanteisiin, joissa 

pääsopimusta ei saadakaan aikaiseksi. 
145

 Ks. Kivimäki – Ylöstalo 1981, s. 260, jonka mukaan sopimusneuvottelujen aikaiset punktaatiot eivät 

lähtökohtaisesti sido.  
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Sääntelyvälineellä osapuolet voivat lisäksi välttää ennenaikaisen sopimussidonnaisuuden 

synnyn. Aiesopimuksen tehtävä yhtenäistää osapuolten sopimussisältöä koskevia käsityksiä 

koskee paitsi jo aikaansaatua yksimielisyyttä tietyistä sopimuskohdista myös vielä avoimien 

osa-alueiden kartoittamista. Instrumentin voidaan siksi katsoa luovan olettaman siitä, että 

sopimusneuvottelut ovat kesken eikä varsinaiseen sopimussuhteeseen ole sen tekohetkellä 

siirrytty.146 Osapuolet voivat myös vahvistaa tätä olettamaa korostamalla avoimien kohtien 

merkitystä intressiensä toteutumiselle ja jatkamalla sopimusneuvottelujen käymistä sen 

laadinnan jälkeen.147 Instrumentin hyödyntämällä neuvottelusidonnaisuudella osapuolet 

voivat kuitenkin sitoa toisensa riittävän vahvasti menettelyyn siihen saakka, että he ovat 

kartoittaneet kaikki heidän etujensa toteutumiselle merkitykselliset sopimuskohdat. Etenkin, 

jos pääsopimus on monimutkainen ja laaja, osapuolet tarvitsevat lisää aikaa sopimussisällön 

selvittämiseksi ja pääsopimuksen kannattavuuden arviointi edellyttää vielä huomattavia 

panostuksia, voivat he tällä tavalla lykätä sopimusneuvottelujen päättämistä vaarantamatta 

sopimusjärjestelyyn liittämiensä intressiensä toteutumista.148 

Aiesopimus voi toisaalta myös luoda osapuolille sopimussidonnaisuutta hyödyntäviä 

sääntelyvälineitä tehokkaamman tosiasiallisen kannustimen pääsopimuksen tekemiselle. Jos 

olosuhteet edellyttävät osapuolten voivan osoittaa jo saavuttamansa yksimielisyyden joillain 

ulkoisesti havaittavin tavoin, instrumentilla voidaan sopimussidonnaisuuden puuttumisesta 

huolimatta edistää pääsopimuksen aikaansaamista.149 Aiesopimuksen voidaan myös katsoa 

kasvattavan neuvottelusidonnaisuuden lisäksi osapuolten moraalista ja psykologista 

sidonnaisuutta sopimusjärjestelyyn.150 Osapuolet voivat edelleen kannustaa toisiaan 

etenemään aiesopimuksessa edellytettyyn suuntaan liiketoiminnan sisäisin, palkitsevin tai 

rankaisevin seuraamuksin. Osapuolten voidaan katsoa liiketaloudellisesti järkeviä päätöksiä 

tekevinä toimijoina antavan eniten painoa seuraamusten tosiasialliselle merkitykselle, ja 

verkottuneessa toimintaympäristössä maineen ja luottamuksen kaltaisilla muutoin kuin 

oikeudellisesti arvotettavilla seikoilla voi olla huomattava painoarvo.151 Erityisesti, jos 
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 Portin 1984, s. 448. 
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 KM 1990:20, s. 133–134 ja Witek 2001, s. 204–205. 
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 Gomard 1984, s. 267 ja Woxholth 2017, s. 133. 
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 Hemmo 2003a, s. 270 ja Hemmo 2005, s. 68, joissa tästä mainitaan esimerkkeinä osapuolten 

organisaatioiden sisäisen toiminnan tehostaminen ja ulkopuolisen toimijan myötävaikutuksen tarve. 
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 Bryde Andersen 2013, s. 93 ja Ramberg – Ramberg 2019, 89. 
151

 Annola 2003, s. 181–184. 
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molemmat osapuolet ovat vielä epävarmoja pääsopimuksen teosta, voivat he tasapainottaa 

ennakoitavuuden ja joustavuuden tarpeensa tehokkaammin liiketaloudellisin keinoin. 

4.2 Sopimussidonnaisuudesta ja aiesopimuksen sisällöstä 

4.2.1 Otsikon ja sisällön vastaavuudesta aiesopimuksessa 

Osapuolten aiesopimukseen liittävät odotukset voivat vaihdella huomattavasti, minkä vuoksi 

se voidaan yksilöidä tehokkaimmin perimmäisen tehtävänsä perusteella. Mukautuvuutensa 

ja laajan käyttöalansa vuoksi instrumenttia voidaan käyttää erilaisissa sopimusneuvottelujen 

tilanneyhteyksissä, joiden perusteella osapuolet voivat liittää siihen erilaisia ja eri tavoin 

huomioon otettavia intressejä. Siinä missä prekontraktuaalisen suhteen alussa laaditussa 

aiesopimuksessa lähinnä kartoitetaan avoimia kohtia, loppuvaiheen sopimusneuvotteluissa 

sen päätehtävänä on saavutetun yksimielisyyden vahvistaminen tulevaa pääsopimusta 

varten.152 Vastaavasti instrumentin ulkoinen olemus on pitkälti sidoksissa sen ilmentämän 

sopimustavoitteen tilaan. Sovellettava instrumentti voidaan siksi yksilöidä varmimmin 

perimmäisen tehtävänsä perusteella; osapuolten edut pyritään suojaamaan mahdollisessa 

tulevassa sopimustavoitteessa saattamatta sitä kuitenkaan suoraan voimaan. Aiesopimusta 

tunnistettaessa on siksi annettava etusija sen taustalla olevalle osapuolten päätarkoitukselle 

suhteessa sen ulkoasuun, joka muodostaa vasta arvioinnin lähtökohdan.153 

Aiesopimuksen ensisijaisen käyttötarkoituksen on siksi saatava tukea käyttöyhteydestään, 

jotta instrumentille voidaan antaa nimensä mukaiset oikeusvaikutukset. Sääntelyvälineen 

tehtävä on sellaisenaan varsin muodollisesti määritelty ja voidaan todentaa sen käytännössä 

eri tavoin ilmentämän sopimussisällön perusteella. Samantyyppinen aines voi kuitenkin 

sisältyä myös muihin tavoiteltua pääsopimusta sisällöllisesti ja yksilöllisesti valmistaviin 

instrumentteihin, kuten esisopimukseen, joiden tehtävä on tämän vuoksi osittain yhtenevä 

aiesopimuksen kanssa. Sääntelyvälineelle ominainen ja sen yksilöinnin kannalta ratkaiseva 

sopimussidonnaisuuden perustamatta jättäminen on kuitenkin negatiivinen ominaisuus, jota 

ei voida tämän takia välttämättä todentaa yksiselitteisesti. Sitovan tahdonilmaisun antamatta 

jättäminen nimittäin ei lähtökohtaisesti edellytä osapuolilta positiivisia toimia ja voi ilmetä 

aiesopimuksesta vain sen otsikosta. Vaikka instrumentin nimityksellä on sellaisenaan 

painoarvoa arvioinnissa, voidaan sille tästä huolimatta antaa toisen vaihtoehdon mukainen 
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 Aiesopimuksen käyttötarkoituksista sopimusneuvottelujen eri vaiheissa ks. Gorton 1983, s. 45. 
153

 Ks. Aho 1968, s. 166–171, jossa kyseisen oikeustoimiin yleisesti perinteisesti sovelletun falsa demonstratio 

non nocet -periaatteen katsotaan edustavan laajennettua objektiivista tulkintaperiaatetta. 
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merkitys, jos tapauksen muut tosiseikat tätä riittävästi tukevat.154 Osapuolet voivat tällöin 

kohdistaa aiesopimukseen vastakkaisia odotuksia, mikä voi johtaa tulkintariitoihin.155 

Ratkaisussa KKO 1996:7 kaupunki ja sen omistama osakeyhtiö olivat neuvotelleet 

toisen osakeyhtiön kanssa viimeksi mainitun omistaman yhtiön osakekannan kaupasta. 

Osapuolet olivat laatineet aiesopimukseksi nimeämänsä ja kauppakirjaluonnoksen 

sisältäneen asiakirjan, jonka mukaan kauppakirja tuli allekirjoittaa tiettyyn hetkeen 

mennessä. Osapuolet olivat sopineet jatkavansa sopimusneuvotteluja aikataulusta ja 

siirtävänsä kauppakirjan allekirjoitusajankohtaa, minkä jälkeen kaupunginhallitus oli 

hyväksynyt asiakirjan. Kaupunki kuitenkin jätti kauppakirjan allekirjoittamatta, koska 

kaupunginvaltuusto ei ollut varannut kauppaan määrärahoja. Osapuolet olivat toisaalta 

määritelleet tarkoin pääsopimuksen olennaiset ainesosat eivätkä olleet erimielisiä sen 

sisällöstä. Koska jatkoneuvottelut koskivat lähinnä kaupan toteuttamisaikataulua, 

kaupunki ei ollut todennut vastapuolelle sopimusneuvotteluissa kaupan toteutumisen 

riippuvan määrärahapäätöksestä ja lopullisen kauppakirjan allekirjoittamishetkestä oli 

jo sovittu, asiakirja katsottiin sitovaksi esisopimukseksi. Kaupungin vahvistettiin 

olevan täten velvollinen allekirjoittamaan lopullinen kauppakirja. 

Osapuolten on siis varmistettava myös se, että heidän sopimussidonnaisuuden välttämiseen 

pyrkivä tarkoituksensa ilmenee riittävän vahvasti aiesopimuksesta eri tilanneyhteyksissä. 

Koska asiakirjan sisällöllä on sen tulkinnassa keskeinen merkitys, kasvaa sopimussisällön 

kattavasti sisältävien sääntelyvälineiden kohdalla riski niiden katsomisesta tahdonilmaisun 

sisältäviksi sääntelyvälineiksi, kuten yllä kuvatussa tapauksessa kävi.156 Osapuolten voi olla 

vaikeaa ennakoida sanotun kynnyksen ylittymistä paitsi instrumenttien yhteisen käyttöalan 

vuoksi myös siksi, ettei puhtaasti elinkeinoelämässä kehittyneiden sääntelyvälineiden 

tarkastelijalla välttämättä ole riittävää ymmärrystä niihin liittyvästä liiketoiminnasta.157 Jos 

aiesopimus tehdään silloin, kun selvitetty pääsopimus on lähinnä sitoutumistahdonilmaisuja 
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 Kolehmainen 2006, s. 151–155. 
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 Hemmo 2001, s. 57–58. 
156

 Saarnilehto 1996, s. 948, jonka mukaan neuvoteltavaa ei tässä tapauksessa enää ollut. Tätä voidaankin pitää 

tavanomaisesta poikkeavana aiesopimuksen käyttötilanteena aiemmin viitatussa oikeustoimilakitoimikunnan 

mietinnössä lausuttu huomioon ottaen (ks. KM 1990:20, s. 133–134).  
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 Hemmo 2001, s. 58. Esimerkiksi alemmat oikeusasteet olivat päätyneet päinvastaiseen lopputulokseen sekä 

yllä mainitussa ratkaisussa että julkaisemattomassa ratkaisussa KKO 26.1.1999 (S 97/891), jossa osapuolet 

olivat laatineet aiesopimukseksi nimeämänsä asiakirjan, jonka sisältö vastasi otsikkoa. Alemmat oikeusasteet 

pitivät sitä kuitenkin sitovana sopimuksena, ja vasta korkein oikeus katsoi asianlaidan olevan toisin.  
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ja muita teknisiä toimenpiteitä vailla eivätkä osapuolet halua vielä sitoutua siihen, on heidän 

varmistettava, että tämä tarkoitus on muutoin riittävän selvästi havaittavissa.158 

4.2.2 Muodosta sopimussidonnaisuuden edellytyksenä 

Sopimussidonnaisuuden muodostumista voidaan ennakoida tehokkaammin täydentämällä 

aiesopimusta sitoutumista sääntelevällä neuvottelusopimuksella. Koska sääntelyvälineen 

päätarkoituksena on ohjata osapuolten toimintamahdollisuuksia sopimusneuvotteluissa, 

voidaan sillä rajoittaa osittain pääsopimuksen tekemisen mahdollistavaa sopimusvapautta. 

Yksiselitteisimmin tämä tapahtuu muotovapauden osalta, jolloin osapuolet voivat sopia 

pääsopimuksen sitovuuden syntyvän erikseen määriteltyjen tosiseikkojen täytyttyä eli 

tietyssä ulkoisesti havaittavassa muodossa.159 Sanottu muotovarauma voi siten kohdistua 

niin tahdonilmaisun ilmaisutapaan kuin sen sijoittumiseen sopimusjärjestelyn ajallisessa tai 

asiallisessa ulottuvuudessa, minkä ansiosta osapuolet voivat yhtenäistää käsityksiään 

pääsopimuksen syntymisen kannalta merkityksellisistä seikoista ja ennakoida ne.160 Kun 

sopimusneuvottelujen ja varsinaisen sopimussuhteen välinen raja tämän myötä selvenee, 

osapuolet voivat etenkin laajamittaisissa ja monimutkaisissa sopimusjärjestelyissä arvioida 

sopimustavoitteen kattamien etujensa toteutumisen kokonaisuutena siihen sitoutumishetken 

mukaisia olosuhteitaan ja tietojaan vasten. 

Muotovarauma on toisaalta voitava yhdistää selvästi sillä kulloinkin suojattaviin osapuolten 

intresseihin, jotta se toteuttaisi osapuolten sille todella tarkoittamaa tehtävää. Sopimukseen 

perustuva muotovarauma sinänsä on vain väline, jonka merkitys ja soveltamistapa riippuvat 

osapuolten tapauskohtaisista suojattavista eduista. Sopimussidonnaisuuden voimaantulon 

ehkäisyyn tarkoitetun muotovarauman voidaan katsoa suojaavan laajempaa sopimusvastuun 

välttämiseen pyrkivää osapuolten intressiä kuin esimerkiksi osapuolten sopimussisällön 

selventämisintressiä palveleva todistusluontoinen muotovarauma.161 Jos aiottu tarkoitus ei 

kuitenkaan muotovaraumasta tai muutoin ilmene eikä sen laiminlyömisen oikeusvaikutuksia 

ole nimenomaisesti määritelty, voivat osapuolet tulkita sitä omien intressiensä mukaisesti. 
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 Hemmo 2005, s. 64. 
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 Ks. Aarnio 1972, s. 189–190, jonka mukaan muotovaatimuksella siis täydennetään oikeustosiseikastoa 

asettamalla muotoseikka tietyn oikeusseuraamuksen lisäedellytykseksi. 
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 Ks. Lahtinen 1957, s. 135, jossa muodon tehtävistä ensimmäisenä mainitaan juuri oikeustoimen tekemisen 

erottaminen sitä valmistelevista toimista. Yleisimpänä muotovaraumana voidaan pitää vaatimusta sopimuksen 

tekemisestä kirjallisessa muodossa (ks. Muukkonen 1958, s. 158–163), joskin myös muita tekniikoita on 

olemassa (ks. Hemmo 2005, s. 52–53). 
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 Muotovaatimusten jaottelusta niiden noudattamatta jättämisen seuraamusten perusteella ks. Saarnilehto – 

Annola 2018, s. 55–56 ja Hoppu – Hoppu – Hoppu 2020, s. 69. 
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Sanottu voi olla mahdollista erityisesti, jos varauma on tehty muilla kuin jälkikäteen 

todennettavilla keinoilla esimerkiksi toisen osapuolen ilmoituksella ja vastapuolen hiljaisella 

hyväksynnällä. Jollei yhteistä tarkoitusta voida muutoin todentaa, saatetaan se muodonkin 

osalta määrittää toimintaympäristön käytäntöjen ja niillä yleensä suojattavien osapuolten 

etujen perusteella, mikä ei välttämättä vastaa osapuolten todellista tarkoitusta.162 

Ruotsalaisessa ratkaisussa NJA 1962 s. 276 (Ään. 3–2) huvialueen isäntä ja 

muusikkojen välittäjä olivat keskustelleet orkesterin tilaamisesta juhliin, jolloin isäntä 

oli hyväksynyt välittäjän ehdotuksen eräästä orkesterista. Osapuolet olivat myös 

sopineet välittäjän toimittavan orkesterinjohtajan ja isännän allekirjoitettavaksi 

sopimusasiakirjan, mutta välittäjän näin toimittua ei isäntä vastannut yhteydenottoihin. 

Vaikka osapuolet eivät olleet viitanneet muotovaraumaan, katsoi Ruotsin korkein 

oikeus Högsta domstolen (jäljempänä HD) olosuhteiden perusteella sopimuksen 

syntymisen edellyttävän lähtökohtaisesti kirjallista muotoa. Näin oli erityisesti siksi, 

että tätä edellytettiin alan malliehdoissa, joiden myös katsottiin ilmentävän alan 

vakiintuneita toimintatapoja siitä huolimatta, ettei niitä ollut erikseen sovittu 

sovellettavan. Isännän pitkäaikaisen passiivisuuden perusteella enemmistö katsoi 

sopimuksen kuitenkin syntyneen.163 

Norjalaisessa ratkaisussa NRt 2014 s. 100 ostajayhtiö ja myyjä olivat aloittaessaan 

sopimusneuvottelut kohdeyhtiön osake-enemmistön ostamisesta sopineet, ettei 

kummallakaan heistä ole vaatimuksia toisilleen ennen kuin menettely on johtanut 

allekirjoitettuun sopimukseen. Kun sopimussisältö oli tullut määritetyksi ja due 

diligence -menettely suoritetuksi, ostajayhtiö kieltäytyi allekirjoittamasta sopimusta 

edellä mainitun ehdon nojalla. Muutoksenhakutuomioistuin oli katsonut osapuolten 

poistaneen sillä vain sopimuksentekotuottamukseen perustuvan neuvotteluvastuun ja 

sopimuksen syntyneen muun muassa aiemmin viitatuissa ratkaisuissa NRt 1998 s. 496 

ja NRt 2006 s. 1585 lausutun perusteella. Høyesterett katsoi kuitenkin kyseessä olevan 

sopimussidonnaisuuden estävä muotovarauma, ja koska se oli jäänyt täyttymättä, ei 

sopimuksen katsottu syntyneen.164 

Osapuolten on siksi muotoiltava muotovaraumansa siten, etteivät sen taustatarkoitus ja 

heidän sillä suojattavat intressinsä jää muuttuvaa toimintaympäristöä vasten tulkittaviksi. 
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 Muukkonen 1958, s. 164. Ks. samoin myös von Hertzen 1983, s. 125–126. 
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 Vähemmistön mukaan passiivisuudella ei olisi ollut kyseistä vaikutusta eikä sopimus olisi siksi syntynyt. 

Passiivisuuden merkitystä tarkastellaan lähemmin jäljempänä Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. luvussa. 
164

 Tulkintaratkaisua on ehdon epäselvän muotoilun takia arvosteltu (Woxholth 2017, s. 123), minkä voidaan 

katsoa olevan yhteydessä alla viitattavaan sopimusvapautta vähiten rajoittavan vaihtoehdon mukaiseen 

tulkintaan. 
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Koska muotovarauman teko lähtökohtaisesti rajoittaa osapuolten sopimusvapautta, on sitä 

saatettu tulkita viimeksi mainitun kannalta lievimmällä mutta vastuuta välttämään pyrkivää 

osapuolta tosiasiallisesti velvoittavammalla tavalla.165 Sopimusvastuun välttämisintressi on 

siksi erotettava mahdollisimman laajalti toimintaympäristöstään tuomalla muotovaraumasta 

selvästi ilmi sen oikeudellinen merkitys ja sen laiminlyömisen oikeusvaikutukset.166 Vaikka 

osapuolet voivat ehdon sopimusperusteisuuden perusteella lähtökohtaisesti vapautua 

sopimussidonnaisuudenkin estävästä muotovaraumasta sopimalla toisin, yksiselitteiseksi 

muotoillun ehdon voidaan katsoa luovan jo vahvan olettaman osapuolen etujen suojaksi.167 

4.2.3 Menettelystä sopimussisällön muodostumisen ohjaamiskeinona 

Osapuolet voivat lisäksi edistää pääsopimusta koskevien etujensa toteutumista ohjaamalla 

niiden yhteensovittamista neuvottelusopimuksella. Kuten sitoutuminen, sopimussisällön 

muodostaminen tapahtuu osapuolten tekemin menettelytoimin, joita sääntelemällä voidaan 

ohjata myös niiden kohteena olevan ja osapuolten intressejä ilmentävän aineksen valintaa. 

Jos neuvottelusopimuksella yksilöidään siis sitovasti menettelyn kohde tai pääsopimuksen 

teolle asetetaan toimintaympäristöön kytkeytyviä määrällisiä tai laadullisia edellytyksiä, 

suuri osa sopimussisällöstä voi tosiasiassa määräytyä jo sopimusneuvottelujen etenemisestä 

sovittaessa.168 Neuvottelusopimuksella voidaan siten rajoittaa myös pääsopimusta koskevaa 

sisältövapautta, minkä seurauksena sääntelyvälineellä puitesopimuksen tavoin pääsopimusta 

synnyttämättä vahvistetaan etukäteen sopimustavoitteeseen sisällytettäviä intressejä ja 

rajoitetaan sopimusneuvotteluissa käsiteltävien asioiden alaa.169 Etenkin, jos osapuolten voi 

olla hankalaa saada omia etujaan niistä nimenomaisesti neuvottelemalla läpi, voidaan 

sääntelyvälinettä käyttää täydentävänä sopimussisällön määrittämiskeinona. 

Sopimusvapauden rajoittaminen voi toisaalta ohjata osapuolten toimintaa tosiasiallisesti 

tarkoitettua laajemmin ja johtaa sopimussidonnaisuutta vastaavaan tilanteeseen. Vaikka 

rajoitukset eivät lähtökohtaisesti kohdistu pääsopimuksen lopullista tekemistä koskevaan 

päätäntävapauteen, ovat sopimusvapauden osa-alueet vuorovaikutuksessa keskenään eikä 

 
165

 Ks. Norros 2008, s. 193–194, jossa viitattujen kannanottojen perusteella muotovaraumalla on katsottu 

lähtökohtaisesti olevan todistusvaikutus. Vastakkaisenkin lähtökohdan tueksi on esitetty perusteita (ibid.), ja 

myös olettamasääntöjen asettamista ylipäänsä on arvosteltu (ks. von Hertzen 1983, s. 124–128). 
166

 Hemmo 2003a, s. 202 ja Hemmo 2005, s. 54. 
167

 Muotovaatimuksesta luopumisesta ks. Telaranta 1990, s. 243. Osapuolten on oltava erityisen huolellisia, 

ettei heidän katsota hiljaisesti hyväksyneen tällaista asiaa (sanotun toteutumisesta ks. ibid.). Viimeksi mainittua 

tarkastellaan lähemmin jäljempänä Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. luvussa. 
168

 Annola 2003, s. 155–156. 
169

 Bryde Andersen 2019, s. 95. 



47 
 

 
 

niitä voida täydellisesti erottaa toisistaan. Yhden osa-alueen rajoittaminen voi siksi heijastua 

muihinkin osa-alueisiin.170 Sopimusvapauden oikeudelliset rajoitukset voivat myös yhdistyä 

osapuolten ja toimintaympäristön taloudellisista ja aineellisista voimasuhteista johtuviin sen 

tosiasiallisiin rajoituksiin ja edelleen supistaa osapuolten liikkumavaraa.171 Sen perusteella, 

miten toimintavapautta on kulloinkin tarkoitus rajoittaa, osapuolet voivat joutua valitsemaan 

etukäteen esimerkiksi sopimuskumppanin valinnanvapautta ja sopimussisällön luomista 

koskevien etujensa välillä. Pääsopimuksen tekovelvollisuuden ja sopimussidonnaisuuden 

muodollisesta puuttumisesta huolimatta he voivat siksi joutua käytännössä sitoutumaan 

muuhunkin kuin kannattavimpana pitämäänsä sopimusjärjestelyyn, jos heillä on sovitusta 

rajoituksesta huolimatta edelleen tarve toteuttaa varallisuudensiirtoon liittyvät intressinsä. 

Ratkaisussa KKO 1999:48 (Ään. 3–2) asunto-osakeyhtiö oli tarjouspyynnössään 

sitoutunut noudattamaan rakennusalan urakkakilpailun periaatteita (RT 16-10182). 

Tarjoukset avattuaan yhtiö oli rikkonut näitä periaatteita alkamalla neuvotella 

urakkahinnoista tarjouksen tekijöiden kanssa ja tehnyt sopimuksen muun kuin 

edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa, joka periaatteissa velvoitettiin 

valitsemaan. Viimeksi mainittu oli luottamuksensa ja sopimusneuvotteluja koskevien 

perusteltujen odotustensa loukkauksesta johtuvan sopimuksentekorikkomuksen takia 

oikeutettu korvaukseen, jonka oli katettava ainakin tarpeellisista valmistelutoimista 

johtuneet, turhiksi osoittautuneet kulut. Korvaus saattoi kuitenkin vaihtoehtoisesti 

kattaa sopimushyödyn erityisistä syistä, joina mainittiin lakiperusteinen velvoite tehdä 

sopimus edullisimman tarjouksen tehneen kanssa ja sopimusperusteinen velvoite 

toimia sopimuksenteossa tietyin tavoin. Loukattu taho voi tällöin vaatia sopimuksen 

tekoa kanssaan, ja korvauksen sen laiminlyönnistä on lähtökohtaisesti katettava 

menetetty voitto, joka asunto-osakeyhtiön oli myös korvattava urakoitsijalle.172 

Osapuolten on siis rajoitettava sopimusvapauttaan tarkoin suhteessa pääsopimusta koskeviin 

etuihinsa, joiden toteutumiseen neuvottelusopimus vaikuttaa. Koska sääntelyväline perustaa 

osapuolille sopimussuhteen sen soveltamisalaan kuuluvien toimintavelvoitteiden osalta, 

voidaan sopimusneuvotteluihin soveltaa aiemmin mainituin tavoin muodollisesti erillistä 

 
170

 Muukkonen 1956, s. 606–608, ja Hemmo 2003a, s. 75–76, joissa sopimusvapauden elementeiksi 

jäsennetään muoto- ja sisältövapauden ohella päätäntävapaus ja sopimuskumppanin valitsemisvapaus. 

Jäljempänä kuvatussa tapauksessa voidaan myös havaita yhtymäkohtia kuhunkin näistä elementeistä. 
171

 Muukkonen 1956, s. 609–610. 
172

 Vähemmistö katsoi esittelijän mietinnön mukaisesti, ettei urakoitsijan perusteltu luottamus voinut 

sopimuksen syntymättä jäämisen vuoksi kattaa sopimushyötyä, joten se olisi velvoittanut asunto-osakeyhtiön 

korvaamaan sille ainoastaan sopimuksenteosta aiheutuneet kustannukset.  
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sopimusvastuuta.173 Sopimusneuvotteluja ja niiden puitteissa muodostuvaa varsinaista 

sopimussuhdetta voidaan toisaalta arvioida kokonaisuutena, jossa osapuolten perustellut 

odotukset toistensa toiminnasta niistä johtuvine vastuineen kohdistuvat prekontraktuaalisen 

suhteen etenemisen ohella sen lopputulokseen. Kyseisten odotusten sisällön voidaan katsoa 

riippuvan osapuolten sopiman sopimusvapauden rajoittamisen asteesta ja mahdollisuudesta 

yksilöidä niiden rajoissa toimimisen lopputulos.174 Osapuolten on siten syytä varmistua 

sopimiensa rajoitusten ja niillä suojattavien etujensa pysyvyydestä ja erillisyydestä suhteessa 

muihin toimintamahdollisuuksiinsa ja niihin etuihinsa, joiden toteutuminen on epävarmaa. 

Jollei tämä ole kuitenkaan mahdollista, on heidän vältettävä sellaisista toimintavelvoitteista 

sopimista, joka rajoittaisi edes välillisesti heidän harkintavaltaansa sitoutumisen osalta.175 

4.3 Sopimussidonnaisuudesta ja tosiasiallisesta toiminnasta 

4.3.1 Aiesopimuksen ja tosiasiallisen toiminnan yhteisvaikutuksesta 

Aiesopimuksella osapuolet pystyvät myös kehittämään kokonaisvaltaisemmin sen kohteena 

olevaa sopimusjärjestelyä ennen ja jälkeen pääsopimuksen syntymisen. Hyödyntämällä 

instrumenttia useita kertoja sopimusneuvottelujen eri vaiheissa osapuolet voivat koordinoida 

sopimussisällön muodostamista siten, että jokainen vaiheittainen yhteisymmärrys siitä 

perustuu aiemmin saavutetulle yksimielisyydelle, joka rajaa heidän sisältövaihtoehtojaan ja 

tarkentaa tulevaa sopimustavoitetta. Kun osapuolet pääsevät ensin yhteisymmärrykseen 

varallisuudensiirron perusteista, jää heille rajallisempi liikkumavara valita myöhempien 

olosuhteiden perusteella sitä tehokkaimmin täydentävä sopimussisältö. Sopimussisältö 

muodostuu tällöin projektina, jossa sopimustavoite täsmentyy ja osapuolten liikkumavara 

etujensa ajamisessa taas supistuu.176 Tämä mahdollistaa voimavarojen tehokkaan käytön, 

kun osapuolet voivat kasvaneiden luottamuksen ja lojaliteetin perusteella kehittää 

yhteistoimintaansa jo ennen pääsopimuksen voimaantuloa. Etenkin sopimusneuvottelujen 

 
173

 Hemmo 1999a, s. 374–377, jonka mukaan yllä kuvatussa tapauksessa oli kyse kaksivaiheisen sopimisen 

mallin mukaisesta asunto-osakeyhtiön harkintavaltaa rajoittaneesta neuvottelusopimuksesta ja jossa myös 

pohditaan, olisiko urakoitsijalla ollut siksi oikeus vaatia myös sopimuksen tekemistä ja luontoissuoritusta. 
174

 Klami-Wetterstein 2016, s. 151–152, jonka mukaan korvaus voitiin mainitussa tapauksessa määritellä 

differenssiopin perusteella periaatteiden mukaisen menettelyn lopputuloksen yksilöitävyyden vuoksi. 
175

 Hemmo 2004, s. 17, jossa harkintavaltaa turvaavina keinoina mainitaan osapuolen oikeus hylätä kaikki 

tarjoukset ja kokonaistaloudellisuuden kaltaiset väljät perusteet sopimuksentekovelvollisuudelle. 
176

 Projektiajattelusta yleisesti ks. Pöyhönen 2000, s. 154–156 ja sopimussisällön muodostamisen osalta ks. 

Annola 2003, s. 209–211. Ks. myös Bryde Andersen 2013, s. 93–94, jonka mukaan aiesopimus toimii 

sopimusneuvottelujen alussa lähinnä alustavana tarjouksena ja lopussa jo vaihtoehtona esisopimukselle. 
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loppuvaiheessa, jossa sopimustavoite on varsin tarkasti määritelty, osapuolet pystyvät 

yhteensovittamaan sitä valmistavat toimensa sitä toteuttaviin toimiin.177 

Sopimusneuvottelujen ja varsinaisen sopimussuhteen rajan loivenemisen takia osapuolten 

saatetaan kuitenkin katsoa sitoutuneen pääsopimukseen, jos yhteistoiminnan tosiasiallinen 

tila tätä riittävästi puoltaa. Kun pääsopimusta valmistelevat ja toteuttavat toimet on sovitettu 

yhteen keskenään, voivat molemmat edistää sellaisia osapuolten intressejä, jotka toteutuvat 

vasta varallisuudensiirron toteuttamisvaiheessa. Valmistavia ja toteuttavia toimia voi olla 

tällöin vaikeampaa erottaa toisistaan. Etenkin, jos osapuolet ovat jo tosiasiallisesti päässeet 

sopimustavoitteesta yhteisymmärrykseen aiesopimuksesta todennettavalla tavalla ja sen 

voimaansaattaminen on sitoutumistoimea vailla, saattavat he sen syntymiseen luottavaisina 

tehdä jo sen mukaisiksi suorituksiksi katsottavia toimia.178 Toinen osapuoli on kuitenkin 

voinut varsinkin muotovaraumaa käyttäessään haluta ennen sitoutumistoimen tekemistä 

arvioida sopimusjärjestelyn kannattavuuden. Jos osapuoli päättää vetäytyä pääsopimuksen 

teosta, tämän ja suorituksia tehneen vastapuolen intressit voivat joutua helposti vastakkain 

ja johtaa vaikeasti ennakoitaviin riitoihin sopimussidonnaisuuden olemassaolosta. 

Ratkaisussa KKO 1990:22 yritykset olivat neuvotelleet yhteistyöstä puuhakkeen 

kuljetusvälineiden valmistuksessa ja myynnissä, ja toinen yritys oli vahvistanut tämän 

jälkeen sopimuksen tehdyksi kirjeellä, josta ilmeni myös muodostettu sopimussisältö. 

Osapuolilla oli ollut hieman yhteistoimintaa jo ennen sopimusneuvottelujen 

aloittamista, ja he olivat kirjeen lähettämisen jälkeen toimineet oleellisesti siitä 

ilmenevien ehtojen mukaisesti sekä olleet jatkuvassa yhteydenpidossa niin 

sopimuksen kohteena olevan tuotteen kuin muidenkin asioiden osalta. Kirjeen 

vastaanottanut yritys ei ollut myöskään tehnyt muistutusta vastapuolelleen kirjeestä tai 

siihen perustuvista toimista. Kuvatuissa olosuhteissa osapuolten katsottiin sitoutuneen 

siten kirjeestä ilmenevän mukaiseen yhteistyösopimukseen, jonka mukaisen maksun 

kirjeen vastaanottaneen yrityksen oli vastapuolensa vaatimuksesta suoritettava.179 

Ratkaisussa KKO 2011:6 kantaja oli neuvotellut vastaajien kanssa tuotantolaitoksen 

perustamisesta ja tehnyt heidän tietensä niiden perustamista edistäviä ja vastaajienkin 

eduksi koituneita toimia. Kantaja katsoi toimeksiantosopimuksen syntyneen toimien 
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 Ks. sopimusta valmistavan suunnittelutyön osalta Dyekjær-Hansen 1984, s. 456–458. 
178

 Adlercreutz 1987, s. 498–499. 
179

 Ratkaisussa voidaan katsoa yhdistyvän kaksi erilaista sopimuksen syntymismekanismia, nimittäin edellä 

4.1.1 luvussa tarkasteltu sopimuksen vaiheittainen muodostuminen sopimusneuvotteluissa ja alla viitattava 

hiljaisesta sopimisesta johtuva sopimuksen voimaantulo (Ämmälä 1990b, s. 777). Ratkaisun on katsottu 

myös ilmentävän vahvistuskirjeen oikeusongelmia (ibid., s. 778–779), joita ei tosin käsitellä nyt tarkemmin. 
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hiljaisesta hyväksynnästä ja vaati vastaajia siksi suorittamaan palkkion. Sopimuksen 

katsottiin voivan syntyä tosiasiallisesta toiminnasta, jos osapuolten todetaan päässeen 

yhteisymmärrykseen sopimussisällöstä ja siihen sitoutumisesta. Tarkoittamattoman 

sitoutumisen estämiseksi mainittuun suhtaudutaan kuitenkin pidättyvästi. Sopimusta 

puolsivat kuvatun lisäksi toimien laadun ja määrän perusteella oletettu tarkoitus niiden 

vastikkeellisuudesta ja se, etteivät vastaajat olleet niistä erikseen sanoutuneet irti. 

Koska kantaja oli yrittänyt hyötyä toimista myös muin tavoin ja vaatinut tekemistään 

toimista palkkiota muiltakin tahoilta, ei sopimuksen kuitenkaan katsottu syntyneen.180 

Sopimusvastuun välttämiseksi on käytännön toiminnan siis vastattava ilmoitettua. Kun 

osapuolet kehittävät sopimusjärjestelyä kokonaisuutena, sopimussuorituksiksi katsottavia 

toimia tehnyt osapuoli voi luottaa vastapuolensa ottavan myös tämän suoritusten taustalla 

olevat, varsinaiseen sopimussuhteeseen liittyvät etunsa huomioon ja varmistuvan tältä 

käsitystensä yhteneväisyydestä. Jos toisen osapuolen passiivisuus tai muut toimet sekä 

sopimusjärjestely ja toimintaympäristö muutoin tukevat suorituksia tehneen osapuolen 

käsitystä, voi tämän perusteltu luottamus yhteistoiminnan tilasta ulottua sopimustavoitteen 

voimaantuloon.181 Koska kyseinen pääsopimuksen synnyttävä hiljainen tahdonilmaisu 

päätellään osapuolten tosiasiallisesta yhteistoiminnasta, voi se etenkin, jos he ovat sopineet 

muotovaraumasta tahdonilmaisulle, luoda jännitteen yhteistoiminnan muodon ja sisällön 

välille. Sopimusjärjestelyn sopimuksenvaraisuuden takia tämä voidaan kuitenkin ratkaista 

jälkimmäisen eduksi, jollei sille voida esittää muuta selitystä.182 Vaikka osapuolet olisivat 

ilmaisseet yhteistahtonsa vain aiesopimuksen kaltaisin sitomattomin instrumentein, on 

osapuolten siksi huolehdittava siitä, että myös tilanneyhteys vastaa tätä tarkoitusta. 

4.3.2 Vastalauseesta ja varaumasta sopimussidonnaisuuden torjumiskeinoina 

Aktiivisella ja vastapuolen edut huomioon ottavalla reklamoinnilla osapuolet voivat ehkäistä 

tehokkaasti sopimusvastuuriskin ja maksimoida toistensa etujen toteutumisen. Koska 

suorituksia tehneen vastapuolen perustellusta luottamuksesta johtuva sopimusvastuu johtuu 

niitä vastaanottaneen osapuolen suhtautumisen epäselvyydestä, voi viimeksi mainittu estää 

 
180

 Perusteluissa viitattiin ratkaisuun KKO 2006:71 hiljaisesta sopimisesta, jossa sopimussisällöltä edellytettiin 

edellä 4.1.1 luvussa tarkastelluin tavoin riittävää täsmällisyyttä. Sanottua edellytystä voidaan siis katsoa 

sovelletun tässäkin tapauksessa. 
181

 Ks. Ämmälä 1993, s. 215–217 ja 288–290 hiljaisesta hyväksymisestä ja passiivisuudesta sopimuksen 

pätemättömyyden korjaantumisen perusteina. Ajatusmallia voidaan kuitenkin soveltaa myös tässä yhteydessä. 
182

 Ks. Hemmo 2003a, s. 134, jonka mukaan sopimuksen kuvattu hiljainen synty edellyttää käytännössä 

yhdensuuntaisia ja vahvoja perusteita. Ks. toisaalta myös Halila 2011, s. 56, jossa viimeksi mainittuun 

ratkaisuun viitaten todetaan arvioinnin tapauskohtaisuuden vaikeuttavan arviointia. 



51 
 

 
 

sanotun riskinjaon poistamalla sen ajankohtaistavan keskinäisen tiedollisen epävarmuuden 

toistensa aikomuksista. Vastaamalla perusteettomina pitämiinsä sopimussuorituksiin 

yhteistoiminnan tilaa koskevan käsityksensä sisältävällä reklamaatiolla osapuoli voi siten 

muuttaa riskinjaon itselleen mahdollisimman edulliseksi. Koska omista vastuun välttämistä 

koskevista tarkoituksista tiedottaminen ei voi lähtökohtaisesti synnyttää vastuun perustavaa 

luottamusta vastapuolessa, on osapuolen syytä tiedottaa tarkoitusperistään mahdollisimman 

kattavasti tulkintariskien minimoimiseksi. Vastalauseen voidaan katsoa siis palvelevan 

kummankin osapuolen etuja, kun suorituksia tekevä osapuoli ei vaaranna etujaan eikä niitä 

vastaanottava osapuoli joudu kantamaan siitä vastuuta.183 

Reklamaatiovelvoitteen asianmukainen toteuttaminen on kuitenkin hyvin tapauskohtaista, 

mikä vaikeuttaa osapuolten ennakointia varsinkin monimutkaisissa sopimusjärjestelyissä. 

Vastapuolta kattavasti tiedottava reklamaatio on toteutettava todennettavasti sekä asiallisesti 

että ajallisesti mahdollisimman laajasti. Etenkin mittavassa yhteistoiminnassa osapuolen voi 

olla tosin työlästä arvioida kunkin vastapuolen toimen merkitystä yksin ja yhdessä muiden 

toimien kanssa sopimussidonnaisuudelle. Osapuolet saattavat tarvita myös riittävän ajan 

vastapuolen toimien arviointiin ja vastalauseidensa suunnitteluun. Vastapuolen suojattavien 

intressien vaihtelun takia osapuolen reklamaatioiden laajuuden riittävyyden ja oikea-

aikaisuuden arviointi on toisaalta paikoin tapauskohtaista, ja kun ei ole toisin sovittu, 

merkitystä saavat toimintaympäristön käytännöt. Elinkeinonharjoittajilta edellytetään 

tyypillisesti suhteellisen nopeaa ja seikkaperäistä reklamointia.184 Tämä voi kuitenkin 

vaikeuttaa erityisesti tarkoituksettoman sopimussidonnaisuuden perustavien toimien 

ennakointia, joiden osalta ei voida välttämättä paikantaa yhtä reklamointivelvoitteen 

yksiselitteisesti perustavaa toimea. 

Ruotsalaisessa ratkaisussa NJA 2006 s. 638 elinkeinonharjoittaja ja maakäräjät 

(landsting) olivat käyneet ensiksi mainitun tekemän korvausvaatimuksen perusteella 

sovintoneuvotteluja, joissa he olivat tehneet alustavan sovintosopimuksen. Osapuolten 

tarkoituksena oli tämän pohjalta neuvotella vielä elinkeinonharjoittajalle suoritettavan 

korvauksen määrästä, ja suullisten sopimusneuvottelujen jälkeen elinkeinonharjoittaja 
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 Reklamointivelvollisuuden merkityksestä ks. Saarnilehto 2010, s. 3–4 ja reklamaation toteuttamistavasta 

ks. Hemmo 2005, s. 211. Reklamointivelvoitteet voidaan vastapuolen luottamusta ylläpitävän tehtävänsä 

vuoksi katsoa myös lojaliteettivelvoitteiden ilmentymäksi (ks. Taxell 1977, s. 151), joskin ne on hahmotettu 

myös omaksi ilmiökseen (ks. Muukkonen 1993, s. 1045). Mainitulla on tosin lähinnä jäsentelyllistä merkitystä. 
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 Ks. Ämmälä 2004, s. 267, jossa lähdetään virheellistä suoritusta koskevan reklamaation osalta 

tapauskohtaisesti sovellettavasta kohtuullisesta ajasta. Ks. myös Hemmo 2005, s. 212–214, jonka mukaan 

vastalause on siksi varmuuden vuoksi tehtävä mahdollisimman kattavana ja ilman aiheetonta viivytystä. 
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oli lähettänyt maakäräjille kirjallisen ja tarkat korvausmäärät sisältäneen sopimuksen 

allekirjoitettavaksi. Maakäräjät vastasi yhteydenottoon joitain kuukausia myöhemmin, 

jolloin se suoritti osan sopimuksesta ilmenevistä korvaussummista mutta riitautti 

suuren osan. Maakäräjien ei kuitenkaan katsottu vastanneen elinkeinonharjoittajan 

yhteydenottoihin ilman aiheetonta viivytystä, joten sen katsottiin sitoutuneen lähetetyn 

mukaiseen sopimukseen ja se velvoitettiin suorittamaan myös riitauttamansa korvaus. 

Sääntelemällä reklamaatiota erikseen neuvottelusopimuksella osapuolet voivat ennakoida 

toimintaansa paremmin. Koska vastalauseen esittämisessä on pääsopimukseen sitoutumisen 

tavoin sen kauaskantoisemmista oikeusvaikutuksista huolimatta kysymys menettelytoimen 

tekemisestä, voidaan se sisällyttää instrumentin soveltamisalaan. Tehokkaan reklamaation 

edellytykset voidaan siten ensinnäkin eriyttää toimintaympäristön käytännöistä ja määrittää 

turvaamaan mahdollisimman hyvin osapuolten tapauskohtaisia etuja, mikä pienentää niiden 

tulkintariskiä.185 Vastalauseen tekemistä koskevien positiivisten arviointiperusteiden lisäksi 

reklamointivelvoitteiden alaa voidaan säännellä negatiivisesti poistamalla reklamointia 

lähtökohtaisesti edellyttäviltä vastapuolen suorituksilta niiden pääsopimuksen syntymistä 

koskevia perusteltuja odotuksia luova vaikutus. Sanotun varauman toteutumiseksi myös 

käytännössä on osapuolten kuitenkin toimittava sen mukaisesti; vaikka instrumentin voidaan 

katsoa luovan olettaman oikeustilasta, ei se täysin poista toiminnan oikeusvaikutuksia.186 

4.3.3 Tilanneyhteyssidonnaisista sitovuuslausumista 

Osapuolten voi toisaalta olla neuvottelutaktisista syistä edullisempaa käyttää ehdottomien 

toimintavaraumien asemesta tilanneyhteyttään vasten tulkittavia sidonnaisuuskannanottoja. 

Jos pääsopimuksen syntyminen on todennäköinen, siihen liittyy merkittäviä intressejä ja sen 

valmisteleminen on edellyttänyt huomattavia panostuksia, osapuolten toimien rajoittuneiden 

oikeusvaikutusten korostaminen voi heikentää heidän luottamustaan pääsopimuksen tekoon 

ja sopimusneuvottelujen menestymismahdollisuuksia. Etenkin, jos neuvottelusidonnaisuus 

on kasvanut merkittävästi, voivat osapuolet mieluummin sivuuttaa kannanoton tai muotoilla 

sen epäselvästi sopimussisältöä koskevan yksimielisyytensä yhteyteen aiesopimuksessa.187 

Instrumentin sinänsä pätevään ja yksiselitteiseen ilmaisuun voi tällöin sisältyä molempien 

osapuolten tiedostama sen merkityssisältöä koskeva erimielisyys, josta kummallekin voi 

 
185

 Sopimusperusteisesta reklamaatiosta ks. Ämmälä 2004, s. 273 ja Hemmo 2004, s. 214. 
186

 Telaranta 1990, s. 86–87, jonka mukaan sanottu ehkäisee siten protestatio facto contraria -tilanteen. 
187

 Ramberg 1992–1993, s. 360–361. 
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syntyä perusteltuja odotuksia käsitystensä tueksi.188 Jos osapuolet ovat tästä huolimatta 

tavoitelleet ulkoisesti tulkinnanvaraiselle ilmaisulleen annettavan oikeusvaikutuksia eikä 

tulkintaristiriidan voida katsoa johtuneen kummankaan tuottamuksellisesta toiminnasta, on 

ilmaisulle tällöin annettava sen soveltamisyhteyttä vasten kohtuullinen merkityssisältö.189 

Osapuolten ensisijaisena sopimusvastuun välttämiskeinona on tällöin oman toiminnan 

suhteuttaminen vastapuolen toimintaan ja toimintaympäristön muutoksiin. Sääntelyvälineen 

soveltamisessa voidaan hyödyntää tältä osin tukikirjeen tulkintaa koskevia näkökantoja, 

joissa on myös kysymys tulevaisuutta koskevan epävarmuuden takia epäselvästi muotoillun 

sitovuuskannanoton arvioinnista. 190 Osapuolten on katsottava tavoitelleen tulkinnanvaraista 

ja omien etujensa mukaisesti tulkitsemaansa instrumenttia ja hyväksyneen riskin siitä, ettei 

ulkopuolisen sille mahdollisesti myöhemmin kokonaisarvioinnin pohjalta antama merkitys 

ole heille edullinen.191 Monimerkityksisen muotoilun voidaan kuitenkin katsoa kasvattavan 

osapuolten liikkumavaraa sopimusneuvotteluissa ja antavan heille mahdollisuuden arvioida 

senhetkisten olosuhteidensa perusteella, mikä on vastapuolen tekemät suoritukset huomioon 

ottaen kannattavin toimintavaihtoehto.192 Sopimussidonnaisuuden ennakoimisen ei voida 

myöskään katsoa heikentyvän merkittävästi, kun lausuma on yhdistetty yksiselitteisiin 

säännöksiin mahdollisen vastalauseen tekemisestä. 

Tulkinnanvaraisia lausumia on tosin syytä käyttää osapuolten intressien vastakkainasettelun 

takia lähinnä vain, kun niistä johtuva riita on epätodennäköinen, ja tuolloinkin huolellisesti 

muotoiltuina. Vaikka osapuolet sinänsä tunnustavat niissä sopimusjärjestelyynsä liittyvän 

epävarmuuden, niitä käytetään tavoitteen saavuttamiseksi siinä toivossa, ettei niitä tarvitse 

soveltaa.193 Jos heillä sen sijaan on vielä itse merkittävinä pitämiään intressejä sovittamatta 

yhteen eikä tämän onnistumisesta ole varmuutta, tulkinnanvaraiset sitovuuslausumat lähinnä 

lykkäävät ja tehtyjen suoritusten myötä tyypillisesti pahentavat mahdollista konfliktia. 

Koska sopimussidonnaisuus lisäksi ratkeaa tällöin osapuolten riidassa, oikeudenkäynti tai 

sen ulkopuoliset myönnytysvaatimukset, keskinäisen luottamuksen heikkeneminen sekä 

 
188

 Vahlén 1966, s. 163–165, jonka jaottelun mukaan kyseessä on tällöin avoin dissenssitilanne. 
189

 Ibid., s. 191–192 ja Adlercreutz – Gorton 2010, s. 137. 
190

 Annola 2006, s. 94. Tukikirjeen sitovuusoppeja voidaan kuitenkin soveltaa lähinnä loppuvaiheen 

aiesopimukseen siksi, ettei siihen lähtökohtaisesti liity sopimussidonnaisuutta (Vedenkannas 2007, s. 78). 
191

 Annola 1996, s. 79–81, samoin myös Ingvarsson 2013, s. 271 ja 280. 
192

 Ks. Ramberg 1992–1993, s. 363, jonka mukaan lausumaa on arvioitava tekohetken olosuhteiden asemesta 

tulkintaerimielisyyden ajankohtaistumishetken olosuhteiden perusteella. Sillä, ovatko osapuolet ryhtyneet 

sopimussuorituksiin, on tällöin arvioinnissa keskeinen merkitys (ibid.). 
193

 Ingvarsson 2013, s. 271. 
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mainehaitta voivat helposti ylittää tavoitellun liikkumavaran tuoman hyödyn. Joustaviin 

kannanottoihin kannattaa siis tukeutua vain, jos pääsopimuksen tekeminen on hyvin 

todennäköinen tai saavutetun neuvottelutuloksen suojaamat edut ovat poikkeuksellisen 

suuret. Ilmaisun muotoiluun on tosin tällöinkin kiinnitettävä erityistä huomiota.194 

Sanamuodon tiukkuuden merkitystä havainnollistaa ruotsalainen ratkaisu NJA 1995 s. 

586, jossa emoyhtiö oli antanut tytäryhtiönsä puolesta pankille letter of intent -

ilmaisun ja letter of awareness -ilmaisun, joissa se ilmaisi muun ohessa aikomuksensa 

varmistaa, että tytäryhtiö noudattaa lainasopimuksen ehtoja ja velvoitteita. Tytäryhtiön 

mentyä konkurssiin pankki vaati ilmaisujen perusteella emoyhtiötä suorittamaan 

luottosaatavat, mutta emoyhtiö väitti riittävän maksukykynsä olleen aikomuksensa 

edellytyksenä. HD katsoi osapuolilla olevan sinänsä vastakkaiset käsitykset ilmaisujen 

merkityksestä muttei katsonut vain toisen osapuolen vastaavan niiden epäselvyydestä. 

Kyseisissä olosuhteissa ilmaisuille oli sen mukaan annettava sanamuotonsa mukainen 

merkitys, jonka mukaan emoyhtiö oli sitoutunut vastaamaan pankin saatavista. Koska 

emoyhtiö ei myöskään ollut torjunut pankin vaatimusta sitovan ilmaisun antamisesta 

eikä sen väittämä edellytys velvoitteen toteuttamiselle ilmennyt ilmaisujen tekstistä, 

velvoitettiin emoyhtiö suorittamaan saatavat pankille.195 

Lievemmän sanamuodon vaikutus ilmenee tanskalaisesta ratkaisusta UfR 2011 s. 

2726, jossa emoyhtiö oli tytäryhtiönsä ja sen kumppanin yhteistoimintasopimuksen 

yhteydessä antanut pankille Letter of Support -nimisen ilmaisun. Ilmaisussa emoyhtiö 

oli vakuuttanut pitävänsä osakeomistuksensa tytäryhtiössään ja luovuttavansa sen vain 

tietyillä edellytyksillä. Emoyhtiö oli edelleen todennut paitsi seuraavansa jatkuvasti 

tytäryhtiönsä tilannetta ja toimintalinjanaan olevan tukea sitä taloudellisesti myös 

käyttävänsä vaikuttamismahdollisuuksiaan kumppanille yhteistoimintasopimuksesta 

aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi. Emoyhtiö oli lopuksi todennut korvaavansa 

kumppanille velvoitteiden täyttämättä jättämisestä johtuvan vahingon. Tanskan 

korkein oikeus Højesteret katsoi asiakirjan perustavan sopimusvastuun muin kuin siltä 

osin, joka koski tytäryhtiön taloudellista tukemista, eikä emoyhtiötä katsottu 

tytäryhtiönsä konkurssissa velvolliseksi suorittamaan sen saatavia sen kumppanille.

 
194

 Hemmo 2001, s. 55. 
195

 Ratkaisua on arvosteltu siitä, ettei siinä aiemmasta käytännöstä (ks. NJA 1994, s. 204) poiketen annettu 

merkitystä osapuolten taloudellisten olosuhteiden muuttumiselle sitovuuden arvioinnissa (Bogdan 1996, s. 74–

75). Sanottu havainnollistaa siten myös ulkopuolisen arvioijan puutteellisen asiantuntemuksen riskejä (ks. jo 

aiemmin viitattu Hemmo 2001, s. 57–58). 
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5 Sitovuuden vastuutilanteiden suunnittelu 

5.1 Sopimussidonnaisuudesta ja osapuolten riskinjaosta 

5.1.1 Sitovasta sopimuksesta riskinjakoperusteena 

Jos sopimusneuvottelut lopulta päätetään selvitetyn pääsopimuksen tekemiseen, muuttuvat 

samalla yhteistoiminnan vallitseva tavoite ja sen merkitys osapuolille. Prekontraktuaalisen 

suhteen epäitsenäisen ja välitöntä taloudellista hyötyä tuottamaton varallisuudensiirron 

valmistelutavoite on katsottava saavutetun, kun osapuolet tahdonilmaisuillaan saattavat 

varallisuudensiirron voimaan ja ottavat välittömäksi tavoitteekseen sen toteuttamisen.196 

Yhteistoiminnalla on tällöin itsenäinen taloudellinen päämäärä, jonka on tarkoitus tuottaa 

molemmille osapuolille lisäarvoa sen suojaamien osapuolten varallisuudensiirtoa koskevien 

etujen kautta. Tavoite sitoo siten molemminpuolisuutensa vuoksi osapuolet pääsopimuksen 

kohteena olevien intressiensä osalta yhteen; siinä missä sopimusneuvottelut ovat ensi sijassa 

menettelyllistä yhteistoimintaa, jossa osapuolet pyrkivät sovittamaan yhteen ristiriitaisia 

etujaan, tulee yhteistoiminnasta pääsopimuksen tekemisen seurauksena myös aineellista. 

Osapuolten yksipuoliset tavoitteet ovat jo tällöin sulautuneet yhteiseksi päämääräksi, jonka 

omaksuttuaan he siirtyvät toteuttamaan sitä myös käytännössä.197 

Tavoitteen muuttumisen vuoksi on lisäksi sopimusjärjestelyä ilmentävän oikeussuhteen 

vastuumuotoineen muututtava sen saavuttamisen mahdollistamiseksi. Kun osapuolten 

tavoitteeksi on tullut varallisuudensiirron toteuttaminen, voidaan sitä koskevat perustellut 

odotukset johtaa nyt menettelyn ja vastapuolen henkilön asemesta suoraan muodostetusta 

sopimussisällöstä.198 Odotusten täyttymisestä varmistumiseksi osapuolilla on kuitenkin 

edelleen oltava toimivat keinot, joissa otetaan huomioon tavoitteen sisältämien intressien 

erilainen luonne suhteessa sopimusneuvotteluissa suoraan ajankohtaistuviin intresseihin. 

Prekontraktuaalisessa suhteessa vielä vallitsevan sopimusvapauden on siksi muututtava nyt 

kääntöpuolekseen sopimuksen sitovuudeksi, joka sitoo osapuolet aikaisempaa syvemmälle 

sopimusjärjestelyyn ja jonka merkitys ilmenee heille viime kädessä sopimusvastuuna.199 

 
196

 Sanottu ei, kuten edellä 4.1.2 luvussa on tullut ilmi, välttämättä tarkoita tosiasiallista sopimusneuvottelujen 

loppumista. Sopimus saatetaan esimerkiksi saattaa voimaan minor details to be agreed upon -varaumalla 

(Grönfors – Dotevall 2016, s. 77). Varauman oikeudellista merkitystä on kuitenkin pidetty epäselvänä, jos 

osapuolet eivät saavuta yksimielisyyttä puuttuvasta sopimussisällöstä (Ramberg – Ramberg 2019, s. 119). 
197

 Varsinaisen sopimussuhteen tavoitteesta ks. jo aiemmin viitattu Taxell 1977, s. 148–149. 
198

 Lehtinen 2006, s. 83. 
199

 Sopimuksen sitovuuden tehtävästä sekä sen ja sopimusvapauden suhteesta ks. Tolonen 2000b, s. 70 ja 74. 



56 
 

 
 

Sopimusneuvottelut muuttuvat täten varsinaiseksi sopimussuhteeksi, jolloin vastapuolen 

menettelyllistä luottamusta suojaavan ja kehittyvän sopimustavoitteen kanssa vaiheittain 

muuttuvan neuvottelusidonnaisuuden tilalle tulee jälkimmäisen valmiiksi täysimääräisenä 

sisältävä ja sen toteuttamiseen pyrkivä sopimussidonnaisuus. 

Vastuumuodon muutoksen seurauksena myös yhteistoiminnan merkitys muuttuu osapuolten 

intressien dynaamisesta vastakkainasettelusta heidän yhteensovitettujen etujensa staattiseksi 

tasapainotilaksi. Sopimustavoitteeseen sitoutumisen jälkeen osapuolten yhteen sovitetut 

edut ovat tasapainossa, jonka on lähtökohtaisesti tarkoitus säilyä muuttumattomana koko 

varallisuudensiirron toteuttamisen ajan.200 Koska osapuolten oletetaan järkevinä toimijoina 

sitoutuvan pääsopimukseen vasta sopimusneuvottelujen päätteeksi, tasapainoa ei myöskään 

tavallisesti kyseenalaisteta. Muodostetun tavoitteen toteutuminen turvataan muuttuvassa 

toimintaympäristössä siis sitovan sopimuksen toimintaympäristön muutoksille suhteellisen 

immuunilla, yhteistoimintaa vakauttavalla luonteella. Pääsopimuksen sitovuus luo siten 

sopimustasapainon tukemiseksi osapuolille staattisen tilan, jonka voidaan katsoa olevan 

suoraan verrannollinen toimintaympäristön dynaamisuuden asteeseen. Sopimustavoitteen 

ytimen tultua vahvistetuksi osapuolet voivat kehittää tavoitettaan ja sopimusjärjestelyään 

vain tästä johtuvissa rajoissa ja ilman, että ydintavoite ja sopimustasapaino vaarantuisivat.201 

Pääsopimuksen staattinen sitovuus muuttaa edelleen osapuolten keskinäistä riskinjakoa 

omien etujen vapaaehtoisesta ajamisesta yhteisen tavoitteen pakolliseen toteuttamiseen. 

Osapuolet tekevät pääsopimuksen arvioituaan saavansa tiettyä taloudellista etua luomansa 

tavoitteen saavuttamisesta, mutta päätös perustuu heidän sitoutumishetken aikaisiin 

arvioihinsa eri tapahtumainkuluista. Arvioihin taas sisältyy vaihtelevan suuruinen riski 

etujen toteutumiseen ja siten myös sopimuksen kannattavuuteen myönteisesti tai kielteisesti 

vaikuttavasta poikkeamasta.202 Vaikka erityisesti liikesopimuksissa nämä riskit pyritään 

neutraloimaan, ei niitä sopimusten lähtökohtaisen epätäydellisyyden vuoksi voida täysin 

poistaa.203 Sopimuksentekohetkellä ennakoimattomien kehityskulkujen kohdalla osapuolten 

vastuut joudutaan siksi määrittelemään jälkikäteen yhteisen tavoitteen saavuttamista 

tehokkaimmin edistävällä tavalla. Näin ollen vastaavasti osapuolten riskinjako kehittyy 
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 Taxell 1972, s. 87. 
201

 Lehtinen 2006, s. 99–102. Ennakoitavuuden vuoksi sitovuutta on liikesopimuksissa vielä vahvennettu 

sopimuksen huolellista noudattamista koskevalla rigor commercialis -periaatteella, minkä taustalla on ajatus 

sopimuksesta yleisistä käytännöistä poikkeavana ”lakina” osapuolten etujen turvaamiseksi (ibid., s. 96–97). 
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 Epätäydelliseen sopimukseen sisältyvästä riskistä ks. Määttä 1998, s. 69. 
203

 Lehtinen 2006, s. 40 ja Määttä 1998, s. 55. 
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sopimusneuvottelujen aikaisesta yksilöllisestä neuvotteluriskistä tehokkaaksi riskinjaoksi, 

jossa osapuolten asemat ovat tavoitteen syvenemisen vuoksi aikaisempaa alisteisemmat 

yhteiselle päämäärälle.204 

Osapuolten toimintavapauden laajuuden voidaan lisäksi katsoa olevan suoraan 

verrannollinen suhteessa tavoitteensa pysyvyyteen. Kun varsinkin liikesopimusten 

tehtäväksi jäsennetään yhteisen tavoitteen kattamien osapuolten intressien tehokas 

toteuttaminen, sopimusneuvotteluissa korostuu heidän kykynsä sovittaa etunsa yhteen. 

Toimintavapauden myötä osapuolet kantavat myös itse sopimuksen tuoman hyödyn 

tai tappion, joten heitä voidaan pitää etujensa toteutumisen parhaimpina arvioijina. 

Käytännössä tämä ilmenee erityisesti ulkopuolisen toimijan suorittaman sopimuksen 

jälkikäteisen muuttamisen edellytysten arvioinnissa, johon on siksi suhtauduttu 

pidättyvästi.205 Esimerkiksi ratkaisussa KKO 1987:109 osapuolet olivat tehneet 

kiinteistönkaupan, jonka selvästä alihintaisuudesta myyjä oli tietoinen ja johon tämä 

oli sitoutunut vasta pitkän harkinta-ajan jälkeen. Koska sopimuksen tarkoitus oli siten 

riidaton, ei sopimusta katsottu olevan syytä sovitella. 

5.1.2 Riskinjaon tosiasiallisesta muuttumisesta 

Yhteistoiminnan tosiasiallinen merkitys osapuolille muuttuu kuitenkin sopimustavoitteen 

valmistamisen yhteydessä vaiheittain, eikä sen voimaansaattaminen merkitse välttämättä 

heille jyrkkää muutosta. Koska osapuolten yhteistoimintaa koskevat edut sekä niitä suojaava 

perusteltu luottamus kasvavat tyypillisesti vaiheittain sopimusneuvottelujen edetessä, 

prekontraktuaalisen suhteen ja varsinaisen sopimussuhteen voidaan katsoa eroavan ensiksi 

mainitun loppuvaiheessa lähinnä sopimustavoitteen suoran voimassaolon osalta. Osapuolten 

intressiasetelma ja niitä suojaavat lojaliteettivelvoitteet voivat siksi muistuttaa pikemmin 

varsinaisen sopimussuhteen kuin sopimusneuvottelujen alkuvaiheen mukaista tilannetta.206 

Etenkin silloin, kun pääsopimuksen syntyminen on osapuolten tahdonilmaisuja vailla, on 

heidän liikkumavaransa supistunut aikaisemmin todetulla tavalla huomattavassa määrin. 

Sopimusjärjestelyn eri vaiheiden voidaan katsoa tällöin eroavan toisistaan ensisijaisesti 
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 Riskinjakomekanismeista ks. jo aiemmin viitattu Runesson 1996, s. 108–109. Varhaisemmasta 

katsantokannasta ks. Taxell 1972, s. 90–91, jossa suhtaudutaan pidättyvästi riskinjakoon ja yleistasoisten 

riskinjakosääntöjen luomiseen. 
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 Ahlfors 2016, s. 9 ja 13–14. Arvon maksimoinnista ks. jo aiemmin viitattu Runesson 1996, s. 40–42. 
206

 Ks. Grönfors 1993, s. 75–76, jossa edellä 4.1.1 luvussa käsiteltyyn sopimussisällön vaiheittaiseen 

muodostumiseen viitaten katsotaan, että osapuolilla olisi velvollisuus neuvotella sopimus valmiiksi silloin, kun 

avoinna on enää noin 10–15 prosenttia sopimussisällöstä. Ajatusmallin kaavamaista soveltamista on toisaalta 

arvosteltu (ks. Calissendorff 1993–1994, s. 238–240). 
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muodollisesti, koska ainoastaan varsinaisessa sopimussuhteessa varallisuudensiirron 

toteutusvelvoite on tullut välittömästi ajankohtaiseksi.207 

Kuvattujen muutosten takia neuvotteluvastuu soveltuvana vastuumuotona ei välttämättä 

palvele kummankaan osapuolen etuja tarpeeksi tehokkaasti. Kun osapuolet tarkastelevat 

sopimusjärjestelyä kokonaisuutena, sopimustavoitetta valmistavia toimia ei ole järkevää 

erottaa äkkijyrkästi sitä toteuttavista toimista erityisesti pääsopimuksen mukaisia suorituksia 

mahdollistavien toimien osalta.208 Mainittujen toimien tekeminen kasvattaa puolestaan 

kyseisen osapuolen suojatarvetta intresseilleen, mutta neuvotteluvastuun varsinainen 

painopiste on suoraan sopimusneuvotteluihin liittyvien etujen suojaamisessa ja osapuolen 

riski suojan toteutumatta jäämisestä voi siksi olla suurempi.209 Vastaavasti, jos soveltuvan 

vastuumuodon katsotaan kuitenkin kattavan sanotut edut, toiselle osapuolelle mahdollisesti 

syntyvän vastuun sisältö voi olla jopa raskaampi kuin jos tälle myös välitöntä hyötyä tuovaan 

varsinaiseen sopimussuhteeseen liittyvä sopimusvastuu soveltuisi. Riskin jakautumista voi 

olla tällöin vaikeaa ennakoida, ja se voi tuottaa molemmille osapuolille suuria menetyksiä.210 

Panostuksia tehneen osapuolen saaman tarvitseman suojan epävarmuus ilmenee 

ruotsalaisesta ratkaisusta NJA 1978 s. 147. Tapauksessa kiinteistönomistaja ja 

elintarvikeyritys olivat aiemmin tehneet alustavan projektisopimuksen toimitilojen 

myöhemmästä vuokraamisesta elintarvikeyritykselle. Kiinteistönomistaja oli tehnyt 

vastapuolensa toiveiden mukaisesti huomattavia muutoksia toimitilojen sisustukseen, 

mutta markkinointitulokset saatuaan vastapuoli päätti vetäytyä sopimuksenteosta. 

Kiinteistönomistaja vaati elintarvikeyritykseltä muun muassa korvausta tarpeettomiksi 

osoittautuneista suunnitteluun ja sisustukseen tehdyistä kustannuksista. HD katsoi 

projektisopimuksen olevan liian epämääräinen perustaakseen sopimussidonnaisuutta 

osapuolille mutta korostavan heidän velvoitettaan pyrkiä pääsemään yhteistoiminnalla 

sopimukseen ja ottamaan toistensa edut huomioon. Elintarvikeyrityksen katsottiin 

 
207

 Muodollinen ero ei ole kuitenkaan merkityksetön, sillä juuri sopimuksen sitovuus auttaa määrittelemään 

varallisuudensiirron toteuttamisvelvollisuuden olemassaolon (ks. Annola 2003, s. 81–82). 
208

 Ks. näin myös jo aiemmin viitattu Adlercreutz 1987, s. 498. 
209

 Näin on etenkin sellaisten intressien kohdalla, joita neuvotteluvastuu ei lähtökohtaisesti suojaa ja joiden 

suojaaminen edellyttää siksi osapuolilta nimenomaista sopimista. Kysymystä on tarkasteltu lähemmin edellä 

Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. luvussa. 
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 Ks. jo aiemmin viitattu Ämmälä 1991, s. 560 jonka mukaan huomio on siksi kiinnitettävä vastuun 

perusteeseen ja sen perusteella määräytyvään hypoteettiseen tapahtumainkulkuun. 
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kuitenkin täyttäneen kuvatun lojaliteettivelvoitteensa, joten sillä oli syytä olettaa 

kiinteistönomistajan huolehtivan tältä osin omatoimisesti etujensa toteutumisesta.211 

Panostuksista hyötyneen osapuolen vastuun laajuus taas havainnollistuu jo aiemmin 

viitatussa ratkaisussa KKO 2009:45. Tapauksessa osakeyhtiö ja kiinteistönomistaja 

olivat neuvotelleet pitkään liiketilojen vuokraamisesta. Kiinteistönomistaja oli 

osakeyhtiön päättänyt olla jatkamatta aiempaa vuokrasuhdetta tiloissaan ja tehnyt 

tämän pyynnöstä tiloihin muutostöitä hyötymättä itse niistä. Kiinteistönomistajalle 

katsottiin jo aiemmin eritellyn tapahtumainkulun perusteella syntyneen sopimuksen 

tekemisestä perusteltu luottamus, jota osakeyhtiö jatkuvasti ylläpiti ja jonka se lopulta 

rikkoi vetäytymällä perusteettomasti sopimusneuvotteluista. Osakeyhtiö velvoitettiin 

siksi korvaamaan kiinteistönomistajalle aiemman vuokrasuhteen yli kahden vuoden 

pituisen kauden toteutumatta jäämisestä aiheutunut 422 800 euron menetys ja yli 

14 700 euron muutostyökulut. 

Osapuolten voi siten olla tarpeen varsinaiseen sopimussuhteeseen siirtymättä kehittää 

neuvottelutavoitetta siten, että siinä otetaan heidän laajentuneet intressinsä ja vastuunsa 

paremmin huomioon. Osapuolten riski jakautuisi yllä kuvattujen tapausten kaltaisissa 

varsinaista sopimussuhdetta lähenevissä tilanteissa tasaisemmin, jos niitä arvioitaisiin 

sopimustavoitteen perusteella.212 Vaikka osapuolet joutuisivat tällöin kantamaan itse 

neuvotteluriskinsä, pääsopimuksen tuoma sopimushyöty usein kattaa sopimusneuvottelujen 

aikaiset panostukset ja osapuolten olisi helpompaa myös ennakoida vastuidensa laajuus.213 

Osapuolten voi olla järkevämpää tehdä mainittuja toimia jo sopimusneuvottelujen aikana, 

mutta pääsopimusta ei kannata päättää ennen yhteisymmärrykseen pääsemistä kaikista vielä 

avoimista ja osapuolille merkityksellisistä sopimuskohdista. Neuvottelutavoitetta on siten 

pikemmin tarpeen muuttaa myös muodollisesti siten, että se kattaa varmuudella osapuolille 

jo sopimusneuvotteluissa merkitykselliset mutta vasta myöhemmin ajankohtaistuvat edut. 

 
211

 Samankaltaista tilannetta koski ratkaisu NJA 1990 s. 745, jossa yrittäjä ja yhtiö olivat neuvotelleet pumpun 

jälleenmyyntioikeuden myöntämisestä. Yrittäjä oli yhtiön ilmoitettua aikeestaan sopia asiasta alkanut panostaa 

kattavasti pumpun markkinointiin ja ilmoittanut tästä yhtiölle, joka kuitenkin vetäytyi hankkeesta. HD katsoi 

sopimusneuvottelujen kesto huomioon ottaen yhtiön tulleen ottaa vastapuolensa edut huomioon, mutta koska 

kustannuksia ei ollut syntynyt enää vetäytymisilmoituksen jälkeen, vaatimus niiden korvaamisesta hylättiin. 
212

 Ks. jo aiemmin viitattu Lehtinen 2006, s. 98 sopimusneuvotteluista lähtökohtaisena epätasapainotilana. 
213

 Ks. Mäkelä 2009b, s. 364–365, jonka mukaan ratkaisussa KKO 2009:45 olisi perusteltujen odotusten 

vahvuuden perusteella voitu olla ilman sopimustyypin muotovaatimusta jo lähellä sopimussidonnaisuutta. 
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5.1.3  Esisopimuksesta prekontraktuaalisena riskinjakoperusteena 

Esisopimuksella osapuolet voivat tasata sopimusneuvottelujen aikaista riskinjakoaan ilman, 

että he joutuvat tekemään ennenaikaisesti pääsopimuksen. Koska riskinjaon perusteena 

oleva oikeussuhteen tavoite ei sopimusneuvotteluissa lähtökohtaisesti kata pääsopimuksen 

syntymistä, on se erikseen ulotettava kattamaan tämä. Sanotun toteuttamiseksi osapuolten 

on kuitenkin suljettava prekontraktuaalisen suhteen tavoitteesta pois toinen sen päättymisen 

vaihtoehdoista velvoittamalla toisensa etukäteen pääsopimuksen tekemiseen.214 Kuten 

osapuolten menettelyllisiä velvollisuuksia sääntelevä neuvottelusopimus, tämä taas muuttaa 

sopimusneuvottelut kaksivaiheisen sopimisen mallin mukaisesti muodollisesti itsenäiseksi 

oikeussuhteeksi, joskin sen tehtävänä on rajata muodollisesti tavoitetta sen sisällöllisen 

täsmentämisen asemesta.215 Tämä vuorostaan jäsentää osapuolten riskiasemia varsinaisen 

sopimussuhteen mukaisiksi jo ennen kuin siihen on lopullisesti siirrytty, minkä vuoksi 

osapuolet tulevat tosiasiallisesti sidotuiksi valmistamaansa sopimustavoitteeseen jo ennen 

sen tulemista kokonaisuudessaan määritellyksi voimaan saatetussa pääsopimuksessa. 

Esisopimuksen perustaman ensivaiheen sopimussidonnaisuuden ansiosta osapuolet voivat 

kehittää yhteistoimintaansa aiempaa pitkäjänteisemmin, mikä pienentää prekontraktuaalisen 

suhteen ja varsinaisen sopimussuhteen eron merkitystä. Riskinjaon vastuuperusteen muutos 

poistaa lähtökohtaisesti sopimusneuvottelujen aikaisen riskin yhteistoimintaan liitettyjen 

intressien menettämisestä pääsopimuksen syntymättä jäämisen takia. Sanotun voidaan taas 

katsoa häivyttävän tosiasiallisesti pitkälti eri vastuumuotoja soveltavien oikeussuhteiden 

rajan, mikä laskee osapuolten kynnystä ryhtyä sopimusneuvottelujen aikana heille välitöntä 

hyötyä vasta pääsopimuksen voimassaoloaikana tuottaviin toimiin.216 Kauaskantoisempien 

suoritusten aikaistaminen mahdollistaa edelleen yhteistoiminnan laajemman aikavälin 

kehittämisen yhtäjaksoisesti mainittujen suoritusten toteuttamisen kanssa riippumatta siitä, 

onko sopimussisältö tullut vielä kokonaan määritetyksi. Osapuolet saattavat myös ilman 

 
214

 Muukkonen 1960, s. 12–14, jonka mukaan esisopimuksen välittömänä kohteena on siten ainoastaan 

muodollinen pääsopimuksen tekemisvelvoite. 
215

 Ks. Hernberg 1925, s. 359–361, jossa esisopimus jäsennetään muodollisesti itsenäiseksi mutta 

merkityksensä pääsopimuksen tekemisen myötä menettäväksi sopimukseksi. 
216

 Hemmo 2003a, s. 253–254. 
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riskiä sopimussidonnaisuutta koskevasta riidasta toteuttaa jo sovituilta osiltaan suunniteltuja 

pääsopimuksen mukaisia suorituksia.217 

Toisaalta osapuolet saavat esisopimuksella hankituksi lisäaikaa sopimustavoitteen 

määrittämiselle menettämättä mahdollisuuttaan ilmeisesti kannattavan varallisuudensiirron 

toteuttamiselle. Instrumentin muodollisena ja välittömänä kohteena on pääsopimuksen 

tekeminen, eivätkä pääsopimussuoritukset tule siksi vielä ajankohtaisiksi niiden ja niitä 

valmistavien toimien välisen eron liudentumisesta huolimatta.218 Koska pääsopimus lisäksi 

tehdään lähtökohtaisesti vasta sopimusneuvottelujen päätteeksi, ei esisopimuksesta johtuvan 

velvoitteen voida katsoa ajankohtaistuvan ennen tätä hetkeä.219 Sääntelyväline toimii siten 

sitovuudestaan huolimatta osapuolten nimenomaisena osoituksena sopimusneuvottelujen 

keskeneräisyydestä, ja sillä tosiasiallisesti sitoutetaan heidät aiesopimuksen tavoin käymään 

ne asianmukaisesti loppuun, joskin jo etukäteen sovitun lopputuloksen saavuttamiseksi.220 

Osapuolten on katsottava voivan päättää ensisijaisesti itse pääsopimuksensa koko sisällöstä, 

joten heidän on voitava poiketa toimintaympäristön käytännöistä, joiden senhetkisen 

epäselvyyden takia esisopimukseen on ylipäänsä saatettu turvautua. 

Esisopimuksen perustaman sopimussidonnaisuuden vuoksi osapuolet voivat kuitenkin saada 

sen suojaamat intressinsä toteutetuiksi myös ilman toistensa myötävaikutusta. Instrumentti 

rajoittaa, kuten myös neuvottelusopimukset tietyissä tilanteissa, osapuolten sopimusvapautta 

siinä määrin, että vastapuolen perustellut odotukset kattavat jo tämän sitoutumisen tiettyyn 

esisopimuksesta ilmenevään pääsopimukseen. Kun sopimussisällön ydin siitä ilmenevine 

varallisuudensiirtotavoitteineen on tullut määritellyksi, voidaan pääsopimuksen mahdolliset 

puuttuvat kohdat täydentää muualta toimintaympäristöstä.221 Jos osapuolet eivät siis saa 

neuvottelemalla ratkaistuksi pääsopimuksen koko sisältöä ja siihen sitoutumista, siitä 

ilmenevät pääsuoritukset voidaan tästä huolimatta panna täytäntöön, jolloin suoritusta 

 
217

 Ks. jo aiemmin viitattu Grönfors – Dotevall 2016, s. 76–77, jonka mukaan suorituksia voidaan toteuttaa 

vaiheittaisissa sopimusneuvotteluissa ennen pääsopimuksen lopullista päättämistä. Esisopimuksen vaikutus on 

siten tässä suhteessa päinvastainen kuin edellä 4.2.2 luvussa tarkastellulla muotovaraumalla. 
218

 Hakulinen 1965, s. 119. 
219

 Tätä voidaan perustella paitsi esisopimuksen sanotulla tehtävällä myös sillä, että pääsopimussuorituksilta 

vastaavasti edellytetään erääntyneisyyttä ennen niiden toteuttamista (Kivimäki – Ylöstalo 1981, s. 262). 
220

 Ks. Kaisto 2009, s. 141–144, jossa on ratkaisun KKO 1996:7 ja MK 2:7.3:n perusteella katsottu osapuolen 

tulevan vaatia esisopimuksen nojalla ensisijaisesti pääsopimuksen tekemistä, vaikka siihen voitaisiin yhdistää 

pääsopimussuoritusten toteuttamisvaatimus. Ks. toisaalta KM 1989:53, s. 90, jonka mukaan kaupantekoa 

vastustavan osapuolen esisopimuksen tekemiseen velvoittava tuomioistuimen päätös korvaa kauppakirjan. 
221

 Ks. jo aiemmin viitattu Grönfors 1993, s. 36–37 täydentävän aineksen hyödyntämisestä. 
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vaativa osapuoli voi saada pääsopimuksen tuoman taloudellisen hyödyn.222 Esisopimuksella 

oikeussuhteen tosiasiallinen muutoshetki eriytyy näin ollen sen muodollisen vaihtumisen 

ajankohdasta, minkä myötä osapuolten suurin päätösvalta yhteistoiminnan kehittämisestä 

siirtyy yhä aikaisemmaksi prekontraktuaaliseen suhteeseen. 

5.2 Sopimussisällön riittävyyden merkityksestä 

5.2.1 Esisopimuksen sisällöllisestä riittävyydestä 

Riskinjaon muuttamiseksi esisopimuksesta on kuitenkin jo ilmettävä selvästi varsinaiselle 

sopimussuhteelle asetettava sopimustavoite, joka taas määritellään instrumenttiin otetulla 

sopimussisällöllä. Koska oikeussuhde yksilöidään ensisijaisesti välittömän tavoitteensa 

perusteella, on sopimustavoitteen sisällyttävä riittävän eheänä jo esisopimukseen, jotta 

sopimusneuvottelujen tavoitetta voitaisiin rajata yhteensopivaksi myöhemmän varsinaisen 

sopimussuhteen kanssa. Lisäksi koska tavoite ilmenee osapuolten aineelliset intressit 

yhteensovittavasta sopimussisällöstä, heidän on lähtökohtaisesti täytynyt muodostaa 

yksimielisyys pääsopimuksen olennaisista ainesosista.223 Esisopimuksen on täten täytettävä 

ainakin mainittu sisällöllinen vähimmäisvaatimus, joka osoittaa muun muassa osapuolten 

pääsuoritusvelvollisuudet.224 Kyseisen aineksen avulla voidaan tämän jälkeen määrittää 

tarvittaessa myöhemmin puuttuva aines myös osapuolten välittömien tahdonilmaisujen 

ulkopuolisesta aineksesta. Koska yhteistoiminnan tavoitteen on tarkoitus perustua 

osapuolten sitä koskevaan sitoutumistahtoon, on sen ytimen siksi perustuttava kuitenkin 

suoraan osapuolten tahtojen yhtymiseen.225 

Osapuolten voi olla toisaalta vaikeaa arvioida esisopimuksen vähimmäissisältöä etukäteen, 

joten sillä tavoiteltu sopimussidonnaisuus voi jäädä syntymättä. Toimintaympäristöjen 

erilaisuuden takia niiden sisältämän sääntelyaineksen ja siten mahdollisen täydentävän 

sopimussisällön laajuus voi vaihdella. Sopimussisällön jakautuminen eri ainesosiksi riippuu 

siksi käsillä olevasta sopimustyypistä, eikä siitä, mitä seikkoja olennaisiin ainesosiin kuuluu, 

ole yleispäteviä ohjeita; esimerkiksi vakiintumattomilta sopimustyypeiltä voidaan edellyttää 
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 Godenhielm 1958, s. 227–228. 
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 Ks. jo aiemmin viitatut Kivimäki – Ylöstalo 1981, s. 241–242 ja Halila – Hemmo 2008, s. 14–17. 
224

 Hernberg 1925, s. 368–369. Ks. myös Muukkonen 1960, s. 69, jonka mukaan mainittua voidaan pitää 

pääsääntönä, josta voidaan tosin tehdä joitakin sopimustyyppikohtaisia poikkeuksia. 
225

 Ks. vastaavasti Telaranta 1990, s. 117–118, jossa osapuolten oletettu tahto ja tavoite asetetaan sopimuksen 

täydentymisen perustaksi. 
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tarkempaa sopimussisältöä.226 Mahdollisuus varmistaa etujen toteutuminen esisopimuksella 

riippuu siten olennaisesti paitsi neuvotteluvaiheesta myös sopimusjärjestelyn aineellisesta 

luonteesta. Sopimussisällön riittämättömyydestä johtuvaa sitovuuden puuttumisen riskiä on 

siksi pidettävä erityisen suurena esisopimuksen kohdalla, jonka ei tehtävänsä ja 

soveltamisyhteytensä vuoksi yleensä ole edes tarkoitus sisältää koko sopimussisältöä.227 

Sopimusjärjestelyyn liittyvien intressien syntyminen ja niiden sovittaminen yhteen eivät siis 

välttämättä tapahdu yhtäaikaisesti. 

Ratkaisussa Helsingin HO 4.11.1999 (S 99/406) vuokralainen oli tarjoutunut ostamaan 

vuokranantajaltaan tämän omistaman vuokra-asunnon osakkeet, ja he olivat päässeet 

suullisesti yhteisymmärrykseen asunto-osakkeiden kaupan keskeisestä sisällöstä, 

kuten kauppahinnasta ja kaupantekopäivästä. Osapuolet eivät olleet kuitenkaan 

sopineet kauppahinnan maksamisesta eivätkä omistusoikeuden siirrosta, minkä lisäksi 

he olivat sopineet lähipäivinä pidettävästä kaupantekotilaisuudesta, johon 

vuokranantaja oli myös todennut ottavansa isännöitsijäntodistuksen ja lakimiehen 

mukaansa. Käräjäoikeus, jonka ratkaisun hovioikeus pysytti, katsoi mainitun liittyvän 

sopimusneuvottelujen käymiseen eikä sopimuksen kirjaamiseen ja asuntokaupan 

tehtävän tavanomaisesti muutaman päivän aikana. Osapuolten ei katsottu täten 

sopineen riittävän tarkasti ja toisiaan sitovasti kaupan ehdoista siten, että he olisivat 

esisopimuksen tekemisen tavoin sopineet myöhemmin tekevänsä kaupan.228 

Sitovuuden toteutumatta jäämisen riskin välttämiseksi osapuolten on siksi huolehdittava 

siitä, että sopimustavoitetta voidaan tarvittaessa täsmentää sen ulkopuolelta. Koska 

pääsopimuksen tarkoituksena on poiketa toimintaympäristön käytännöistä, sekä sen 

voimaantuloa että riittävyyttä arvioidaan suhteessa niihin.229 Yllä kuvatussa tapauksessa 

voitiin juuri tavanomaisia käytäntöjä vasten arvioitujen osapuolten toimien perusteella 

päätellä, etteivät he olleet vielä päässeet yhteisymmärrykseen kaikista heille ja tavoitteelleen 

merkityksellisistä intresseistä, joten saavutettua yksimielisyyttä oli pidettävä esisopimuksen 

 
226

 Hernberg 1927, s. 232–231. Ainesosaopin sopimustyyppikohtaisuudesta ks. edellä viitattu Halila – Hemmo 

2008, s. 14–17. Esimerkiksi kiinteistönkaupan esisopimukseen on katsottu sen luonteen vuoksi riittävän 

sisällyttää keskeisistäkin ehdoista, kuten kauppahinnasta, vain niiden perusteet, joiden perusteella voidaan 

määrittää niiden lopullinen sisältö (HE 120/1994 vp, s. 44). 
227

 Annola 2012b, s. 394. 
228

 Samankaltaisen tilanteen voidaan katsoa olevan käsillä myös aiemmin mainitussa ratkaisussa NJA 1978 s. 

147, jossa kiinteistönomistajan korvausvaatimus perustui ensisijaisesti väitteeseen sopimusrikkomuksesta. HD 

kuitenkin hylkäsi väitteen pidettyään suunnittelusopimusta liian epämääräisenä perustaakseen velvoitteen 

pääsopimuksen tekemiseen. 
229

 Sopimuksen mainitusta tehtävästä ks. jo aiemmin viitattu Häyhä 1996b, s. 322–323.  
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asemesta sitomattomana aiesopimuksena.230 Kyseessä on siis osittain päinvastainen kuin jo 

aiemmin aiesopimuksen kohdalla tarkasteltu tilanne, jossa sääntelyvälineen muoto ei vastaa 

sen tosiasiallista sisältöä ja käyttöyhteyttä. Vajavaista sopimussisältöä arvioidaan suhteessa 

toimintaympäristöön, josta poikkeamisen laajuus osoittaa siis sopimussisällöltä edellyttävän 

valmiusasteen.231 Vastaavasti osapuolten on kyettävä tarvittaessa täydentämään puutteellista 

sopimussisältöä kyseiseen rajaan asti. 

5.2.2 Sopimusperusteisista täydentämisneuvotteluista 

Sitoutumalla neuvottelemaan esisopimuksen tekemisen jälkeisestä sopimussisällöstä 

osapuolet voivat pienentää riskiä myöhemmin ilmenevästä instrumentin vajavaisuudesta. 

Esisopimuksen laatimisen kesken sopimusneuvottelujen voidaan katsoa luovan osapuolille 

perustellun luottamuksen toistensa pyrkimyksestä saada myös puuttuva sopimussisältö 

muodostetuksi, mikä ilmenee osapuolille lojaliteettiin perustuvina toimintavelvoitteina ja 

keskinäisen neuvottelusidonnaisuuden tiukentumisena.232 Tätä olettamaa he voivat 

vahvistaa edelleen täsmentämällä neuvottelutavoitetta siten, että se kattaa myös osapuolten 

velvollisuuden jatkaa mahdollisuuksiensa mukaan sopimusneuvotteluja. Esisopimukseen tai 

neuvottelusopimukseen voidaan siten ottaa pääsopimusten uudelleenneuvotteluehdon 

kaltainen ehto, jossa osapuolten edellytetään pyrkivän ensisijaisesti yhteisymmärrykseen 

neuvotteluvastuun, instrumentissa mahdollisesti sovittujen seuraamusten tai muiden kuin 

oikeudellisten sanktioiden uhalla.233 Koska ehdon voidaan katsoa korostavan osapuolten 

pyrkimystä saada pääsopimus aikaiseksi, kynnystä ulkopuoliselle täydentämiselle ja vastuun 

syntymiselle voidaan pitää lähtökohtaista alhaisempana.234 

Uudelleenneuvotteluehdon laiminlyöntiin perustuva osapuolten vastuu ilmenee 

pääsopimuksen osalta kansainvälisen kauppakamarin (ICC) välitystuomioista ICC 

Case 6515 (1994) ja ICC Case 6516 (1994), joissa osapuolet olivat sopineet käyvänsä 

vilpittömästi neuvotteluja velvoitteidensa välisen uuden tasapainon muodostamiseksi 

välttämättömistä oikeuksista luopumisista, muutoksista ja mukautumisista 

 
230

 Vuorijoki 2000, s. 10. 
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 Ks. Hemmo 2005, s. 71, jonka mukaan sopimustyypin ohella sopimuksen tavoitteet vaikuttavat 

edellytettyyn täsmällisyysasteeseen. Aiesopimuksen osalta kysymystä on tarkasteltu edellä 4.2.1 luvussa. 
232

 Kysymys on siis samankaltaisesta ilmiöstä kuin edellä 3.2.1 on neuvottelusopimuksen osalta todettu (ks. 

Simonsen 1997, s. 89–90). 
233

 Sopimuksen täydentämiseen pyrkivästä neuvotteluehdosta tehosteineen ks. Grönfors 1995, s. 85–86. Ks. 

myös Lehtinen 2006, s. 78, jonka mukaan uudelleenneuvottelun tarkoituksena on tukea sopimuksen staattisen 

vaikutuksen toteutumista. 
234

 Ks. Lehrberg 1999, s. 87–90, jossa viitatun oikeuskäytännön perusteella osapuolten tarkoitukselle on 

annettava merkitystä sitä sovellettaessa. 
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päättämiseksi. Vastaajan katsottiin tapauksessa antaneen ymmärtää suostuvansa 

uudelleenneuvotteluihin, joten kantaja oli tehnyt sopimussuorituksen loppuun oloissa, 

joissa se piti erään veroseuraamuksen vaikutusten jakamista välttämättömänä. 

Vastaaja ei kuitenkaan ollut ryhtynyt uudelleenneuvotteluihin, mitä pidettiin 

sopimusrikkomuksena. Vastaaja velvoitettiin tämän perusteella suorittamaan 

kantajalle vahingonkorvaus, joka vastasi tosiasiallisesti kyseisen veroseuraamuksen 

vaikutusten jakamista. 

Sopimusneuvottelujen osalta neuvotteluvelvoitteen kaltaista toimintavelvoitetta 

tehostava neuvotteluvastuu ilmenee ratkaisusta KKO 1978 II 4 (Ään. 3–2). 

Tapauksessa holhoojat olivat sopimusneuvottelujen päätteeksi sopineet myyvänsä 

heidän vajaavaltaisen lapsena omistaman tilan pariskunnalle, mutta kaupan 

pätevöittämiseksi heidän oli haettava sille vielä oikeudelta lupaa. Holhoojat eivät 

olleet näin toimineet, vaan he olivat päättäneet pariskunnan kanssa neuvottelematta 

myydä kiinteistön toiselle ostajalle, mitä kauppaa varten he olivat myös hankkineet 

luvan. Käräjäoikeus, jonka ratkaisun ylemmät oikeusasteet pysyttivät, katsoi, ettei 

holhoojilla ollut oikeutta luopua yksipuolisesti kaupasta, ja velvoitti heidät siksi 

maksamaan pariskunnalle korvausta kaupanteosta heille täten syntyneistä kuluista.235 

Neuvotteluvelvollisuuden vahvistaminen ei toisaalta varmista sitä, että osapuolet pääsevät 

pyrkimyksistään huolimatta yhteisymmärrykseen puuttuvasta sopimussisällöstä. Osapuolet 

ajavat erilaisia ja usein myös vastakkaisia aineellisia etuja, eikä neuvottelutavoitteeseen 

sitoutuminen sellaisenaan turvaa sitä, että he onnistuvat sovittamaan ne yhteen. Vaikka 

osapuolet pyrkisivät lojaalisti pääsemään yhteisymmärrykseen, kannattavan pääsopimuksen 

tekeminen voi olla tosiasiallisesti mahdotonta ja siten osapuolten liiketaloudellisen 

sitoutumisstrategian vastaista.236 Moitittavasta menettelystä johtuvista seuraamuksista ei ole 

tällöin hyötyä. Koska osapuolten on lisäksi omin toimin muodostettava yksimielisyys heidän 

olennaisen sopimussisällön piiriin kuuluvista intresseistään, ei pääsopimuksille tyypillisten 

uudelleenneuvotteluehdon tehosteiden, kuten yksipuolisen tai ulkopuoliselle annetun 
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 Vähemmistö olisi korottanut korvausta sopimuksenteon vaatiman luottamuksen ja hyvän tavan vastaisen 

menettelyn perusteella, jota voidaan pitää sopimuksentekotuottamuksena (von Hertzen 1983, s. 197–198). Ks. 

myös KKO 1954 II 89, jossa holhooja oli viivytellyt ilman pätevää syytä kolme vuotta vastaavan luvan 

hakemista eikä oikeus hintatason noustua lupaa enää myöhemmin myöntänyt. Holhoojan tuli siksi korvata 

ostajalle kulut rakennustöistä määräalalla, jonka tämä oli kaupan ehtojen mukaan saanut heti haltuunsa. 

Ratkaisut eivät koskeneet varsinaisesti sopimusneuvotteluja (Aurejärvi 1983, s. 1158), mutta sopimuksen 

voimaantulo edellytti erityisiä toimia ja ajatusmallin voidaan katsoa soveltuvan esisopimuksenkin kohdalla. 
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täydentämisoikeuden, voida katsoa tällöin auttavan yhteisymmärryksen täydentämisessä.237 

Osapuolten on siten varauduttava toimintaympäristön ainesta rikastamalla siihen, etteivät he 

itse välittömästi pysty saamaan puuttuvaa sopimussisältöä muodostetuksi. 

5.2.3 Sopimusperusteisesta täydentämisaineksesta 

Kytkemällä käsillä olevan sopimusjärjestelyn muihin yhteistoimintamuotoihinsa osapuolet 

voivat tarvittaessa täsmentää selvittämäänsä sopimustavoitetta. Kun osapuolet pyrkivät 

saavuttamaan tiettynä varallisuudensiirtona ilmenevän päätavoitteen, voivat he jakaa heitä 

siinä tukevan kokonaisjärjestelyn muodollisesti erillisiin osiin paitsi ajallisiksi osavaiheiksi 

myös asiallisiksi osakokonaisuuksiksi. Sopimussisällön muodostaminen projektissa voi 

monimutkaisen kokonaisuuden käsittelemiseksi olla tehokkaampaa jakaa erilaista ja rajattua 

tehtävää toteuttaviin sopimusjärjestelyihin, jotka yhteisen päätavoitteensa, siitä johtuvan 

pitkäkestoisen yhteistoiminnan ja tälle perustuvan keskinäisen riippuvaisuutensa vuoksi ovat 

verkottuneita toisiinsa.238 Eri sopimusjärjestelyjen voidaan siksi katsoa ilmentävän osaltaan 

niiden muodostaman sopimusverkon päätavoitetta, mistä voidaan puolestaan saada johtoa 

käsillä olevan sopimusjärjestelyn oman tavoitteen täsmentämiseen. Jos osapuolet ovat siis 

jakaneet kokonaisjärjestelyn asiallisesti erillisiksi ja erilaisia välittömiä tavoitteita 

toteuttaviksi sopimusjärjestelyiksi, niiden sopimussisältöä voidaan tarvittaessa hyödyntää 

tarkasteltavan sopimusjärjestelyn esisopimuksen täydentämiseen.239 

Ammennettaessa sopimustavoitteelle sisältöä muista sopimusjärjestelyistä on toisaalta 

kiinnitettävä huomiota siihen, että osapuolten järjestelyjen väliset intressit ovat yhtenevät. 

Vaikka saman sopimusverkon osajärjestelyjä yhdistää sama perimmäinen tarkoitus, niiden 

asema ja suhde kokonaisuuteen vaihtelevat sen perusteella, millaisia osapuolten etuja niissä 

suojataan. Siinä missä osan kohteena voi olla pitkän aikavälin laajamittainen yhteistoiminta, 

toiset järjestelyt voivat kohdistua tapauskohtaisten ja täsmällisesti määriteltyjen tavoitteiden 

toteuttamiseen. Sopimusjärjestelyillä suojattavat osapuolten intressit voivat olla näin ollen 

 
237

 Ks. Annola 2003, s. 227, jonka mukaan uudelleenneuvotteluehdon tosiasiallinen tehokkuus riippuu muun 

muassa toimintaympäristöaineksen riittävyydestä, jota voidaan edellä 5.2.1 luvussa todetuin tavoin pitää 

ongelmana juuri liian epätäsmälliseksi katsotun esisopimuksen kohdalla. 
238

 Kuvatun sopimusverkon piirteistä ks. Lehtinen 2006, s. 208–209 ja tehokkuudesta sopimusneuvotteluissa 

ks. Bryde Andersen 2019, s. 166, jossa sitä nimitetään sopimuskompleksiksi (aftalekompleks). 
239

 Ajatusmallia voidaan hyödyntää myös organisaatioiden sisäisten suhteiden järjestelyssä. Yhtiöoikeudessa 

tahdonvaltainen sääntely on katsottu mallisopimukseksi, josta osapuolet voivat poiketa tarpeellisessa määrin 

(Pönkä 2008, s. 28–30). Asetelman voidaan myös katsoa olevan yhteydessä jäljempänä tarkasteltavaan 

puitesääntelyyn. 
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erityyppiset ja niiden tehokkaimmat toteuttamiskeinot erilaiset.240 Näin on erityisesti silloin, 

kun osapuolten edut ja niitä ilmentävä sopimussisältö poikkeavat olennaisesti heidän muusta 

sopimusverkostaan. Jollei sopimusjärjestelyjen keskinäisiä suhteita ole selvästi määritelty ja 

niiden johdonmukaisuudesta ole huolehdittu, osapuolten kyseiseen järjestelyyn liittämät 

intressit eivät välttämättä toteudu täysimittaisesti.241 

Pääsopimuksen osalta ongelma ilmenee ratkaisusta KKO 2001:128 (Ään. 4–1), jossa 

oli kysymys kommandiittiyhtiön ja tilitoimiston jatkuvaa kirjanpitopalveluja ja 

verosuunnittelua koskevasta sopimuksesta. Tilitoimisto oli myöhemmin laatinut 

tarpeellisia asiakirjoja kommandiittiyhtiön yhtiömiehelle tämän yhtiöosuuden 

luovuttamiseksi eikä ollut varoittanut tätä siitä johtuvasta veroseuraamuksesta. 

Yhtiömies katsoi sanotun aiheuttaneen sille vahinkoa, jonka tilitoimisto olisi ollut 

velvollinen korvaamaan väitetyn sopimusrikkomuksen perusteella. Asiakirjojen 

laatimistoimeksianto katsottiin kuitenkin tähän perustumattomaksi sopimukseksi, eikä 

tilitoimiston vastuita voitu siksi arvioida kyseisen aiemman sopimuksen perusteella.242 

Sopimusneuvottelujen osalta kokonaiskuvan puutteellinen hallinta ilmenee kyseisen 

sopimusjärjestelyn sisäisesti noudatettujen toimintatapojen muodossa ratkaisusta 

KKO 1992:67, jossa urakoitsija ja asunto-osakeyhtiö olivat sopineet LVI-töiden 

tekemisestä asunto-osakeyhtiön rakennuksiin. Osapuolet eivät olleet kuitenkaan 

tehneet urakasta kirjallista sopimusta eivätkä päässeet hinnasta yhteisymmärrykseen 

urakan aikana. Tästä huolimatta urakoitsija oli aloittanut jo urakkatyöt ja asunto-

osakeyhtiö oli huomautuksetta sallinut töiden jatkumisen. Yhtäältä asunto-osakeyhtiö 

ei ollut näyttänyt osapuolten sopineen muusta perusteesta, jonka mukaan korvaus olisi 

suoritettava, joten tämä oli velvollinen suorittamaan urakoitsijalle töistä kohtuulliseksi 

katsottavan korvauksen. Toisaalta urakoitsijan katsottiin toiminnallaan hyväksyneen, 

ettei tämä ollut oikeutettu pyytämäänsä suurempaan korvaukseen.243 

Koordinoimalla eri sopimusjärjestelyjä niille yhteisellä aineksella osapuolet voivat keskittyä 

heille olennaisten tapauskohtaisten etujen yhteensovittamiseen. Yhteisen päätavoitteen 

vuoksi eri sopimusjärjestelyjen voidaan katsoa jakavan myös samansisältöisiä intressejä, 

jotka osapuolet voivat kokonaisjärjestelyn johdonmukaisuuden säilyttämiseksi sisällyttää 

 
240

 Ks. Lehtinen 2006, s. 218–220, jossa sopimusverkon sopimukset on jaettu niiden ja muun sopimusverkon 

välisen suhteen perusteella sopimusverkkoon kiinteästi liitännäisiin ja itsenäisiin sopimuksiin. 
241

 Sopimusverkon epäjohdonmukaisuuden riskeistä ks. Bryde Andersen 2019, s. 166–165. 
242

 Korkeimman oikeuden enemmistö katsoi kuitenkin tilitoimiston kuitenkin velvolliseksi korvaamaan 

syntyneen vahingon muilla perusteilla, kun taas vähemmistö olisi vapauttanut sen vastuusta. 
243

 Ratkaisussa ei ollut kysymys esisopimuksesta, mutta sitä on pidetty esimerkkinä ainesosaopin käytännön 

soveltumisen vaihteluista tulevan pääsopimuksen sisällön muodostumista arvioitaessa (Halila 2005, s. 74). 
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lähtökohtaisesti koko sopimusverkkoon soveltuvaan puitesopimukseen. Osapuolten voidaan 

katsoa instrumentin tehdessään määrittäneen suojaamat etunsa arvoiltaan vakioiksi, joten 

siitä ilmenevä intressitasapaino voidaan ottaa ilman eri tahdonilmaisuja osaksi käsillä olevaa 

sopimustavoitetta.244 Toisin kuin osapuolten muiden sopimusjärjestelyjen, puitesopimuksen 

sopimussisällön oletetaan siksi sisältyvän muodostuvaan pääsopimukseen, minkä ansiosta 

osapuolet voivat keskittyä ainoastaan sopimussidonnaisuuden perustamiselle sekä muutoin 

heille merkityksellisten etujen yhteensovittamiseen.245 Sanotun myötä sääntelyvälineiden 

työnjako myös selventyy, kun sopimussisällön muodostaminen keskittyy aiesopimuksen ja 

puitesopimuksen kaltaisiin instrumentteihin ja esisopimuksen ensisijaiseksi tehtäväksi jää 

sen tapauskohtainen mukauttaminen ja voimaansaattaminen. 

5.3 Sopimuksenteon olosuhteiden merkityksestä 

5.3.1 Esisopimuksen edellytysten täyttymisestä 

Osapuolten riskinjako on lisäksi sidoksissa siihen toimintaympäristöön, jossa sitä toteuttava 

esisopimus toimii. Koska oikeussuhteen tavoitteella pyritään edistämään vaihdantaa 

poikkeamalla ulkoisista toimintaympäristön käytännöistä, on näiden käytäntöjen jatkuvuus 

osapuolten intressien sekä niistä muodostuvan tavoitteen ja sitä toteuttavan sitovuuden 

olemassaolon perusta. Tavoitteesta johtuvat perustellut odotukset kohdistuvat siten myös 

mainittujen olosuhteiden kehittymiseen, joiden kanssa sopimussuhde on jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa ja jotka myös asettavat sen sitovuudelle rajat.246 Jos molemmat 

osapuolet ovat tiedostaneet nämä tavoitteen edellytykset siihen sitoutuessaan, niiden arvioitu 

kehitys on olennaisesti vaikuttanut sitoutumiseen eikä muutoksen seurausten riskiä ole 

tarkoituksenmukaista jättää vain toisen osapuolen kannettavaksi, voi niiden puuttuminen 

poistaa sopimuksen sitovuuden.247 Täsmällisen tavoitteen voidaan lisäksi katsoa olevan 

voimakkaammin sidoksissa toimintaympäristöstään johtuviin edellytyksiin, jolloin riski 

sitovuuden raukeamisesta kasvaa edelleen.248 

Riski edellytysten täyttymättä jäämisestä on suuri etenkin käytettäessä esisopimusta, jonka 

käyttötarkoitus ja soveltamisympäristö poikkeavat pääsopimuksesta. Koska esisopimus on 

muodollisesti yhtä lailla velvoittava sääntelyväline kuin pääsopimus, eivät sen tekemistä 
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 Taxell 1972, s. 46–47. 
245

 Annola 2012a, s. 391. 
246

 Karhu 2004, s. 1451–1452. 
247

 Tästä Pohjoismaissa laajalti käsitellystä edellytysopista ks. tiivistetysti Lehrberg 1989, s. 571–583.  
248

 Ämmälä 1990a, s. 266. 
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seuraavat olosuhdemuutokset lähtökohtaisesti vaikuta sen sitovuuteen eri tavalla kuin 

pääsopimuksen sitovuuteen.249 Sääntelyvälineen käyttöönotto kesken osapuolten intressien 

yhteensovittamisen osoittaa toisaalta osapuolten tiedostaneen tietynasteisen epävarmuuden 

olemassaolon sopimustavoitteen toteutumisessa. Instrumenttiin on saatettu turvautua 

pääsopimuksen tekemisen lykkäämiseksi siksi aikaa, että jonkin puuttuvan sopimussisällön 

muodostamiseen vaikuttavan seikan kehittymistä voidaan ensin arvioida. Ottaen huomioon 

myös se, että sopimustavoite on tämän vuoksi käymistilassa, edellytysten puuttumisen 

tunnusmerkistön voidaan katsoa täyttyvän käytännössä herkemmin.250 Näin on etenkin siksi, 

että osapuolten intressit ovat vielä ainakin osittain ristiriitaiset eivätkä olosuhdemuutokset 

välttämättä vaikuta niihin samansuuntaisesti. 

Pääsopimuksen osalta edellytysten täyttymättä jääminen havainnollistuu ratkaisussa 

KKO 1986 II 111, jossa maanviljelijä oli myynyt omistamansa tilan selvään alihintaan 

pojalleen ja tämän vaimolle. Kaupan edellytyksenä oli, että poika vaimoineen jatkaisi 

tilanpitoa siellä asumalla ja sinne asumaan jääneestä maanviljelijästä ja tämän 

vaimosta huolehtimalla. Kyseistä edellytystä ei ollut mainittu kauppakirjassa, mutta 

osapuolten katsottiin tiedostaneen sen olemassaolon. Ostajat olivat kuitenkin kaupan 

tekemisen jälkeen muuttaneet pois maatilalta, vuokranneet pellot ja myyneet 

maanviljelyskoneet eivätkä olleet siten täyttäneet kaupan ehtoja edellä tarkoitetulla 

tavalla. Koska kaupan edellytykset eivät olleet täyttyneet, voitiin kauppa purkaa. 

Ratkaisussa Helsingin HO 21.6.2012 (S 11/1624) puolestaan kaksi yritystä oli tehnyt 

kiinteistön kaupasta esisopimuksen, jonka mukaan pääsopimuksen teko edellytti, ettei 

kiinteistön vuokralainen tule käyttämään etuosto-oikeuttaan. Näin ei ollut tapahtunut, 

mutta ostaja kieltäytyi tästä huolimatta kaupanteosta. Myyjä vaati ostajaa päättämään 

kaupan, mutta ostaja katsoi esisopimuksen rauenneen eräiden sopimuskokonaisuuden 

olennaisten ehtojen jäätyä toteutumatta. Hovioikeus katsoi järjestelyn perimmäisenä 

tarkoituksena olleen saada vuokralainen ostamaan kiinteistö, minkä epäonnistuttua 

vuokralainen ei ollut enää halukas täyttämään esisopimusta. Tämän ja ostajan 

mainitsemien seikkojen vuoksi ostajalla katsottiin olleen perusteltu syy vetäytyä 

lopullisen kaupan tekemisestä. 

Osapuolten on siis kyettävä määrittämään esisopimuksen sitovuuden rajat etukäteen vastuita 

ennakoidessaan. Esisopimusta on lähtökohtaisesti sovellettava johdonmukaisesti sen 

 
249

 Ks. Muukkonen 1960, s. 36 ja 102–104, jonka mukaan sitovuuden muutos edellyttää erityisiä perusteita. 
250

 Annola 2012b, s. 396 ja Bryde Andersen 2013, s. 123–124. Kynnystä sääntelyvälineen sitovuuden 

raukeamiselle kuvaa vastaavasti ratkaisun Helsingin HO 2.3.2012 (S 11/1053) perustelujen toteamus 

esisopimukseen sisältyvästä jo määritelmällisestä pääsopimuksen syntymättä jäämisen mahdollisuudesta. 
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tavoitteen ja siitä johtuvan osapuolten riskinjaon kanssa. Kun keskeisiä sopimuskohtia on 

auki ja osapuolten edut ovat osin vastakkain, voi heillä kuitenkin olla eriävät käsitykset 

tavoitteen ja riskinjaon yksityiskohdista ja siten myös niiden toteutumiselle olennaisista 

edellytyksistä. Näin on erityisesti siksi, että ennen etujensa kattavaa yhteensovittamista 

sopimusneuvottelujen aikana osapuolet määrittelevät tavoitteensa tyypillisesti omiin 

oloihinsa pohjautuvien arvioidensa perusteella.251 Osapuolten intresseihin kytkeytymisensä 

vuoksi edellytykset voivat siten syrjäyttää sopimusehdot, joista poiketen niitä ei kuitenkaan 

yleensä sisällytetä nimenomaisesti sopimukseen.252 Osapuolet saattavat ottaa ulkoisen 

asiaintilan annettuna, joten he eivät välttämättä kiinnitä siihen huomiota ja muodostavat siitä 

yksipuolisen käsityksensä. Osapuolten on siksi tarpeen yhtenäistää käsityksiään sitovuudelle 

merkityksellisistä edellytyksistä turvaamalla esisopimuksessa toisilleen niiden alaa vastaava 

liikkumavara pääsopimuksen tekemiselle. 

5.3.2 Sitovuuden rajoittamisesta ehdollistamistekniikalla 

Sitovuudelle olennaisten edellytysten muutoksia voidaan pyrkiä ennakoimaan ensinnäkin 

ottamalla ne nimenomaisesti huomioon esisopimuksessa. Koska sopimustavoite ja sen 

sitovuus kytkeytyvät toimintaympäristön käytäntöihin, voidaan niiden suhdetta muokata 

rajaamalla sopimuksen voimassaolon asiallinen ulottuvuus tietynlaisen toimintaympäristön 

tilan mukaiseksi. Osapuolet voivat kytkeä esisopimuksen täten intressiensä taustalla oleviin 

edellytyksiin ehdoilla, jotka käynnistävät tai poistavat sääntelyvälineen sitovuuden sen 

perusteella, onko heidän etujensa toteutumisen kannalta välttämätön asiaintila olemassa.253 

Näiden sitovuutta lykkäävien ja sen purkavien ehtojen vaikutuksesta osapuolten suoritukset 

muuttuvat vastaaviksi odotusoikeuksiksi ja odotusvelvollisuuksiksi, jotka lopullistuvat 

ilman heidän myötävaikutustaan ja eriaikaisesti sitoutumistoimien teon kanssa.254 Osapuolet 

voivat siis tarvittaessa eriyttää antamansa tahdonilmaisut niiden kohteena olevien seikkojen 

vakiintumisesta, mikä vahvistaa sopimusjärjestelyn ja toimintaympäristön vuorovaikutusta. 

Lisäksi se tekee sopimusjärjestelyn taustalla vaikuttavista intresseistä läpinäkyvämpiä 

osapuolille ja siten myös pienentää konfliktiriskiä. 
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 Klami-Wetterstein 2013, s. 6–7. 
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 Ämmälä 1990a, s. 267. 
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 Häyhä 2000, s. 261 ja 267 ja Annola 2003, s. 157–158 ja 163–165, joissa olosuhdemuutoksista johtuvia 

sitovuuden muutoksia lähestytään rebus sic stantibus -opin näkökulmasta. Ks. myös jo aiemmin viitattu Zitting 

1987, s. 492–493 tahdonilmaisun voimassaolon asiallisesta ulottuvuudesta. 
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 Kivimäki – Ylöstalo 1981, s. 291–297, jossa tarkastellaan myös muita ehdollistamisteknisiä jäsentelyjä. 
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Ehdollinen esisopimus tarjoaa lisäksi osapuolille laajemman liikkumavaran kuin vastaavaa 

tekniikkaa hyödyntävä pääsopimus. Vaikka osapuolet sitoutuvat molemmilla instrumenteilla 

samaan päätavoitteeseen, esisopimuksen käytöstä johtuva varallisuudensiirtoa valmistavan 

tavoitteen säilyminen perustaa osapuolille ainoastaan varallisuusarvoisen saamissuhteen 

eikä johda suoraan heidän varallisuusasemiensa muutokseen. Ehdollisessa pääsopimuksessa 

osapuolet ovat puolestaan siirtyneet varallisuudensiirron toteuttamisvaiheeseen, ja sen 

raukeaminen tai purkautuminen voi edellyttää heiltä erityisiä toimia tehtyjen suoritusten 

peräyttämiseksi.255 Ehdollinen esisopimus ei sen sijaan, kuten esisopimus yleisestikään, 

perusta välittömästi osapuolille pääsopimussuorituksilla toteutettavia oikeuksia ja 

velvollisuuksia ja jättää heille siksi mahdollisuuden vetäytyä sopimusneuvotteluista ilman 

voimavaroja vieviä ennallistamistoimia. Jos pääsopimuksen tekeminen ei ehtojen ja niiden 

kohteena olevan toimintaympäristön tilan perusteella ole mahdollinen, riittää osapuolten 

vain sopia näin olevan asianlaita sopimusjärjestelyn rauettamiseksi.256 

Osapuolet voivat kuitenkin joustavoittaa sopimuksentekoa ehdollistamisella vain rajallisesti. 

Ehdoiksi muotoiltuihin edellytyksiin voidaan katsoa kiinnitetyn erityishuomiota, minkä 

vuoksi niille voidaan antaa etusija muihin edellytyksiin nähden.257 Toimintaympäristö 

koostuu toisaalta lukuisista ja äärettömin tavoin vuorovaikutuksessa olevista tosiseikoista, 

joista vain osa voidaan ottaa sääntelyvälineessä huomioon. Ehdollistaminen edellyttää siten 

osapuolilta kattavaa ymmärrystä toimintaympäristön olennaisista tosiseikoista, omista 

intresseistään ja niiden yhteisvaikutuksesta.258 Edellytyksiä ei voida tyhjentää ehtoihin, 

joiden sanamuodosta voi tulla keskeinen peruste edellytysten merkittävyyttä määritettäessä, 

ja ilmaisun epäselvyys voi vaikeuttaa rajanvetoa.259 Arviointia hankaloittaa edelleen se, että 

edellytyksiä arvioidaan osapuolten sitoutumishetken aikaisten perusteltujen odotusten 

mukaisesti.260 Tämän ja sen vuoksi, että mainitut odotukset aiemmin todetuin tavoin eriävät 

tyypillisesti enemmän osapuolten kesken vielä esisopimusta tehtäessä, esisopimuksen ehtoja 
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 Niemi 2016, s. 230–231. Esisopimuksen luonteesta seuraa toisaalta myös se, ettei osapuolilla ole 

pääsopimuksen tuomia oikeuksia edes siitä tietoisia sivullisia kohtaan (ks. Hakulinen 1965, s. 119 ja KKO 

1999:111 (Ään. 3–2), jossa enemmistön asunto-osakkeiden kaupan esisopimukseksi katsoma järjestely ei 

sitonut siitä tietoista myöhempää luovutuksensaajaa). 
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 Niemi 2016, s. 230–231ja Kaisto 2009, s. 138. 
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 Ks. Lehrberg 2005, s. 432, jonka mukaan edellytysoppi ei sovellu ehdoin säänneltyihin edellytyksiin. 
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 Tästä jo aiemmin tarkastellusta sopimuksen epätäydellisyydestä ks. Määttä 1998, s. 59. 
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 Woxholth 2017, s. 66. Arvioinnin vaikeutta kuvaa se, että edellytykset voivat saada merkitystä kolmella eli 
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260

 Hemmo 2003a, s. 52. 



72 
 

 
 

voidaan joutua soveltamaan osapuolten omia tarkoitusperiä vasten. Sinänsä yksiselitteiselle 

sääntelyvälineen ehdollekin voidaan siksi antaa vastakkaisia merkityssisältöjä. 

Ratkaisussa Turun HO 21.1.1999 (S 98/573) kiinteistönkaupan esisopimuksen 

ehdossa oli todettu, että lopullinen kauppa tehdään heti, kun ostajat ovat saaneet 

selvitetyksi käytettävissä olevat rahoitusvaihtoehdot, mutta viimeistään 31.8.1997 

mennessä. Ostajat eivät kuitenkaan olleet saaneet rahoitusta, kun kolme pankkia oli 

kieltäytynyt rahoittamasta kauppaa. Ehdon sanamuodon perusteella ei voitu yksin 

katsoa kaupan tällöin raukeavan, mutta ostajat olivat jo saaneet yhden kielteisen 

rahoituspäätöksen ennen esisopimuksen tekemistä. Ostajilla ei siksi katsottu olleen 

esisopimuksen tekemishetkellä varmuutta rahoituksen järjestymisestä, ja myös 

myyjän katsottiin täytyneen olla tietoinen ostajien rahoituksen tarpeesta. Hovioikeus 

katsoi siis ehdolla tarkoitetun perustaa osapuolille oikeus vetäytyä kaupanteosta, jollei 

rahoitus järjesty, joten esisopimuksen katsottiin rauenneen käsillä olleessa tilanteessa. 

Osapuolten on siten voitava tarvittaessa kontrolloida lopullista sopimussidonnaisuutta myös 

muilla kuin aineelliseen maailmaan sidoksissa olevilla keinoilla. Koska aineelliset tosiseikat 

ovat osana toimintaympäristöä lähtökohtaisesti yhteydessä osapuolten etuihin, niiden 

arviointi on väistämättä jonkin verran näkökulmasidonnainen. Ehtoja kannattaa siksi käyttää 

ennen kaikkea mahdollisimman yksiselitteisten, rajattujen ja osapuolten intressien osalta 

matalajännitteisten tosiseikkojen kohdalla.261 Näkökulmaeroista johtuvan tulkintariidan 

minimoimiseksi osapuolten voi olla syytä rajata esisopimuksen sitovuutta sellaisilla 

tahdonilmaisun osatekijöillä, jotka eivät ole toimintaympäristöön välittömässä yhteydessä ja 

joiden merkityksestä osapuolet voivat olla siksi helpommin yhtä mieltä. Koska kyseiset 

osatekijät eivät ole siten myöskään välittömästi sidoksissa vaiheittain muodostuvaan 

sopimussisältöön, voidaan niiden olettaa saavuttavan vain rajatun määrän eri välimuotoja. 

Mainitun voidaan katsoa lisäävän edelleen arvioinnin ennakoitavuutta. 

5.3.3 Sitovuuden rajoittamisesta tahdonilmaisun muilla osatekijöillä 

Esisopimuksen voimassaoloa voidaan rajoittaa vaihtoehtoisesti ensinnäkin sen ajallisen 

ulottuvuuden rajoja sääntelemällä. Välivaiheluonteensa vuoksi esisopimuksen on katsottu 

velvoittavan osapuolet päättämään sopimusneuvottelut pääsopimuksen tekemiseen yleisesti 

 
261

 Ks. Ramberg – Ramberg 2019, s. 119, jossa ehdollisen sitovuuden toteuttaminen jäsennetään lojaliteetilla 

perustettavien sopimusneuvottelujen aikaisten toimintavelvoitteiden piiriin. Toimintavelvoitteen taustallahan 

voidaan katsoa olevan edellä 2.1 luvussa todetuin tavoin yhteiseen tavoitteeseen sisältyvät osapuolten edut. 
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kohtuullisessa ajassa, jollei olosuhteista muuta johdu.262 Toisaalta vaikka osapuolet eivät 

kykenisi arvioimaan riittävän tarkasti etuihinsa vaikuttavien olosuhteiden kehittymistä, 

voivat he mahdollisesti määritellä ennakoimiensa muutosten aikavälin. Jos epäsuotuisien 

olosuhdemuutosten mahdollisuus on olemassa vain rajatun ajan esisopimuksen teon jälkeen, 

pääsopimuksen tekemisvelvoite voidaan sopia ajankohtaistuvaksi kyseisen ajanjakson 

päätteeksi. Vaihtoehtoisesti, jos toimintaympäristön tila on esisopimuksen tekohetkellä 

pääsopimuksen tekemiselle kielteinen eikä sen muuttumisesta ole varmuutta, instrumentin 

voidaan sopia olevan voimassa ainoastaan tiettyyn ajankohtaan asti.263 Jos olosuhteiden 

muutos on toisaalta osapuolten vaikutuspiirissä, on heidän keskinäisestä työnjaostaan ja sen 

tehosteista syytä sopia selvästi neuvotteluvastuutilanteiden välttämiseksi.264 

Esisopimuksen aikamääräysten ja osapuolten toimintavelvollisuuksien suhde ilmenee 

ratkaisusta Rovaniemen HO 12.4.1995 (S 93/571), jossa myyjä ja ostaja olivat tehneet 

neljä esisopimusta neljää määräalaa koskevan kaupan toteuttamiseksi. Esisopimusten 

ehtona oli muun muassa se, että lääninhallitus vahvistaa alueelle laadittavana olleen 

rantakaavan tai että kyseisille tonteille myönnetään loma-asunnon rakennuslupa. 

Lopullinen kauppa oli sovittu tehtäväksi heti ehdon täytyttyä, kuitenkin viimeistään 

30.8.1992. Jollei kaavaa olisi tuohon mennessä vahvistettu, raukeaisi esisopimus 

jommankumman osapuolen vaatimuksesta. Käräjäoikeus, jonka ratkaisun hovioikeus 

pysytti, katsoi selvitetyksi, että ehdon täyttymisestä huolehtiminen oli ollut myyjän 

vastuulla. Ostajalla katsottiin siten olleen oikeus vaatia esisopimusten rauettamista.265 

Laajin harkintavalta saadaan sisällyttämällä esisopimukseen useita etenemisvaihtoehtoja ja 

pidättämällä näin lopullisen päätösvallan sen sitovuudesta myöhemmäksi. Esisopimuksen 

velvoittavuus perustuu tahdonilmaisuista ilmenevään käyttäytymisvaatimukseen, joka tosin 

on sellaisenaan tyhjä ja jakamaton.266 Jos toimintaympäristössä on kuitenkin osapuolten 

etuihin eri tavoin vaikuttavien tapahtumainkulkujen mahdollisuus, voivat he varautua niihin 

ottamalla instrumenttiinsa vaihtoehtoisia tavoitteita, joissa heidän eri tilanneyhteyksien 

 
262

 Hernberg 1927, s. 232. Ks. myös Muukkonen 1960, s. 99, jonka mukaan pääsopimuksen tekoa voidaan 

vaatia milloin tahansa, jollei toisin ole sovittu. Tahdonilmaisun voimassaolon ajallisesta ulottuvuudesta ks. jo 

aiemmin viitattu Zitting 1987, s. 492–493. 
263

 Annola 2012b, s. 397–398. Kiinteistönkaupan esisopimuksen osalta aikamääräyksiä on säännelty erikseen 

MK 2:7:ssä. Suhteessaan olosuhdemuutoksiin kyseisen ensiksi mainitun määräaikamääräyksen voidaan katsoa 

muistuttavan lykkäävää ehtoa ja viimeksi mainitun voimassaoloaikamääräyksen purkavaa ehtoa. 
264

 Kartio ym. 2010, s. 214, jonka mukaan esisopimuksen teko luo pääsopimuksen tekoa edeltävän 

selvittelyvaiheen, jossa osapuolten edellytetään toimivan pääsopimukseen pääsemiseksi. Sanotun voidaan 

katsoa ilmenevän myös aiemmin viitatuista ratkaisuista KKO 1954 II 89 ja KKO 1978 II 4 (Ään. 3–2). 
265

 Ks. Kartio 1995, s. 8, jonka mukaan ratkaisun lopputulos perustui osapuolten määritellylle vastuunjaolle. 
266

 Käyttäytymisvaatimuksesta tahdonilmaisun osatekijänä ks. edellä mainittu Zitting 1987, s. 492–493. 
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perusteella määräytyvät etunsa on saatettu tasapainoon. Yhdelle tai kummallekin osapuolelle 

voidaan antaa sen perusteella, kumman intresseihin lopulta toteutunut tapahtumainkulku 

vaikuttaa, mahdollisuus päättää myöhemmin pääsopimuksen voimaansaattamisesta tai sen 

tekemisestä vetäytymisestä. Kyseisellä positiivisella tai negatiivisella optiolla siirretään siis 

lopullinen päätöshetki sopimustavoitteeseen sitoutumisesta sekä esisopimuksen että 

pääsopimuksen tekemisestä erilliseen ajankohtaan ja yksi- tai molemminpuolisuutensa 

perusteella myös mahdollisesti osapuolten kesken eriävään hetkeen.267 Sopimusjärjestelyn 

vastuumuotojen muuttamiselle voidaan näin luoda tarvittaessa vielä yksi niveltävä vaihe.268 

Option mahdollistama tosiasiallisen sitoutumishetken lykkääntyminen havainnollistuu 

ratkaisussa KKO 1984 II 85 (Ään. 4–1), jossa aviopari oli 16.6.1947 päätetyn 

esisopimuksen mukaan sitoutunut luovuttamaan puolet omistamaan tilasta ennalta 

sovittuun kauppahintaan toiselle avioparille ”vastaisuudessa, itse lähemmin 

määräämänämme aikana”. Aviopari oli kuitenkin kuollut sitoumustaan täyttämättä, ja 

ostajapariskunta vaati 29.4.1982 tiedoksi annetulla haasteella toiselta edesmenneistä 

aviopuolisoista kahdeksasosan tilasta perineen henkilön myymään tilanosuuden sille 

esisopimuksen mukaisesti. Korkein oikeus katsoi alemmista oikeusasteista poiketen, 

ettei edesmennyt aviopari ollut kyseisen muotoilun perusteella velvollinen myymään 

tilanosuutta ja ettei velvoite voinut siksi siirtyä heidän perillisilleen.269 

Vaihtoehtoisten tavoitteiden sisällyttämiseksi esisopimukseen on toisaalta otettava myös 

niiden toteuttamisen mahdollistavia vaihtoehtoisia suoritustapoja. Jotta sääntelyväline voi 

täyttää tehtävänsä osapuolten sopimusneuvottelujen aikaisen riskinjaon muuttajana, ei 

selvitetyn ensisijaisen varallisuudensiirron toteutumatta jäämisen pidä merkitä heidän 

alkuperäisiin neuvotteluvastuun mukaisiin asemiinsa palaamista. Erilaisen etutasapainon 

perusteella eri tavoitteet on pikemmin hahmotettava vaihtoehtoisiksi riskinjakomalleiksi, 

joista osapuolet voivat valita olosuhteiden kehittymisen perusteella kannattavimman.270 

Pääsopimuksen tekemisestä vetäytyminen on tällöin katsottava yhdeksi esisopimuksen 

toteuttamiskeinoksi, jossa otetaan kummankin osapuolen edut huomioon. Sopimuksenteosta 

 
267

 Kivimäki – Ylöstalo 1981, s. 274 ja Annola 2003, s. 158–159, jossa tosin tarkastellaan vain yksipuolisia 

positiivisia optioita. Niitä voidaan pitää tyypillisimpinä optioina (ks. Telaranta 1990, s. 178), joita on kutsuttu 

esisopimuksen kohdalla myös potestatiivisiksi ehdoiksi (Niemi 2016, s. 231). 
268

 Ks. Saarnilehto 2012, s. 1070–1072, jossa optiosopimus jäsennetään esisopimuksen tavoin pääsopimusta 

valmistelevaksi sopimukseksi. 
269

 Vähemmistö päätyi samaan lopputulokseen katsottuaan avioparin pidättäneen itselleen oikeuden määrätä 

sitoumuksen täyttämisestä ja sen olleen siten tarkoitettu olemaan voimassa vain heidän elinaikanansa. 
270

 Ks. Pöyhönen 2001, s. 200–203, jossa etukäteen suunnitellut, tavoitteen toteutumista parhaiten edistävät ja 

olosuhteiden kehittymisen perusteella valittavat vaihtoehtoiset suoritustavat jäsennetään niin kutsutun ketterän 

sopimuksen (agile contract) piirteiksi. 
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vetäytymisen on oltava siksi pääsopimuksen tekemisen tavoin varallisuusarvoisiin toimiin 

johtava toimintavaihtoehto, minkä vuoksi siihen tukeutuvalta osapuolelta voidaan sopia 

edellytettävän vaihtoehtoista suoristusta eli irtaantumiskorvausta pääsopimuksen teosta 

vapautumiseksi.271 Riskinjaon toteuttaminen ilman pääsopimuksen tekemistä tehostaa täten 

esisopimuksen perimmäistä tarkoitusta osapuolten riskinjaon ohjaamisvälineenä. 

Olosuhteiden perusteella suotuisimman riskinjaon mahdollistamiseksi esisopimuksen 

sitovuus voi näin ollen vaihdella osapuolten välillä sopimusneuvottelujen etenemisen myötä. 

Kun sopimusneuvottelujen aikaiset muutokset toimintaympäristössä vaikuttavat osapuolten 

etuihin yksipuolisesti tai erisuuntaisesti ja niiden keskinäinen tasapaino pyritään kuitenkin 

säilyttämään, voidaan optioilla ja vaihtoehtoisilla suorituksilla rajoittaa heidän keskinäistä 

toimintavapauttaan eri tavoin.272 Oikeussuhde puolestaan menettää tämän seurauksena 

ulkoisen tasasuhtaisuutensa, koska sen on mukauduttava palvelemaan samanaikaisesti 

osapuolten erilaisia etuja sopimusneuvotteluille ominaisissa muuttuvissa olosuhteissa.273 

Prekontraktuaalinen sopimussuhde voi siten neuvotteluvaiheen ja osapuolen perusteella 

saada vaihtelevia ilmenemismuotoja, joiden sitovuus on sinänsä vakio, mutta sen kohdeala 

muuttuu ja tavanomaisesti laajenee sitä mukaa kuin osapuolet lähestyvät pääsopimuksen 

tekemistä. Osapuolten riskinjako pysyy kuitenkin tasapainossa, kun sääntelyväline kykenee 

vastaamaan uuteen soveltamisyhteyteensä. Staattinen intressitasapainokin voidaan siten 

määritellä dynaamisesti uudelleen, kun tilanne sitä edellyttää.

 
271

 Irtaantumiskorvauksesta yleisesti ks. Hemmo 2003b, s. 346 ja esisopimuksen osalta ks. Kaisto 2009, s. 134. 

Suoritus on erotettava aiemmin käsitellystä sopimussakosta, joka on sopimusrikkomuksen seuraamus (ks. 

Vihma 1950, s. 110–112, jonka mukaan ensiksi mainittu suojaa ensisijaisesti sopimusvelallisen etuja ja 

jälkimmäinen sopimusvelkojan etuja), ja käsirahasta, joka on kauppahintaan sisältyvä ennakoiva vakuus (ks. 

Aurejärvi – Hemmo 1998, s. 117–119). 
272

 Bryde Andersen 2019, s. 39. 
273

 Bryde Andersen 2013, s. 465–466, jossa mainittua oikeussuhdetta nimitetään ontuvaksi oikeussuhteeksi 

(haltende retsforhold). 
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6 Päätelmät 

Sopimusneuvottelut ovat välivaiheen oikeussuhde, jonka vastuiden välttämiseksi osapuolet 

tarvitsevat sääntelyvälineitä. Koska oikeussuhteen tarkoituksena on mahdollistaa osapuolille 

taloudellista etua tuovan sopimussuhteen synty, pyrkivät he taloudellisesti järkevinä 

toimijoina ajamaan etujaan mahdollisimman hyvin läpi ja välttämään mahdollisimman 

laajasti vastapuolensa etuja suojaavat vastuut. Intressien vastakkaisuus luo osapuolille 

jännitteen, joka oikeussuhteen epäselvän oikeustilan kanssa laskee kynnystä vaikeasti 

ennakoitaville riidoille vastuiden olemassaolosta ja muodostaa oikeudellisia vastuuriskejä. 

Prekontraktuaalisilla instrumenteilla voidaan kuitenkin ennakoida ja välttää vastuuriskien 

synty, minkä toteutumiseksi osapuolilla on oltava selvä käsitys sopimusneuvotteluissa 

ajankohtaisista vastuista ja niihin sovellettavista sääntelyvälineistä erityisvaatimuksineen. 

Sopimusneuvotteluista voidaan jäsentää kolme vastuutilannetta, joista kuhunkin voidaan 

varautua eri instrumentilla. Oikeussuhde on sijoitettava laajempaan sopimusjärjestelyyn, 

jossa osapuolet voivat heitä velvoittavan tavoitteen perusteella joutua neuvottelu- tai 

sopimusvastuuseen. Osapuolten suojattavien liiketaloudellisten etujen perusteella voidaan 

jäsentää kolme vastuutilannetta, jossa sopimissuunnittelulla voidaan parantaa niitä turvaavaa 

tavoitetta. Menettelyn vastuutilanteissa tarkoituksena on välttää neuvotteluvastuuriski 

neuvottelutavoitetta täsmentämällä, missä käytetään menettelyn etenemistä ohjaavaa 

neuvottelusopimusta. Sopimussisällön vastuutilanteissa torjutaan sopimusvastuu estämällä 

neuvottelutavoitteen muutos sopimustavoitteeksi, mihin sopimussisällön luomiseen ilman 

sopimussidonnaisuutta keskittyvä aiesopimus sopii. Sitovuuden vastuutilanteissa on kyse 

neuvotteluvastuun muuttamisesta edullisemmaksi sopimusvastuuksi neuvottelutavoitetta 

rajaamalla, mikä toteutuu sopimuksen tekemiseen velvoittavalla esisopimuksella. 

Menettelyn vastuutilanteiden taustalla ovat osapuolten vaikeudet ennakoida lojaliteetista 

johtuvat, muuttuvat toimintavelvoitteensa, joita voidaan vakauttaa neuvottelusopimuksella. 

Osapuolten neuvotteluvapaus ja neuvotteluriski muuttuvat suhteessa toimintaympäristöön 

määritettävien lojaliteettivelvoitteiden perusteella lähtökohtaisesti vaiheittain kasvavaksi 

neuvottelusidonnaisuudeksi, joka edellyttää heidän asettavan yhteisen ja vastapuolensa edun 

omien etujensa edelle ja rajoittaa siten heidän liikkumavaraansa. Tämän jatkuvan vaihtelun 

takia osapuolten voi olla kuitenkin hankalaa arvioida heiltä edellytettävien tapauskohtaisten 

toimintavelvoitteidensa alaa tai mahdollisuuttaan päättää kannattamattomina pitämänsä 
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sopimusneuvottelut, mikä voi saattaa heidät tarkoituksettomaan neuvotteluvastuuseen. Tätä 

voidaan ehkäistä johtamalla lojaliteetin perusteena olevat vastapuolen perustellut odotukset 

neuvottelusopimuksesta, jonka sisältö on koko ajan vakio, jonka kannustimilla osapuolet 

voivat edistää pääsopimuksen syntyä ja joka toimii ensivaiheen yhteistoimintasopimuksena.  

Neuvottelusopimus voi toisaalta toimia erikseen sovittua laajempien toimintavelvoitteiden 

ja vetäytymisoikeuden suppean tulkinnan perusteena, mihin varautumiseksi on otettava 

yhteistoiminnan muut kuin oikeudelliset alueet huomioon. Sääntelyväline voidaan katsoa 

osoitukseksi korostuneesta luottamuksesta ja lojaliteetista, mistä voi johtua ylimääräisiä 

toimintavelvoitteita. Tämä voi myös rajoittaa vetäytymistä, sillä sen usein yleistasoisia 

perusteita voi olla vaikeaa täsmentää etukäteen ja niitä voidaan tilanneyhteytensä perusteella 

tulkita supistavasti. Osapuolten etujen ja toimintaympäristön vaikutusta voidaan kuitenkin 

ennakoida suunnittelemalla neuvottelusopimus niiden kanssa yhteensopivaksi, mikä voidaan 

toteuttaa kehittämällä sääntelyväline kattamaan myös osapuolten sitomaton yhteisymmärrys 

sopimussisällöstä. Eri alueiden erilaisten vaikutusten erottamiseksi jälkimmäinen voidaan 

myös sijoittaa aiesopimukseen, jolla voidaan ohjata sisällöllisesti menettelyn kulkua mutta 

jota käytettäessä on tiedostettava siitä johtuva tulevaisuutta koskevan riskinjaon muutos. 

Osapuolten voi olla lisäksi vaikeaa arvioida neuvottelusopimuksella suojattavien etujensa 

alaa, mistä johtuvaa jännitettä he voivat lieventää sopimalla poikkeavista kustannustenjaosta 

tai seuraamuksista. Osapuolten sopimusneuvotteluja koskevat edut eivät välttämättä rajoitu 

heidän niihin tekemiinsä suoriin panostuksiin, mutta niitä voi olla monitahoisuutensa takia 

hankalaa määrittää. Tämän ja sen takia, että niiden täsmällinen määrittely kasvattaa myös 

välittömiä ja mahdollisesti epätasaisesti jakautuvia panostuksia, neuvotteluvastuuta koskeva 

konfliktikynnys voi laskea ja estää kannattavan yhteistoiminnan. Kynnystä voidaan nostaa 

tasapainottamalla osapuolten keskinäisiä intressejä sopimusneuvotteluissa. Osapuolet voivat 

sopia erityisestä kustannustenjaosta, joka yhtenäistää yhteistoimintaa koskevia perusteltuja 

odotuksia ja edistää edullisemman pääsopimuksen tekoa. Vasta tuottamuksellisista toimista 

ajankohtaistuvia etuja suojaavasta vastuusta on sovittava erikseen sopimussakolla, jonka 

laadinnassa on kuitenkin otettava huomioon osapuolten siihen liittämät erilaiset intressit. 

Sopimussisällön vastuutilanteet johtuvat sopimussisällön muodostustoimien sekoittumisesta 

sitä koskeviin sitoutumistoimiin, ja ne voidaan erottaa toisistaan aiesopimuksella. Koska 

sopimussisältö muodostuu vaiheittain ja vuorovaikutuksessa toimintaympäristönsä kanssa, 

voivat osapuolet keskittyä ydinintressiensä yhteensovittamiseen ja kehittää pääsopimusta 
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myös siihen jo sitouduttuaan. Sopimussidonnaisuudelle riittää olennaista sopimussisältöä 

koskevan yhteisymmärryksen ja siihen kohdistuvien tahdonilmaisujen olemassaolo, mutta 

jälkimmäisiä voi olla jakamattomuutensa ja sisällöllisen tyhjyytensä takia vaikeaa paikantaa. 

Tahdonilmaisujen ja sopimussidonnaisuuden olemassaolo arvioidaan siksi olosuhteiden 

kokonaisuuden pohjalta, joten osapuolet voivat joutua tarkoittamattaan sopimusvastuuseen. 

Aiesopimuksella osapuolet voivat kuitenkin yhtenäistää käsityksiään sopimussisällöstä ja 

jaksottaa sen muodostamista muita keinoja yksilöllisemmin. Instrumentti ei myöskään luo 

sopimussidonnaisuutta, mutta sen merkitystä voidaan tarvittaessa vahvistaa muilla keinoilla. 

Aiesopimus voidaan toisaalta katsoa sisältönsä perusteella sitovaksi esisopimukseksi, mutta 

täydentämällä instrumenttia neuvottelusopimuksella sopimussidonnaisuus voidaan torjua ja 

sopimussisällön muodostumista ohjata edelleen. Laajan käyttöalansa vuoksi aiesopimukseen 

on voitu liittää erilaisia etuja, joten se on yksilöitävä ensisijaisesti tarkoituksensa perusteella. 

Tehtäväkuva on kuitenkin paikoin yhteneväinen esisopimuksen kanssa, ja jos instrumentin 

sopimussidonnaisuutta torjuva tehtävä ei saa riittävää tukea käyttöyhteydestään, voidaan se 

katsoa esisopimukseksi. Mainittu riski voidaan välttää sopimalla neuvottelusopimuksessa 

pääsopimuksen syntyvän tietyssä muodossa, mutta tämän muotovarauman eri tarkoitusten 

vuoksi sen merkitys pääsopimuksen syntymisen edellytyksenä on tuotava selvästi esille. 

Neuvottelusopimuksella voidaan ohjata myös sopimussisällön muodostumista rajoittamalla 

osapuolten sopimusvapautta muunkin kuin muotovapauden osalta, mutta sopimusvapauden 

osien yhteisvaikutuksen takia tämä on rajattava tarkoin suhteessa osapuolten muihin etuihin. 

Pääsopimus voidaan myös katsoa syntyneeksi osapuolten aiesopimuksen mukaisten toimien 

perusteella, mitä voidaan torjua ensisijaisesti nimenomaisilla vastalauseilla ja tarvittaessa 

suhteessa tilanneyhteyteensä arvioitavilla sitovuuslausumilla. Sopimussisällön vaiheittainen 

muodostaminen mahdollistaa yhteistoimintaa edistävien toimien tekemisen sitä mukaa kuin 

osapuolten liikkumavara supistuu. Osapuolten voi tosin olla vaikeaa arvioida sitä, liittyvätkö 

nämä toimet ennemmin sopimusneuvotteluihin vai varsinaiseen sopimussuhteeseen, jolloin 

pääsopimuksen voidaan katsoa syntyneen niiden teon ja hiljaisen hyväksynnän perusteella. 

Osapuolet voivat estää toisilleen syntymästä tämän takia perusteltuja odotuksia sopimuksen 

syntymisestä reklamaatiolla, ja neuvottelusopimuksella he voivat täsmentää sen esittämistä 

tai rajoittaa perusteltujen odotusten syntymistä tietyistä toimista. Neuvottelutaktisista syistä 

osapuolet voivat turvautua myös tilanneyhteyttään vasten tulkittaviin sitovuuslausumiin, 

mutta niitä on sisältämänsä tietoisen tulkintaerimielisyyden takia käytettävä vain harkiten. 
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Sitovuuden vastuutilanteet johtuvat osapuolten intressien ja vastuiden kasvamisesta jo ennen 

pääsopimuksen tekoa niin, että vastuumuotoa on tarpeen muuttaa etukäteen esisopimuksella. 

Pääsopimuksen synty merkitsee menettelyllisen neuvottelutavoitteen muutosta aineelliseksi 

sopimustavoitteeksi, joka toteutuakseen perustaa osapuolille sopimussidonnaisuuden. 

Osapuolten etujen välinen dynaaminen vastakkainasettelu muuttuu tällöin niiden staattiseksi 

tasapainotilaksi, joka osapuolten on toteutettava tulevaisuuden epävarmuuksista huolimatta. 

Osapuolten etuasetelma ja liikkumavara ovat tosin voineet jo ennen pääsopimuksen syntyä 

muuttua siten, ettei neuvotteluvastuu joko suojaa heidän etujaan tarpeeksi tehokkaasti tai sen 

sisältö on suurempi kuin sopimusvastuun soveltuessa. Vastuumuotoa ja riskinjakoa voidaan 

tosin muuttaa sulkemalla sopimusneuvotteluista vetäytyminen pois neuvottelutavoitteesta 

pääsopimuksen tekoon velvoittavalla esisopimuksella, jolla yhteistoimintaa voidaan kehittää 

pitkäjänteisemmin tekemättä heti pääsopimusta mutta varmuudella siitä, että näin tapahtuu. 

Esisopimuksen sitovuus voi kuitenkin estyä sopimussisällön riittämättömyyden takia, mihin 

voidaan varautua sopimalla jatkoneuvotteluvelvoitteesta ja täydentävästä aineksesta. 

Sääntelyvälineeseen on sisällytettävä sopimustavoitteen ytimen ilmentävä olennainen 

sopimussisältö, jonka perusteella sitä voidaan tarvittaessa täydentää toimintaympäristöstä. 

Viimeksi mainitun vaihtelujen ja sopimussisällön lähtökohtaisen keskeneräisyyden takia 

osapuolten voi olla toisaalta vaikeaa arvioida etukäteen sopimussisällön riittävyyttä, ja jos 

tämä ei täyty, esisopimuksen tehtävä voi jäädä toteutumatta. Tätä voidaan ehkäistä sopimalla 

osapuolten velvollisuudesta neuvotella puuttuvasta sopimussisällöstä neuvotteluvastuun 

uhalla, mikä ei kuitenkaan sellaisenaan takaa yhteisymmärrykseen pääsemistä. Kytkemällä 

sopimusjärjestely muiden sopimusjärjestelyjen verkkoon tavoitetta pystytään täydentämään 

tällöin, tosin osapuolten intressit voivat vaihdella eri järjestelyissä. Kokoamalla järjestelyille 

yhteiset edut puitesopimukseen osapuolet voivat keskittyä tapauskohtaisiin etuihinsa. 

Esisopimus voi jäädä sitomattomaksi myös osapuolten siihen liittämien edellytysten jäätyä 

täyttymättä, mitä voidaan ehkäistä ehdollistamalla esisopimusta tai rajoittamalla muiden 

tahdonilmaisun osatekijöiden voimassaoloa. Koska sopimuksen tavoitteen tarkoituksena on 

poiketa toimintaympäristön käytännöistä, niiden jatkuvuus voi toimia tietyin perustein sen 

sitovuuden edellytyksenä. Riski edellytysten täyttymättä jäämisestä voi olla erityisen suuri 

esisopimuksen kohdalla, jota käytetään sopimustavoitteen sisältöä tai toimintaympäristön 

kehitystä koskevan epävarmuuden takia. Instrumentin sitovuutta voidaan tämän perusteella 

rajata asiallisessa ulottuvuudessa sisällyttämällä edellytykset siihen voimassaoloehdoiksi, 
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jotka on tosin syytä kohdistaa vain rajattuihin ja riidattomiin seikkoihin. Liikkumavaraa 

lisäävät sitovuutta ajallisessa ulottuvuudessa rajoittavat määräykset pääsopimuksen teon 

määräajasta tai instrumentin voimassaoloajasta. Osapuolet voivat myös sopia vaihtoehtoisia 

tavoitteita, joiden myötä sitovuus voi vaihdella osapuolten välillä eri tavoin ajan kuluessa. 

Ennakoitavien sopimusneuvottelujen käymiseksi osapuolilla on oltava kokonaisvaltainen 

näkemys niin keskinäisistä intresseistään, niitä suojaavasta tavoitteesta kuin tavoitteeseen 

vaikuttavista sääntelyvälineistä. Osapuolet voivat paitsi turvata omat etunsa myös suojautua 

vastapuolen etuja tukevilta vastuilta sen perusteella, miten ne sisältyvät heitä velvoittavaan 

tavoitteeseen. Prekontraktuaalisilla instrumenteilla osapuolet voivat muuttaa tavoitetta 

kattamaan heille kulloinkin merkitykselliset edut, jolloin he voivat määrittää niitä turvaavien 

vastuiden alan. Erityyppisten tarkoitettua laajempien vastuiden välttämiseksi osapuolten on 

siksi tunnistettava niiden taustalla olevat erilaiset intressit ja omaa tehtäväänsä toteuttavien 

sääntelyvälineiden suhde niihin instrumenttien katvekohtien korjaamiseksi. Se, mitä etuja 

osapuolet sääntelyvälineillä tavoittelevat, määrittää siis myös sen, mitä vastuita he kantavat. 


