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> Huomioiko sopimus strategiset tavoitteet?
> Keskustelua
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Johdanto
> IT-toimialalla sopimusten merkitys erityisen korostunut
– Ei olemassa mitään ”IT-lakia”
– Kauppalaki ei lähtökohtaisesti sovellu (soveltuu irtaimen omaisuuden kauppaan)

> IT-toimialalla ollaankin erityisen riippuvaisia sopimusten sisällöstä ja
sopimusoikeuden yleisistä periaatteista
– Markkinakäytäntö ohjaa myös sopimusten tulkintaa

> Digitalisaatio korostaa sopimusten merkitystä entisestään kun siirrytään
laitteiden ja ohjelmistojen toimituksista kokonaisvaltaisten palveluiden
toimittamiseen
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Mistä yleensä neuvotellaan
> Vastuunrajoitus
> Indemnifikaatio / IPR takuu
> Hinta, hinnoittelumallit ja
hinnanmuutos

> Vastakkainasettelu ≠ yhteisten
intressien etsiminen
> Fokus: epäonnistumiseen
varautuminen

> Sopimussakot
> Maksuehdot
> Takuu
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Mistä syntyy eniten erimielisyyksiä
Never

2% or less

5% or less

More than 5%

More than 10%

Disagreement over contract scope
Weaknesses in contract change management
Performance failures due to overcommitment
Failure to implement and / or include relevant terms'
Inappropriate contract structure or responsibilities
Disputes over pricing
Issues with sub-contractors
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ICAMM/National Audit Office (2013), Tim Cummins, Strategic contracting as source of organisational success
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Huomioiko sopimus strategiset
tavoitteet?
> Keskittyykö sopimus mahdollisten ongelmien taustalla olevien seikkojen sääntelyyn?
> Sopeutuuko sopimus muuttuneisiin olosuhteisiin?
– Yritysjärjestelyt
– Toiminnan muutokset?

> Mahdollistaako sopimus nykyisen ja suunnitellun liiketoiminnan?
– Datan hyödyntäminen
– Datan takaisinsaanti

> Onko sopimus yhteensopiva osapuolen tai osapuolten strategian kanssa?
> Huomioiko sopimus sen, että sopimus aikanaan päättyy?
> Hyvä sopimus huomioi strategiset tavoitteet ja on voimakas juridinen työkalu tukemaan
osapuolen tai osapuolten strategisten tavoitteiden saavuttamista
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Keskustelua
> Keskitytäänkö sopimuksissa ja niiden neuvotteluissa ns. oikeisiin asioihin?
> Huomioiko sopimukset strategiset tavoitteet / mahdollistavatko ne strategisten
tavoitteiden toteuttamisen?
– Yritysjärjestelyissä havaintomme on, että varsin harvoin

> Miten sopimusten neuvottelemista ja laatimista voitaisiin kehittää tukemaan
osapuolten yhteisten tavoitteiden saavuttamista?
> Muita ajatuksia?
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