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M-Filesin sopimustenhallinnan 
kyselyn yhteenveto
Taustaa

M-Files toteutti sopimustenhallinnan kyselyn maaliskuussa 2015. Kysely kohdistettiin 
toimitusjohtajille, talousjohtajille, kehitysjohtajille sekä lakimiehille.

Kyselyn tarkoituksena oli herättää kohderyhmä miettimään sopimustenhallinnan 
merkitystä organisaatiossa ja kartoittamaan kysymyksiin vastaamalla, millä tavalla 
sopimustenhallintaa hoidetaan omassa organisaatiossa ja miten 
sopimustenhallinnan työtapoja ja järjestelmiä hyödynnetään omassa 
organisaatiossa.

Vastaajat olivat sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Yksityisellä sektorilla 
vastaajat olivat eri toimialoilta: valmistavasta teollisuudesta, kaupan alalta, IT- ja 
teknologiayrityksistä sekä palveluyrityksistä. Julkishallinnon puolelta vastaajat olivat 
kunnista sekä sosiaalipalvelusektorilta.

Kyselyn keskeisten tulosten analyysi

M-Filesin pyynnöstä sopimustenhallinnan konsultti Marita Willman Contractia Oy:stä 
tutustui kyselyn tuloksiin ja koosti tähän yhteenvetoon keskeiset löydökset ja 
johtopäätökset.

Sopimusten ja muiden velvoitteiden väliset relaatiot ja yhteisseuranta puuttuvat

Sopimusten ja vakuuksien seuranta voidaan molemmat lukea yrityksen tai 
julkishallinnon organisaatioon kuuluvaan yleiseen velvoiteseurantaan. 

Sopimukset ja vakuudet ovat usein relaatiossa keskenään. Vakuuksia ei voi olla, jos 
ei ole sopimusta jota ne turvaavat. Sopimus ja vakuus liittyvät esimerkiksi samaan 
urakkasopimukseen, projektiin tai vuokrakohteeseen. 

Sopimuksia ja vakuuksia ei voi kuitenkaan käsitellä täysin identtisillä 
metatiedoilla/tietokorteilla. Sopimuksella on sen sopimusosapuolet, vakuuksilla 
vakuudenantaja ja edunsaaja. Vakuuksilla on lisäksi muita omia 
metatietovaatimuksiaan. 

Suositeltavaa on, että sopimuksia ja vakuuksia seurataan samassa järjestelmässä, 
mutta eri järjestelmäkirjastoissa. Myös käyttöoikeusperiaatteet näiden sopimus- ja 
vakuuskirjastojen välillä voivat olla erilaiset. Tärkeää on kuitenkin linkittää ne yhteen 
ja parhaiten se onnistuu, kun molemmat velvoitekirjastot ovat samassa 
järjestelmässä. Tällöin sopimuksen elinkaarta seuraamalla voidaan helposti 
linkityksen kautta tarkastella myös siihen liittyvän vakuuden tai takauksen ehtoja ja 
toisin päin. 

Miten parantaa nykytilannetta?

Kyselyn kohderyhmää ja vastaajia pyydettiin pohtimaan parannusehdotuksia 
organisaationsa nykyiseen sopimustenhallintaan ja sen käytäntöihin. 

Yhteenvetona vastauksista tuli esiin, että kyselyyn vastanneet henkilöt toivoivat 
asian saattamista nykyaikaisesti hallinnoitavalle tasolle hyödyntäen 
sopimustenhallintaprosessia tukevaa modernia järjestelmää. Järjestelmän ja sen 
sisältämän tiedon tulee olla saavutettavissa monitoimipisteisessä 
toimintaympäristössä.

Sähköiselle sopimustenhallintajärjestelmälle asetettiin vaatimukseksi käyttäjien 
erilaisten käyttötarkoituksen tukemisen. Toiveena oli myös mahdollisimman tehokas 
automatisointi, eli järjestelmän automaattisesti lähettämät umpeutumisista 
ennakoivat hälytykset sopimuksille ja vakuuksille. 

Järjestelmän tulisi tukea myös sopimuksiin liittyvää kommentointia ja 
muistiinpanojen tekemistä. Erityisesti korostettiin sen merkitystä, että järjestelmä 
tukee kaikenlaisten sopimusten seurantaa. Tällöin kaikki sopimukset löytyisivät 
helposti yhden järjestelmän piiristä. Tämä yhtenäistäisi samalla sopimusten 
käsittelyyn ja hallintaan liittyviä käytäntöjä ja vaatimuksia.

Marita Willman, Contractia Oy

Marita Willman, OTK, toimii sopimustenhallinnan konsulttina yksityisellä ja julkisella sektorilla. Hänen yrityksensä 
Contractia Oy on toiminut vuodesta 2005 ja tarjoaa asiantuntijapalveluja sopimustenhallinnan kehityshankkeissa. 
Palveluita ovat sopimusprosessien määrittelyt, sopimustenhallintajärjestelmien hankintakonsultointi, 
järjestelmäympäristöjen tietomallinnuksen ja toiminnallisuuksien suunnittelutyö ja vaatimusmäärittelyjen teko.

 Marita Willman on kokenut puhuja ja kouluttaja. Hän on avustanut asiakkaita vetämään sopimustenhallinnan 
käyttöönottoja ja koulutuksia Suomessa ja asiakasyritysten organisaatioissa maailmalla.

Aiemmin Marita Willman on työskennellyt yrityslakimiehenä tietoliikennealalla. Marita Willmanille myönnettiin 
Lakimiesliiton valtakunnallinen yrittäjyyspalkinto vuonna 2011.

Vastaajista 42 % oli alle 100 työntekijän organisaatioista 
ja 58 % vastaajista edusti yli 100 tai yli 500 työntekijää 
työllistävistä organisaatioista.



Sopimustenhallinta – työtavat
Sopimustenhallintaa toteuttavat eri ihmiset organisaatioissa. Tämän vuoksi on 
tärkeää kuvata yhteiset sovitut työtavat sopimusten hallinnassa. Sähköiset 
järjestelmät tukevat tätä prosessia. Sopimustenhallintajärjestelmät tai muut yhteiset 
sähköiset alustat tuovat sopimukset organisaatiotasoiseen hallintaan, jolloin 
sopimuksiin liittyvä tieto ja dokumentaatio eivät ole vain sitä hallinnoivien 
työntekijöiden takana tai tiedossa.

Vastanneista organisaatioista 55 % oli kuvannut sopimustenhallinnan prosessin, eli 
työntekijät tietävät, miten sopimusten kanssa toimitaan.

Kaavio: yhteenveto sopimusten hallinnointitavoista vastaajaorganisaatioissa. Vastaajat saivat valita 
useamman eri vaihtoehdon, sillä organisaatioissa hallinnoidaan erityyppisiä sopimuksia eri työtavoilla

Saadut tulokset kuvastavat yleisiä ja vakiintuneita työtapoja suomalaisissa 
organisaatioissa. 

Koska sopimukset ovat yhtiön tai julkisyhteisön sopimuksia, tulosten kannalta 
riskialteinta on sopimusten säilytys sähköpostissa ja talletettuna omalle 
tietokoneelle. 

Tulosten mukaan liki 20 % vastaajista säilyttää sopimuksia sähköpostissa. Tämä ei ole 
yrityksen edun mukaista, sillä tarvittaessa yritys ei pääse helposti tietosuojasyistä 
työntekijän sähköpostiin. Esimies tai muut kollegat eivät tunne kyseisen työntekijän 
sähköpostin kansiointilogiikkaa tai mistä etsiä tiettyä sopimukseen liittyvää 
kirjeenvaihtoa, sopimustietoja tai viimeisimpiä voimassaolevia sopimustiedostoja. 

Lähes neljännes vastaajista tallettaa sopimuksia omalle tietokoneelle. Tämä on suuri 
riski, mikäli se tehdään tietokoneen omalle kovalevylle. Tietokoneen kovalevyn 
rikkoutuessa tai varkaustilanteissa omalle tietokoneelle talletettu tieto menetetään 
ja luottamuksellinen sopimustieto voi joutua pahimmassa tapauksessa vääriin käsiin. 
Jos sopimuksia, esimerkiksi neuvotteluversioita, säilytetään omalla tietokoneella, 
tulisi allekirjoitettu lopullinen versio tallettaa tai tulostaa yhtiön edun mukaisesti 

Sopimustenhallintajärjestelmällä     32 %

Sähköpostissa        19 % Riski

Sähköisesti tallennettuna omalle tietokoneelle   23 % Riski

Sähköisesti tallennettuna yhteisiin kansioihin/palvelimelle  67 %

Tulostettuna mappiriveissä      48 %

Tulostettuna paloturvallisessa kassakaapissa    42 %

Muulla tavoin        3 %

En tiedä        3 %

Sopimusten ja muiden velvoitteiden väliset relaatiot ja yhteisseuranta puuttuvat

Sopimusten ja vakuuksien seuranta voidaan molemmat lukea yrityksen tai 
julkishallinnon organisaatioon kuuluvaan yleiseen velvoiteseurantaan. 

Sopimukset ja vakuudet ovat usein relaatiossa keskenään. Vakuuksia ei voi olla, jos 
ei ole sopimusta jota ne turvaavat. Sopimus ja vakuus liittyvät esimerkiksi samaan 
urakkasopimukseen, projektiin tai vuokrakohteeseen. 

Sopimuksia ja vakuuksia ei voi kuitenkaan käsitellä täysin identtisillä 
metatiedoilla/tietokorteilla. Sopimuksella on sen sopimusosapuolet, vakuuksilla 
vakuudenantaja ja edunsaaja. Vakuuksilla on lisäksi muita omia 
metatietovaatimuksiaan. 

Suositeltavaa on, että sopimuksia ja vakuuksia seurataan samassa järjestelmässä, 
mutta eri järjestelmäkirjastoissa. Myös käyttöoikeusperiaatteet näiden sopimus- ja 
vakuuskirjastojen välillä voivat olla erilaiset. Tärkeää on kuitenkin linkittää ne yhteen 
ja parhaiten se onnistuu, kun molemmat velvoitekirjastot ovat samassa 
järjestelmässä. Tällöin sopimuksen elinkaarta seuraamalla voidaan helposti 
linkityksen kautta tarkastella myös siihen liittyvän vakuuden tai takauksen ehtoja ja 
toisin päin. 
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organisaationsa nykyiseen sopimustenhallintaan ja sen käytäntöihin. 

Yhteenvetona vastauksista tuli esiin, että kyselyyn vastanneet henkilöt toivoivat 
asian saattamista nykyaikaisesti hallinnoitavalle tasolle hyödyntäen 
sopimustenhallintaprosessia tukevaa modernia järjestelmää. Järjestelmän ja sen 
sisältämän tiedon tulee olla saavutettavissa monitoimipisteisessä 
toimintaympäristössä.

Sähköiselle sopimustenhallintajärjestelmälle asetettiin vaatimukseksi käyttäjien 
erilaisten käyttötarkoituksen tukemisen. Toiveena oli myös mahdollisimman tehokas 
automatisointi, eli järjestelmän automaattisesti lähettämät umpeutumisista 
ennakoivat hälytykset sopimuksille ja vakuuksille. 

Järjestelmän tulisi tukea myös sopimuksiin liittyvää kommentointia ja 
muistiinpanojen tekemistä. Erityisesti korostettiin sen merkitystä, että järjestelmä 
tukee kaikenlaisten sopimusten seurantaa. Tällöin kaikki sopimukset löytyisivät 
helposti yhden järjestelmän piiristä. Tämä yhtenäistäisi samalla sopimusten 
käsittelyyn ja hallintaan liittyviä käytäntöjä ja vaatimuksia.

Marita Willman, Contractia Oy

Marita Willman, OTK, toimii sopimustenhallinnan konsulttina yksityisellä ja julkisella sektorilla. Hänen yrityksensä 
Contractia Oy on toiminut vuodesta 2005 ja tarjoaa asiantuntijapalveluja sopimustenhallinnan kehityshankkeissa. 
Palveluita ovat sopimusprosessien määrittelyt, sopimustenhallintajärjestelmien hankintakonsultointi, 
järjestelmäympäristöjen tietomallinnuksen ja toiminnallisuuksien suunnittelutyö ja vaatimusmäärittelyjen teko.

 Marita Willman on kokenut puhuja ja kouluttaja. Hän on avustanut asiakkaita vetämään sopimustenhallinnan 
käyttöönottoja ja koulutuksia Suomessa ja asiakasyritysten organisaatioissa maailmalla.

Aiemmin Marita Willman on työskennellyt yrityslakimiehenä tietoliikennealalla. Marita Willmanille myönnettiin 
Lakimiesliiton valtakunnallinen yrittäjyyspalkinto vuonna 2011.
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myös toisten käyttäjien saataville paikkaan, josta myös muut organisaation 
sopimustietoa tarvitsevat henkilöt voivat saada siitä tietoa. 

Edellä kuvattu työtapa on suuri riski organisaation kannalta, sillä henkilön 
irtisanoutuessa, jäädessä eläkkeelle tai pitkälle perhe- tai opintovapaalle on tieto 
muun organisaation ja yhtiön ulottumattomissa. Sopimuksia ei tulisi jemmata tai 
pantata eivätkä ne koskaan saa olla organisaatiossa vain yhden henkilön takana. 

Kuka käsittelee ja tarvitsee sopimuksia organisaatiossa
Sopimuksia käsittelevät organisaatiossa laajasti eri osastot ja toiminnot. 
Sopimustietoa ja niihin liittyviä asiakirjoja tarvitaan sopimuksen neuvottelun ja 
allekirjoituksen jälkeen useasti sopimuksen elinkaaren aikana yrityksen tai 
julkisyhteisön eri toiminnoissa. Joskus sopimusta tarvitsee tarkastella ja seurata 
myös päättymisajan jälkeen mm. takuu-, reklamaatio- tai riitatilanteissa. 

Yrityksen ylin johto, lakiosasto ja talousosasto tarvitsevat sopimuksia luonnollisesti. 
Samoin yrityksen myynti kirjaa sopimuksiin yrityksen toimituslupauksen ja hoitaa 
asiakassuhteita sopimusten tietojen ja ehtojen tukemana. Sopimukset toimivat 
toimintaohjeina sopimuskauden aikana eikä niihin kirjattua tietoa tule haudata 
paperiarkistoon organisaation ulottumattomiin.

Sopimustenhallinnan kannalta keskeisimpiä velvoitteenhallinnan avaimia pitää 
käsissään myös tuotanto ja hankinnat. Hankintasopimuksia ja niiden elinkaarta 
seuraamalla organisaatio voi ennustaa jo hyvissä ajoin etukäteen, milloin 
hankintasopimukset ovat päättymässä. Järjestelmä antaa tähän tukea 
sopimusvastuuhenkilöille ohjatuilla automaattisilla hälytyksillä. Sopimusten 
elinkaaren muutoksia voi ennustaa myös edistyneillä hauilla ja raporteilla, mikäli 
sopimustenhallintajärjestelmän metatiedot on suunniteltu tukemaan tämänkaltaisia 
hakuja ja analyysiä. Erityisesti julkisella sektorilla ja organisaatioissa, jotka ovat 
hankintalain alaisia, tällä on ratkaiseva merkitys toiminnan suunnittelussa. 

Sopimuksiin saattaa sisältyä myös sopimusoptioita. Sopimusoptiokausia ja niiden 
hyödyntämishetkiä tulee seurata sekä myynti- että hankintasopimuspuolella. 
Organisaation tulee tietää hyvissä ajoin etukäteen, milloin sen tulee ilmaista toiselle 
sopimuskumppanille sopimusoptiokauden hyödyntämisestä tai vastaavasti 
korvaavan sopimuksen kilpailuttamisesta tai neuvottelemisesta.

On tavallista, että sopimuksen voimassaolokauden aikana sitä hoitava vastuuhenkilö 
voi vaihtua henkilöstömuutoksen, organisaatiomuutoksen tai muun työn 
uudelleenorganisoinnin myötä. Työn uudelleenorganisointitilanteita ovat 
pääasiallisesti toimintojen ulkoistamiset tai liiketoiminnan kaupat. 

Uusi sopimuksen vastuuhenkilö tarvitsee viipymättä tiedon vastuullaan olevista 
sopimuksista, ja tässä ketterä organisaatiotasoinen sopimushallinta ja sopimusten 
uudelleenvastuutus järjestelmän tietoihin tukee tätä muutostilannetta. Uudet 
työntekijät pääsevät paljon nopeammin sisälle uuteen työhön ja vastuualueeseensa 
kun heidän vastuualueellaan ja seurannassaan olevat sopimukset ovat saatavilla 
ensimmäisistä työpäivistä alkaen.

Yhteenvetona voi todeta, että jos sopimusta hoitaa tänään joku organisaatioyksikkö, 
liiketoiminta tai sopimusvastuuhenkilö, tilanne ei välttämättä ole muuttumaton ja 
organisaation velvoitteenhallinnan mekanismien pitää tukea tätä muutosprosessia 
ketterästi ja joustavasti.

Sopimusten ja muiden velvoitteiden väliset relaatiot ja yhteisseuranta puuttuvat

Sopimusten ja vakuuksien seuranta voidaan molemmat lukea yrityksen tai 
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ei ole sopimusta jota ne turvaavat. Sopimus ja vakuus liittyvät esimerkiksi samaan 
urakkasopimukseen, projektiin tai vuokrakohteeseen. 

Sopimuksia ja vakuuksia ei voi kuitenkaan käsitellä täysin identtisillä 
metatiedoilla/tietokorteilla. Sopimuksella on sen sopimusosapuolet, vakuuksilla 
vakuudenantaja ja edunsaaja. Vakuuksilla on lisäksi muita omia 
metatietovaatimuksiaan. 

Suositeltavaa on, että sopimuksia ja vakuuksia seurataan samassa järjestelmässä, 
mutta eri järjestelmäkirjastoissa. Myös käyttöoikeusperiaatteet näiden sopimus- ja 
vakuuskirjastojen välillä voivat olla erilaiset. Tärkeää on kuitenkin linkittää ne yhteen 
ja parhaiten se onnistuu, kun molemmat velvoitekirjastot ovat samassa 
järjestelmässä. Tällöin sopimuksen elinkaarta seuraamalla voidaan helposti 
linkityksen kautta tarkastella myös siihen liittyvän vakuuden tai takauksen ehtoja ja 
toisin päin. 
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Kuinka usein sopimustietoa tarvitaan
Lähes puolet kyselyn vastaajista ilmoitti, että sopimustietoa käsitellään 
organisaatioissa päivittäin ja viikoittain. Kuukausitasolla sopimustietoa käsitteli 16 % 
vastaajista. Käsittelyn tarve voi vaihdella. Tavallisimpina sopimuskäsittelytilanteina 
on usein hintojen tarkistus hankintasopimuksista, haut mitä sopimuksia on tiettyjen 
sopimusosapuolten kanssa tai milloin sopimukset ovat päättymässä.

Puolet vastaajista seurasi sopimusehtojen toteutumista manuaalisesti ja kolmasosa 
vastaajista sähköisesti esimerkiksi Excel-listauksia hyödyntäen. Viidennes vastaajista 
ei seurannut sopimuksia, vaan palasi niihin ainoastaan mahdollisissa 
ongelmatilanteissa.

Neljännes vastaajista ei kyselyn mukaan seurannut sopimusehtojen toteutumista 
systemaattisesti.

Vain 7 % vastaajista hyödynsi sopimustenhallintaratkaisua sopimusehtojen 
seuraamisessa.

Sopimuksen elinkaaren seuranta - milloin sopimukset umpeutuvat?
Kyselyssä tiedusteltiin myös sopimusten umpeutumisen seuraamista. 60 % 
vastaajista ennakoi sopimusten päättymistä manuaalisesti sähköisiä dokumentteja 
ja/tai paperiversioita tarkastellen. Viidennes vastaajista hyödynsi 
kalenterimuistutuksia sopimuksen umpeutumisen muistamisessa.

Nämä sopimusten elinkaaren seurantakeinot ovat molemmat henkilöriippuvaisia. 
Sopimusvastuuhenkilöt organisaatiossa seuraavat vastuullaan olevien tai 
tuntemiensa sopimusten elinkaaren päättymistä. Työ on muistinvaraista ja tukeutuu 
käsillä oleviin sähköisiin tiedostoihin tai paperidokumentteihin. Kun käytetään 
sähköisiä kalentereita, ne ovat yleensä työntekijän omia kalentereita, ei esimerkiksi 
tiimin tai organisaation yhteisiä sopimuspäättymisen seurantaan tarkoitettuja 
seurantatyökaluja.

16 % vastaajista hyödynsi sopimustenhallintaratkaisua sopimuksen elinkaaren 
seurannassa ja sopimusten umpeutumisen ennustamisessa. Tämä ratkaisu tukee 
organisaationtasoisen seurannan mahdollisuutta, eikä se ole henkilöriippuvaista. 
Tieto ei ole vain yhden työntekijän tai kulloisenkin sopimusvastuuhenkilön takana tai 
hänen käyttämiensä työvälineiden tai muistin tueksi rakennettujen menetelmien 
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Sopimusten ja muiden velvoitteiden väliset relaatiot ja yhteisseuranta puuttuvat

Sopimusten ja vakuuksien seuranta voidaan molemmat lukea yrityksen tai 
julkishallinnon organisaatioon kuuluvaan yleiseen velvoiteseurantaan. 

Sopimukset ja vakuudet ovat usein relaatiossa keskenään. Vakuuksia ei voi olla, jos 
ei ole sopimusta jota ne turvaavat. Sopimus ja vakuus liittyvät esimerkiksi samaan 
urakkasopimukseen, projektiin tai vuokrakohteeseen. 

Sopimuksia ja vakuuksia ei voi kuitenkaan käsitellä täysin identtisillä 
metatiedoilla/tietokorteilla. Sopimuksella on sen sopimusosapuolet, vakuuksilla 
vakuudenantaja ja edunsaaja. Vakuuksilla on lisäksi muita omia 
metatietovaatimuksiaan. 

Suositeltavaa on, että sopimuksia ja vakuuksia seurataan samassa järjestelmässä, 
mutta eri järjestelmäkirjastoissa. Myös käyttöoikeusperiaatteet näiden sopimus- ja 
vakuuskirjastojen välillä voivat olla erilaiset. Tärkeää on kuitenkin linkittää ne yhteen 
ja parhaiten se onnistuu, kun molemmat velvoitekirjastot ovat samassa 
järjestelmässä. Tällöin sopimuksen elinkaarta seuraamalla voidaan helposti 
linkityksen kautta tarkastella myös siihen liittyvän vakuuden tai takauksen ehtoja ja 
toisin päin. 

Miten parantaa nykytilannetta?

Kyselyn kohderyhmää ja vastaajia pyydettiin pohtimaan parannusehdotuksia 
organisaationsa nykyiseen sopimustenhallintaan ja sen käytäntöihin. 

Yhteenvetona vastauksista tuli esiin, että kyselyyn vastanneet henkilöt toivoivat 
asian saattamista nykyaikaisesti hallinnoitavalle tasolle hyödyntäen 
sopimustenhallintaprosessia tukevaa modernia järjestelmää. Järjestelmän ja sen 
sisältämän tiedon tulee olla saavutettavissa monitoimipisteisessä 
toimintaympäristössä.

Sähköiselle sopimustenhallintajärjestelmälle asetettiin vaatimukseksi käyttäjien 
erilaisten käyttötarkoituksen tukemisen. Toiveena oli myös mahdollisimman tehokas 
automatisointi, eli järjestelmän automaattisesti lähettämät umpeutumisista 
ennakoivat hälytykset sopimuksille ja vakuuksille. 

Järjestelmän tulisi tukea myös sopimuksiin liittyvää kommentointia ja 
muistiinpanojen tekemistä. Erityisesti korostettiin sen merkitystä, että järjestelmä 
tukee kaikenlaisten sopimusten seurantaa. Tällöin kaikki sopimukset löytyisivät 
helposti yhden järjestelmän piiristä. Tämä yhtenäistäisi samalla sopimusten 
käsittelyyn ja hallintaan liittyviä käytäntöjä ja vaatimuksia.

Marita Willman, Contractia Oy

Marita Willman, OTK, toimii sopimustenhallinnan konsulttina yksityisellä ja julkisella sektorilla. Hänen yrityksensä 
Contractia Oy on toiminut vuodesta 2005 ja tarjoaa asiantuntijapalveluja sopimustenhallinnan kehityshankkeissa. 
Palveluita ovat sopimusprosessien määrittelyt, sopimustenhallintajärjestelmien hankintakonsultointi, 
järjestelmäympäristöjen tietomallinnuksen ja toiminnallisuuksien suunnittelutyö ja vaatimusmäärittelyjen teko.

 Marita Willman on kokenut puhuja ja kouluttaja. Hän on avustanut asiakkaita vetämään sopimustenhallinnan 
käyttöönottoja ja koulutuksia Suomessa ja asiakasyritysten organisaatioissa maailmalla.

Aiemmin Marita Willman on työskennellyt yrityslakimiehenä tietoliikennealalla. Marita Willmanille myönnettiin 
Lakimiesliiton valtakunnallinen yrittäjyyspalkinto vuonna 2011.

Turvallisella ja 
helppokäyttöisellä 
sopimustenhallinta-
järjestelmällä on hyvin 
yksinkertaista varmistaa, 
että oikeilla henkilöillä on 
aina välitön pääsy 
tarvitsemansa sopimuksen 
oikeaan ja viimeiseen 
versioon.

Miika Mäkitalo
M-Files Oy:n toimitusjohtaja 

“60 % vastaajista seuraa 
sopimusten päättymistä 

manuaalisesti”
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a)

b)

Suurimpina ongelmina 
vastaajat toivat esiin 
sen, että sopimukset 
ovat hajallaan eri 
paikoissa, eivätkä ne ole 
saavutettavissa silloin 
kun niitä tarvitaan.



merkittävien sopimusten tiedotus- tai kick-off -tilaisuuksia, joissa 
sopimuksen parhaiten tunteva henkilö, esimerkiksi neuvottelija, kertoo sen 
keskeisen sisällön sopimusta toteuttaville henkilöille.
 
Suurimpina ongelmina vastaajat toivat esiin sen, että sopimukset ovat 
hajallaan eri paikoissa, eivätkä ne ole saavutettavissa silloin kun niitä 
tarvitaan. Vastaajat toivat esiin, että sopimuksia ei siis löydy siinä hetkessä, 
kun niitä tarvitaan. Monitoimipaikkaisissa organisaatioissa tai 
kansainvälisissä yhtiöissä sopimusasiakirjojen fyysinen sijainti ei saisi 
määrätä sopimustiedon saavutettavuutta. Monet tekevät myös liikkuvaa 
työtä tai matkatyötä. Sopimustiedon ja -dokumenttien tulisi olla saatavilla 
aina silloin, kun työntekijä pääsee yrityksen verkkoon ja käyttämiinsä 
työkaluihin ja järjestelmiin yrityksen verkon tai etäyhteyden kautta. 

Eräs todella yleinen käyttötilanne sopimuksille on sisäiset palaverit. Kun 
sopimus voidaan nostaa esille sopimustenhallintajärjestelmästä saman 
tien, kun siitä puhutaan, ratkeaa moni asia heti, eikä tarvitse odottaa 
seuraavaa palaveriaikaa, että joku läsnäolijoista on käynyt etsimässä 
sopimuksen arkistosta ja selvittänyt muille läsnäolijoille keskustelussa esiin 
tuleen sopimusasian. Lisäksi jos tiedon selvittäminen tai etsiminen on 
hankalaa, se jää usein kokonaan selvittämättä.

Kaikkia sopimuksia ei löydy alkuperäisenä tai niitä ei ole allekirjoitettu, 
jolloin on epäselvää, onko kyseessä viimeisin versio tai millä ehdoilla 
sopimusta toteutetaan tai sitä tulisi toteuttaa. Hankalin tilanne on silloin, 
että tiedetään sopimuksen olevan olemassa, mutta sen allekirjoitettua 
versiota ei löydy omasta organisaatiosta, mutta toisella sopimusosapuolella 
se on käytössä. Tämä ei ole paras mahdollinen tilanne esimerkiksi 
sopimusriitatilanteissa oman argumentaation kannalta.

Sopimusten suuri määrä ja raportoinnin haastavuus mainittiin kyselyn 
vastauksissa myös ongelmallisena. Lisäksi sopimuksia ei ollut päivitetty ja 
työnjako sopimuskannan ylläpidon vastuun osalta ei ollut selkeä.

Käytössä oleva järjestelmä tai sen käytössä olevat toiminnallisuudet eivät tue 
sopimustenhallintaa riittävästi
Tilanteissa, joissa sopimustenhallintajärjestelmä tai vastaava ratkaisu oli käytössä 
kyselyn vastaajaorganisaatiossa, sen koettiin olevan puutteellinen ominaisuuksiltaan 
tai näitä järjestelmässä olevia ominaisuuksia ei ollut hyödynnetty teknisesti 
käyttäjäorganisaatiossa. Käytetyt järjestelmät olivat vastaajien mukaan kankeita ja 
käytettävyydeltään huonoja. Niistä puuttuivat automaattiset muistutukset. 
Järjestelmien käytössä koettiin huonona myös se, että sopimuksia hallinnointiin 
useammassa järjestelmässä, jolloin ns. Enterprise-näkemys, eli kokonaisnäkemys 
organisaation koko sopimuskannasta puuttui. Kattavan sopimustiedon saamiseksi 
tietoja joudutaan yhdistämään eri järjestelmistä, jolloin mm. metatiedot listauksissa 
eivät ole yhteneväisiä.
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sopimuksen olevan 
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allekirjoitettua versiota 
ei löydy.
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käyttöönottoja ja koulutuksia Suomessa ja asiakasyritysten organisaatioissa maailmalla.

Aiemmin Marita Willman on työskennellyt yrityslakimiehenä tietoliikennealalla. Marita Willmanille myönnettiin 
Lakimiesliiton valtakunnallinen yrittäjyyspalkinto vuonna 2011.

...vastanneet henkilöt 
toivoivat asian saatta-
mista nykyaikaisesti 
hallinnoitavalle tasolle 
hyödyntäen sopimusten-
hallintaprosessia 
tukevaa modernia 
järjestelmää.

Kysely kohdistettiin 
organisaatioiden toimitus-
johtajille, talousjohtajille, 
kehitysjohtajille sekä 
lakimiehille. Vastaajia oli 
sekä yksityiseltä että 
julkiselta sektorilta. 
Yksityisen sektorin 
vastaajat olivat eri 
toimialoilta: valmistavasta 
teollisuudesta, kaupan 
alalta, IT- ja teknologiayri-
tyksistä sekä palveluyrityk-
sistä. Julkishallinnon 
puolen vastaajat olivat 
kunnista sekä sosiaali-
palvelusektorilta.


