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Alkusanat

Esipuhe
On sanottu, että yksi ihmisen vuosi vastaa seitsemää vuotta koiran
elämässä.
Tämän teoksen edellinen painos ilmestyi vuonna 2002. Informaatioteknologia ja sen jakelutavat ovat 15 vuoden aikana muuttuneet
valtavasti. Sukupolvi IT-alalla toimivia lakimiehiä on varttunut pennuista kokeneiksi konkareiksi – mukaan lukien toinen kirjoittajista.
Alan yleiset sopimusehdot ovat uudistuneet useampaan kertaan.
Kuitenkin sopimusoikeus, johon IT-sopimukset tukeutuvat, muuttuu hitaammin. Tietyt perustavaa laatua olevat seikat eivät muutu,
vaikka teknologia ympärillämme muuttuu. Näihin lukeutuu se, että
sopimus velvoittaa toimittajaa toimittamaan sen, mitä sopimuksessa
on määritelty. Ei enempää eikä vähempää.
Toivomme, että kirja voi olla eräänlainen yleiskartta, joka auttaa
lukijaa suunnistamaan IT-sopimusten metsikössä, ja samalla kompassi, jonka avulla polulle osuvat yksittäiset puut onnistutaan kiertämään.
Kiitämme päämiehiä, jotka vuosien varrella ovat luottaneet meihin IT-sopimusasioissaan. Lämmin kiitos myös kaikille, jotka monin
eri tavoin ovat myötävaikuttaneet kirjan synnyttämiseen. Erityiskiitoksen ansaitsevat Jesper Nevalainen, Topi Lusenius, Jori Taipale,
Tom Vapaavuori, Lasse Riski, Maria Aholainen, Stanislav Kulechov,
Mikael Nuotto, Maria Ampiala, Juha Nurro ja Jussi Tokola. Vastuu
tekstistä on kuitenkin yksin allekirjoittaneilla.
Helsingissä, marraskuussa 2017,
Pekka Takki

Sakari Halonen
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Lyhenteet
Johdanto

Johdanto
Tämän kirjan tarkoituksena on antaa osviittaa ja perustietoa kaikille,
jotka joutuvat tekemään, neuvottelemaan, arvioimaan tai soveltamaan tietotekniikka-alan tyypillisimpiä sopimuksia.
Lähtökohta on käytännöllinen. Kirjassa esitetään monia mallilausekkeita, jotka tarpeen mukaan sovellettuina voivat auttaa sopimusten
muotoilemisessa. Sanamuotoja tärkeämpää on kuitenkin asioihin liittyvien juridisten ja kaupallisten taustasyiden ymmärtäminen. Kirjassa
valotetaan mahdollisuuksien mukaan eri sopimuksiin liittyviä asiakasja toimittajaosapuolen intressejä, joiden turvaamiseen sopimuksilla
pyritään.
Kirja jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa (”Yleiset
opit”) käsitellään tietotekniikkahankintoihin liittyvien sopimusten
taustaan liittyviä yleisiä näkökohtia, tekijänoikeutta, tiedon ”omistamista”, erinäisiä ennalta huomioon otettavia seikkoja sekä kaupallisia
ja sopimusteknisiä avainkohtia – ja sitä, miksi niistä tavataan sopia
tietyllä tavalla.
Kirjan toisessa osassa (”Erityiset sopimustyypit”) tarkastellaan yksityiskohtaisemmin keskeisiä alan sopimustyyppejä: lisenssisopimuksia,
projektitoimitussopimuksia, ylläpitosopimuksia, pilvipalvelusopimuksia, konsultointisopimuksia sekä ulkoistamista ja siihen liittyviä
sopimuksia.
Kirjan liitteenä ovat lähinnä yksityissektorin käyttöön laaditut
IT2015-ehdot ja JIT2015 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset
sopimusehdot. Näihin viitataan kirjan eri kohdissa esimerkkinä siitä,
miten asioista voidaan haluttaessa sopia.
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Johdanto

IT2015-ehtojen oikeudenhaltijat ovat Keskuskauppakamari,
Ohjelmistoyrittäjät ry, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY
ry, Teknologiateollisuus ry ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry. IT2015-sopimusehtojen käyttäminen edellyttää käyttöoikeuden hankkimista. Lisätietoja käyttöoikeuden hankkimisesta on
saatavilla verkkosivulla www.it-ehdot.ﬁ.
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