
   

  
 

Kutsu 
 

Projektiyhdistyksen Sopimusten hallinnan ryhmä SIG-9/IACCM Finland järjestää tilaisuuden 
 

Perinteisestä sopimisesta funktionaaliseen sopimiseen 
 

keskiviikkona 2.11.2016 klo 15.30–18.30 Projektipäivien yhteydessä 
Messukeskuksen Kokoustamossa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. 

 
Funktionaaliset elintarvikkeet ovat elintarvikkeita, joilla on terveydelle edullisia vaikutuksia. Entä millaisia 
ovat funktionaaliset sopimukset? Ne ovat sopimuksia, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin liike-
toiminnan tavoitteita. Ne tukevat yritysten välistä luottamusta ja yhteisen päämäärän tavoittelua sekä 
tarvittaessa mahdollistavat joustavuuden. Ne mahdollistavat ja kannustavat, eivät juridisoi.  
 
Suomessa on tutkittu sopimusten funktionaalisuutta ja kehitetty sopimusten modularisointia, yksinkertais-
tamista ja visualisointia – niistä voi tulla suomalaisille yrityksille kilpailuedun lähde. Tässä tilaisuudessa 
kuulemme, millaisista aineksista sopimusten funktionaalisuutta on tutkimuksessa ja käytännössä haettu ja 
millaisia tuloksia on tähän mennessä saavutettu.  
 

Tervetuloa keskustelemaan aiheesta! Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Matti Urho. 
Tilaisuuden valmistellut puheenvuorot: 
 

Matti Urho, OTT, sopimusstrategikko, Partisan Oy / Turun yliopisto 

Sopimusprosessien ja -dokumenttien perinteinen ja modulaarinen malli  
 Johdatus tilaisuuden teemaan 

 Perinteiset sopimukset: pullonkaula projekteissa?  

 Modulaarisen sopimusidean lähtökohdat ja porttimalli 

 Modularisointi: avain joustaviin sopimusmalleihin? 

 
Helena Haapio, varatuomari, KTT, sopimusvalmentaja, Lexpert Oy / Vaasan yliopisto 
SIG-9/IACCM Finland -ryhmän vetäjä  

Sopimusten monimutkaisuus: miten siihen on tultu ja miten siitä päästään? 
“Sopimukset ovat liian tärkeitä jäädäkseen yksin juristien asiaksi!” 

 Perinteisten sopimusten haasteet ja miten niihin voidaan vastata 

 Ihmis- ja yritysystävällinen sopiminen: sopimusten visualisointi ja yksinkertaistaminen 

 Esimerkkejä meiltä ja muualta: kuvat sopimuksissa, sopimuksista ja sopimuksina (graphic/ 
comic contracts); FIT Contracts (Functional, Inclusive, Transparent); Legal Design Jams 

 
Mika Viljanen, OTT, erikoistutkija, Turun yliopisto 
Anna Hurmerinta, OTM, tohtorikoulutettava,Turun yliopisto  
Sampo Viding, KTM, OTM, projektitutkija, Turun yliopisto 

Funktionaalinen sopiminen – teoriaa ja käytäntöä 
 Funktionaalinen sopiminen – mitä sillä tarkoitetaan? 

 Funktionaalinen sopiminen käytännössä: Kokemuksia 
ja tutkimustuloksia REBUS (Towards Relational 
Business Practices) ohjelmasta 

 Käytännön esimerkkejä yhteistoimintaa tukevista sopimuksista 
 
Marja Tommila, asianajaja, Inventio Oy 

Kommenttipuheenvuoro käytännön näkökulmasta 
 

Tätä tutkitaan / on tutkittu… 
- Esimerkkejä yritysten ja korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämishankkeista 
 

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista. Osanottajamäärä on rajoitettu, ja 
peruuttamattomasta poisjäännistä voidaan veloittaa 30 euron maksu. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. llmoittautuminen: 
http://www.pry.fi/toiminta/tapahtumakalenteri/perinteisesta-sopimisesta-funktionaaliseen-sopimiseen-2-11-2016  
 

* Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia * 


