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1 Johdanto 

1.1 Tutkielman taustoja 

Konsulttitoiminta on yleistynyt eri liiketoiminnan aloilla paljon viime vuosikymmenten 

aikana  ja  konsulttien  käyttö  on  lisääntynyt  tarkkaan  määritellyillä  aloilla,  joilla 

asiantuntemusta  tarvitaan.  Konsultteja  käytetään  yksittäisissä  hankinnoissa  tuomaan 

oman  erityisasiantuntemuksensa  hankkeen  toteuttamiseen.  Esimerkiksi 

ympäristönäkökohdat kuten ympäristölupahakemukset ja ympäristövahinkojen arviointi 

ovat asioita, joita rakennuttajat eivät aina osaa ottaa huomioon tai eivät selviydy näistä 

selvityksistä  ilman  apuvoimia.  Tällöin  kyseeseen  tulevat  konsultit,  jotka  huolehtivat 

näistä  toimeksiantoina  suoritettavista  tehtävistä  tilaajan  puolesta,  jolloin  tilaajana 

toimiva  taho  voi  keskittyä  täysin  omaan  suoritukseensa  tietäen,  että  lupa-asiat  tulevat 

hoidetuksi konsultin  puolelta. Konsultti  on  oman  alansa  asiantuntija,  jolla  on  laajat  ja 

hyvät  taidot  sekä  tietotaito  oman  alansa  erityisluonteisista  kysymyksistä.  Konsulttien 

käyttö  eri  aloilla  lisääntyy  kaiken  aikaa  ja  nykyään  konsultteja  löytyy  melkeinpä 

jokaiselta alalta. 

Koska  konsulttitoiminta  on  kasvava  toimintamalli,  on  sen sääntelyn  tarkastelu 

aiheellista.  Konsultin  vastuukysymyksistä  ei  ole  kirjoitettu  juurikaan,  joten  tämänkin 

puolesta  vastuukysymysten  tutkiminen  tulee  tarpeeseen.  Asiantuntijan  vastuusta  on 

kirjoitettu  paljon  vuosien  varrella, mutta  konsulttitoimintaan  liittyen  ei  kirjoituksia 

liikaa  ole. Konsulttitoiminnalla  tarkoitan  toimintaa, johon  sovelletaan 

konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (nykyään voimassa KSE 2013, RT 13-11143) 

ja  nämä  yleiset  sopimusehdot  toimivatkin  merkittävänä  lähteenä  tutkielmassani.  Tapio 

Takki  on  kirjoittanut  konsulttisopimuksista  vuonna  1988,  jolloin  voimassa  olivat 

konsulttitoiminnan  yleiset  sopimusehdot  1983  (KSE  1983,  RT  13-10214).  Näitä 

sopimusehtoja  on  kuitenkin  päivitetty  tuon  jälkeen  useaan  kertaan  ja  niiden  sisältö  on 

myös muuttunut kehityksen mukana, joten tarkastelu lienee paikallaan. 

Konsulteilla  itsellään  ei  aina  ole  tiedossa  tarvittavaa  juridista  osaamista  ja  tämän 

tutkielman  olisikin  tarkoitus  toimia  myös  apuna  konsulttina  toimiville  heidän 

laatiessaan  sopimuksia  konsulttitoimeksiantojaan  koskien  sekä  vastuukysymyksiä  ja 

riskinhallintaa kartoittaessaan. 



 2 

1.2 Tutkimuskohde 

Tämän tutkielman tutkimuskohde on määrittää se, miten konsultin vastuu määrittyy ja 

mistä  konsultti  voi  olla  vastuussa  tilaajaa  kohtaan.  Vastaan  siis  kysymykseen  siitä, 

miten konsultin vastuu määrittyy ja mitkä ovat konsultin mahdollisuudet hallita riskiään 

toimessaan. Tutkielmani  käsittelee  konsultin vahingonkorvausvastuuta  ja 

velvollisuuksia,  johon  vastuu  perustetaan.  Olen keskittynyt  tutkielmassani 

siviilioikeudelliseen  vastuuseen ja rajannut  tutkielman  ulkopuolelle  konsultin 

rikosoikeudellisen vastuun. 

Koska  kyseessä  on  konsulttiyhtiölle  toimeksiantona  tehty  tutkielma,  olen  ottanut 

mukaan  myös  hieman  käytännönläheisempää  näkökulmaa.   Käytännöllisempi 

näkökulma on otettu sen takia, että tutkielmasta  olisi toimeksiantajalle ja myös muille 

konsulttina  toimiville  tahoille,  mahdollisimman  suuri  hyöty.  Konsulttitoimelle  on 

tyypillistä  omanlaisensa  vastuunrajoitukset  sekä  vastuuperiaatteet,  jotka  poikkeavat 

normaalista  sopimuskäytännöstä  muun  muassa  huolellisuusstandardien ja 

konsulttitoiminnassa  yleisesti  käytettyjen  vastuunrajoituslausekkeiden  puolesta. 

Konsultin  vastuusta  ei  ole  olemassa  paljon  suomalaista  oikeuskirjallisuutta. 

Konsulttitoiminta on yleistyvä toimintamuoto ja eri aloilla on alettu enenevissä määrin 

käyttää konsultteja suorittamaan erityisalaan kuuluvia toimeksiantoja. 

Konsulttitoimintaa  suoritetaan  muun  muassa  insinööritoiminnan  eri  alalla  kuten 

rakennustoiminnassa,  jossa  on  käytetty  niin  sanottuja  konsultti-insinöörejä  (consulting 

engineers),  joiden  toimintaan  on  neuvontapalveluiden  antamisen  lisäksi  liittynyt  myös 

erilaisia projektiin liittyviä tutkimuksia.1 Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi 

rakennusalalla  tehdyt  tutkimukset  tai  ympäristölupahakemusten  tekemiseen  liittyvät 

vesi- ja  maanäytteiden  kartoitukset. Yleinen  käsitys  konsultista  on,  että  tämä  toimii 

markkinoilla  täysin  ilman  riskiä  mistään.  Asia  ei  kuitenkaan  ole  näin  vaan  konsultin 

pienelle  erityisalalle  keskittyvä  tietotaito  ja  tällaisten  palveluiden  tarjoaminen  tuo 

mukanaan paikoin ankarankin vastuun. 

Konsulttitoiminta  poikkeaa  muusta  palvelusta  ja  asiantuntijapalvelusta  sekä 

kaupankäynnistä sääntelynsä puolesta ja tämän vuoksi konsulttitoimintaa on aiheellista 

tutkia  tarkemmin.  Konsultin vastuu  on  pääsääntöisesti  sopimusperusteista vastuuta  ja 

toimintaan ei saada tukea lainsäädännöstä juurikaan. Muutamat erityislait antavat tukea 

                                                 
1 Takki 1988 s. 11. 
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konsulttitoiminnan  sääntelyyn, mutta  suoraan  niitä  ei  voida  soveltaa  vaan  on 

tukeuduttava oikeusperiaatteisiin ja alalla käytettyihin yleisiin sopimusehtoihin. 

Konsultin  ja  tilaajan  välille  solmitaan  konsulttisopimus,  jonka  pohjana  toimivat 

Konsulttitoiminnan  yleiset  sopimusehdot.  Konsulttisopimus  on  erityissopimus,  johon 

liittyy  paljon  normaalista  kahden  tasavertaisen  sopimuskumppanin  välisestä 

sopimuksesta poikkeavaa.  Konsultin  ja  tilaajan  välisestä  tiedollisesta  epätasapainosta 

johtuen  konsultin vastuun  on  pääsääntöisesti  katsottu  olevan  ankarampaa  kuin  tilaajan 

tai muun hankkeessa toimivan. 

1.3 Tutkimusmetodit 

Tutkimusmetodi  tutkimuksessani  on  oikeusdogmaattinen  eli  lainopillinen.  Lainoppi 

tutkii  voimassa  olevaa  oikeutta  ja  mikä  merkitys  on  laista  ja  muista  oikeuslähteistä 

kuten  lainvalmisteluaineistosta  ja  oikeuskäytännöstä  löytyvällä  materiaalilla.2 Husan 

mukaan  keskeisintä  lainopissa  on  kulloinkin  käsiteltävässä  asiassa  olevien 

oikeusjärjestelmäsääntöjen  tutkiminen  ja  niiden  sisällön  selvittäminen  eli  tulkinta.3   

Lainoppiin  on  Aarnion  mukaan  perinteisesti  määritelty  praktinen  ja  teoreettinen 

ulottuvuus  eli  oikeussääntöjen  sisällön  selvittäminen  (tulkinta)  ja  oikeussäännöllinen 

systematisointi.4 Koska  konsultin  ja  tilaajan  erimielisyydet  ratkaistaan  KSE  2013 –

sopimusehtojen  mukaan  pääsääntöisesti  sopimalla  ja  viime  kädessä 

välimiesmenettelyssä,  ei  oikeuskäytäntöä  ole  paljoa  saatavilla.  Konsultin  vastuu  on 

myös pääasiallisesti sopimusvastuuta, joten myöskään kirjoitetusta laista ei kovin paljon 

apua ole tarjolla. Näin ollen tutkielmassani keskityn pääsääntöisesti tulkitsemaan yleisiä 

sopimusoikeudellisia  oikeusperiaatteita  sekä  konsulttitoimessa  käytettyjä yleisiä 

sopimusehtoja  sekä  esimerkin  omaisesti  mahdollisia  konsultin  ja  tilaajan  välille 

solmittavia sopimuksia. 

Tutkielmassa  tekemäni  oikeusdogmaattinen  tutkinta  on  pääsääntöisesti  teleologista 

oikeusdogmatiikkaa  eli  tarkoitusperäopillista  tulkintaa,  jossa  Hirvosen  mukaan  on 

ensimmäiseksi selvitettävä ne tavoitteet, joita sääntelyllä on pyritty edistämään. Kun eri 

tulkintavaihtoehdot  on  selvitetty,  on  arvioitava  ne  tosiasialliset  seuraamukset,  joita 

tulkintavaihtoehdoista seuraa. Kun eri tulkintavaihtoehdot ovat käsillä, valitaan niistä se 

                                                 
2 Hirvonen 2011 s. 23. 

3 Husa 2008 s. 20. 

4 Aarnio 1997 s. 36 ss. 
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tulkintavaihtoehto,  joka  vastaa  parhaiten  haluttuja  tarkoitusperiä.5 Peczenik  erottaa 

teleologisesta  tulkinnasta  myös  subjektiivisteleologisen  tulkinnan,  jonka  mukaan 

lainsäätäjän tahdosta haetaan lain tarkoitusta ja objektiivisteleologisen tulkinnan, jossa 

puolueettomasti  ja  kokonaisvaltaisesti  pyritään  ottamaan  huomioon  erilaiset 

tarkoitusperät.6 

Tutkielmassani  pyrin  tarkastelemaan  konsulttitoimintaan  liittyviä  oikeusperiaatteita  ja 

niiden  takana  vaikuttavaa vahingonkorvausoikeutta koskevia  sääntöjä sekä  myös  KSE 

2013  –sopimusehtoja  siltä  kannalta,  kenen  suojaamiseksi  kyseiset  sopimusehdot  on 

laadittu,  ja miten  ne  soveltuvat  konsulttitoiminnassa  aiheutuviin  vahinkoihin. Pyrin 

ottamaan huomioon sopimusten tulkinnan erityisesti konsultin ja tämän riskinhallinnan 

kannalta. 

1.4 Tutkielman rakenne 

Tutkimus lähtee liikkeelle johdannosta, jossa lyhyesti esittelen tutkimukseni kohteen ja 

tutkimuskysymyksen  sekä  tutkielmassani  käyttämäni  metodit.  Tämän  jälkeen 

kappaleessa 2 käyn läpi konsultin määritelmän eli sen, kenen katsotaan olevan konsultti 

sekä millainen suhde konsultin ja tilaajan välillä täytyy olla, jotta kyseessä on konsultti-

tilaajasuhde.  Esittelen  myös  lyhyesti  konsultin  tärkeimmät  velvollisuudet  tilaajaa 

kohtaan. 

Kappaleessa  3  tutkin  konsultin  vastuuta  tilaajaa  kohtaan  siten,  että  ensin  tarkastelun 

kohteena on konsultin vastuu virheestä ja tämän jälkeen viivästyksestä seuraava vastuu 

tilaajaa  kohtaan.  Tämän  jälkeen, kappaleessa  neljä, tutkin  konsultin  vastuuta  kolmatta 

kohtaan.  Viidennessä  kappaleessa  esittelen  konsultin  tärkeimmät  riskinhallintakeinot 

konsulttitoiminnassa.  Kuudes  kappale sisältää omia  loppupohdintojani  konsultin 

vastuusta ja riskinhallinnasta, joita tämä tutkimustyö herätti. 

  

                                                 
5 Hirvonen 2011 s. 40. 

6 Peczenik 1995 s. 56-59. 
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2 Konsultti ja velvollisuudet 

2.1 Konsultin määritelmä 

Konsulttipalvelut  ovat  nykypäivinä yleistyneet  paljon.  Eri  aloilla  on  erilaisia 

erityisasiantuntemusta  vaativia  tehtäviä,  joihin  yrityksen  sisältä  ei  löydy  tarpeeksi 

ammattitaitoa  ja  asiantuntemusta.  Tällöin  kyseeseen tulevat erityisasiantuntijoilta 

ostetut  konsulttipalvelut.  Konsulttipalveluja  voidaan tarjota yksittäistä  asiantuntemusta 

vaativaa  hanketta  varten.  Konsultti  on  oman  alansa  asiantuntija,  jolta  löytyy  laajat  ja 

hyvät  taidot  juuri  kyseiseltä alalta. Konsultti  tulee  erottaa  muista  asiantuntijoista. 

Konsultti on aina asiantuntija mutta asiantuntija ei välttämättä ole konsultti. 

Aina  ei  ole  selvää, onko  kyseessä  konsulttipalvelun  tarjoaminen  vai  onko  kyseessä 

ainoastaan  vapaampimuotoinen  opetus  eli  mentorointi,  neuvonta tai valmentaminen 

(mentoring, counselling, coaching.)7 Mentori on yleisesti rinnastettu konsulttiin. Brown 

kuvailee  mentorointia  tilanteeksi,  jossa  kokenut  veteraani  auttaa  tai  opettaa  uutta 

henkilöä  alallaan.8 Gladstone  määrittelee  mentorin  henkilöksi,  joka  auttaa  toista 

henkilöä saavuttamaan sen, mitä hän tavoittelee.9 Vaikka mentorilla ja konsultilla onkin 

yhtäläisyyksiä, voidaan  katsoa mentoroinnin tarkoittavan enemmänkin tilannetta, jossa 

niin  sanotusti  vanhempi  opettaa  nuorempaansa.  Voitaisiin  puhua  yhtiön  sisäisestä 

opastamisesta ja  niin  sanotusta  ylöspäin  suuntautuneesta  toiminnasta,  jossa  ylempi 

arvoinen opettaa alaistaan, kun taas konsultti on ulkopuolinen taho, joka antaa neuvoja 

palveluina vastiketta vastaan, eikä muutoin liity yhtiön sisäiseen hierarkiaan. 

Neuvonta (counselling) on myös toimintaa, joka usein sekoitetaan konsultointiin. Suurin 

ero  neuvonnan  ja  konsultoinnin  välillä  voidaan  tehdä  siinä,  että  neuvonta  on  usein 

enemmänkin  tulkinnallista  kuin  analyyttistä,  mitä  taas  konsultointi  on.10   Myös 

valmennus  on  usein  sekoitettu  konsultointiin.  Valmennuksessa  on  kuitenkin 

lähtökohtana  emotionaalisempi  ja  yksilöön  keskittyvämpi  lähtökohta.  Valmennus  on 

ikään  kuin  ohjausta  henkilön  itsensä  ajatteluun  omasta  itsestään  ja  kehoittamista 

ottamaan ohjat omiin käsiinsä.11 

                                                 
7 Kakadabse 2006 s. 418. 

8 Brown 1990 s. 18. 

9 Gladstone 1988 s. 1. 

10 Hannabuss 1997 s. 379. 

11 Lenhardt  2004 s. xv. 
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Konsulttitoiminnan  yleiset  sopimusehdot  ovat  Suomen  Rakennuttajaliitto  RAKLI:n, 

Suunnittelu- ja  konsulttitoimistojen  liitto  SKOL  ry:n  sekä  arkkitehtitoimistojen  liitto 

ATL  ry:n  yhteisymmärryksessä  laatimat  ja hyväksymät  sopimusehdot,  joita  käytetään 

yleisesti pohjana konsultin ja tilaajan välisessä toimeksiannossa. KSE 2013 määrittelee 

konsultin seuraavanlaisesti: 

Konsultti  on  luonnollinen  tai  juridinen  henkilö,  joka  alansa  asiantuntijana 

vastiketta  vastaan  suorittaa  toimeksiannon  perusteella  selvitys-,  tutkimus-, 

kartoitus-,  mittaus-,  tarkastus-,  suunnittelu-,  muotoilu-,  kehitys-,  valvonta- tai 

muita vastaavia tehtäviä.12 

Voidaan  siis  todeta  konsultin  olevan  ulkopuolinen  henkilö,  joka  tarjoaa  palvelujaan 

nimenomaisesti  vastiketta  vastaan.  Konsultin  neuvonta- ja  asiantuntijapalvelut  ovat 

sopimussidonnaisia,  joita  varten  tehdään  konsulttisopimus.  Konsulttisopimuksessa 

eritellään tehtävät ja vastuut konsultin sekä tilaajan välillä. 

2.2 Sovellettavia sopimusehtoja 

2.2.1 KSE 2013 

Konsulttitoiminnan  yleiset  sopimusehdot  (KSE  2013,  RT  13-11143.)  ovat  Suomen 

Rakennuttajaliitto RAKLI:n,  Suunnitteluja  konsulttitoimistojen  liitto  SKOL  ry:n  sekä 

arkkitehtitoimistojen  liitto  ATL  ry:n  yhteisymmärryksessä  laatimat  ja  hyväksymät 

sopimusehdot,  joita  käytetään  yleisesti  pohjana  konsultin  ja  tilaajan  välisessä 

toimeksiannossa.  KSE  2013  on  kattava  sopimuspohja  konsultin  ja  tilaajan  välisessä 

toimeksiannossa  ja  suunniteltu  soveltuvaksi  toimeksiantoon  sellaisenaan  turvaten  sekä 

tilaajan että  konsultin  oikeuksia.  Mallia  käytetään  pohjana  suurimmassa  osassa 

toimeksiantoja mutta luonnollisestikaan se ei voi olla kaiken kattava. Näin ollen tilaajan 

ja  konsultin  välille  tehdään  yleensä  konsulttisopimus,  joka  on  räätälöity  alakohtaisesti 

sopimaan  juuri  kyseiseen  toimeksiantoon  ja  ratkaisemaan  mallisopimuksen 

ongelmakohtia.  

Konsulttitoiminnan  yleisiä  sopimusehtoja  päivitetään  tasaisin  väliajoin  ja  ne  pidetään 

ajan  tasalla.  KSE  2013  laadittiin  korvaaman  KSE  1995  (RT  13-10574)  sopimusehdot 

saattaen  ajan  tasalle  jo  vanhentuneita  sopimuskohtia.  Viittaan  tutkimukseni 

myöhäisemmässä  vaiheessa  KSE  2013 –ehtojen  vastuukysymyksiä  koskeviin 

sopimuskohtiin. 
                                                 
12 KSE 2013. 
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2.2.2 YSE 1998 

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998 RT-16-10660) on Suomen toimitila- 

ja  rakennuttajaliitto  RAKLI  ry:n  yhdessä  Rakennusteollisuuden  keskusliitto  ry:n, 

Suomen Maanrakentajien Keskusliitto ry:n ja Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry:n 

valmistelemat  sopimusehdot  elinkeinonharjoittajien  välisiin 

rakennusurakkasopimuksiin. KSE  2013  ja  YSE  1998  ovat  laadittu  sovittaen 

vastuuaikoja sekä vastuun määrää koskevat säännökset yhteen. YSE 1998 –ehdot ovat 

tärkeitä  myös  konsulttitoiminnassa  ja  niitä  sovelletaan  yhdessä  KSE  2013 –ehtojen 

kanssa  toimeksiannoissa,  joissa  konsultti  ja  urakoitsija  toimivat  yhteistyössä  hankkeen 

toteuttamiseksi. 

2.3 Konsultin velvollisuudet 

2.3.1 Pää- ja sivusuoritusvelvollisuus 

Ensimmäinen  ja  tärkein  velvollisuus  konsultille  on  luonnollisesti 

pääsuoritusvelvollisuus.  Konsultti  palkataan  tehtäväänsä  tietyn  neuvon tai  muun 

konsultointitehtävän  suorittamisen  vuoksi.  Suoritusvelvollisuus  kohdennetaan 

konsulttisopimuksessa.  Konsulttisopimus  määrittelee  sen,  mitä  konsultin  odotetaan 

tekevän  toimeksiannossaan.  Konsulttitoimen  yleisten  sopimusehtojen  mukaan 

konsulttisopimuksessa  tulee  määritellä  ainakin  toiminnan  kohde,  laji,  laajuus  ja 

veloitusperuste, kohteen käyttötarkoitus sekä konsultin asema suoritusorganisaatiossa.13 

 Konsultti  on  alansa  asiantuntija,  jolloin  hänen  oletetaan  suorittavan  tehtävänsä  alansa 

vaatimalla ammattitaidolla. KSE 2013 määritteleekin konsultin tehtävät seuraavasti: 

Konsultin  tulee  asiantuntijana  suorittaa  saamansa  tehtävä  sen  edellyttämällä 

ammattitaidolla  objektiivisesti  ja  hyvää  teknistä  tapaa  noudattaen  sekä  ottaen 

huomioon yhteisesti asetetut tavoitteet.14 

Konsulttitoiminta  ymmärretään  yleisesti  neuvojen  antona.  Jotta  neuvoja  voidaan  antaa 

asiantuntevalla  tavalla,  vaatii  tämä  usein  konsultin  tekemää  taustatyötä.  Konsultin  on 

kartoitettava tilanne alustavasti, joka puolestaan vaatii konsultin suorittamaa tutkimusta 

tai  tutkimustulosten  analysointia.  Esimerkiksi  liikkeenjohdon  konsultin  on  hankittava 

tietoja  tilaajana  olevan  yrityksen  taloudellisesta  tilasta,  tuotteiden  valmistuksesta, 

                                                 
13 KSE 2013 1.2. 

14 KSE 2013 3.1.1. 
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markkinoinnista,  ostoista,  henkilöstöpolitiikkaan  vaikuttavista  sekoista  sekä  myös 

liikehallinnosta. Konsultin  on  myös  seurattava  muun  muassa  yrityksen  kirjanpitoa, 

tulosta ja taseita ennen kuin tämä voi antaa suosituksia tilaajalle.15 

Konsulttitoiminta  voi  ulottua  myös  laajemmalle  kuin  neuvojen  antoon. 

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot määrittelevät konsultin seuraavanlaisesti: 

Konsultti  on  luonnollinen  tai  juridinen  henkilö,  joka  alansa  asiantuntijana 

vastiketta  vastaan  suorittaa  toimeksiannon  perusteella  selvitys-,  tutkimus-, 

kartoitus-,  mittaus-,  tarkastus-,  suunnittelu-,  muotoilu-,  kehitys-,  valvonta- tai 

muita tehtäviä. 

Voidaan siis todeta konsulttitoiminnan kattavan erittäin laajan määrän erilaisia tehtäviä. 

Näin  ollen  pääsuoritusvelvollisuutta  ei  voida  kovin  tarkasti  määritellä  yleisesti  vaan 

pääsuoritus määräytyy aina tapauskohtaisesti sen mukaan, minkälaisesta toiminnasta on 

kyse.  Esimerkiksi  ympäristöalalla  konsultilta  vaaditaan  kenttätutkimustöitä  kuten 

näytteenottoa ja vaikutusten arviointia. 

Konsultti  voi antaa  suosituksiaan  suullisesti tai  kirjallisesti.  Kuitenkin  pääsääntöisesti 

laajemmat  tehtävät  edellyttävät  konsultin  antamaa  kirjallista  raporttia. Tästä  käy  ilmi 

muun  muassa  tutkimukset,  joita  konsultti  on  suorittanut,  näiden  tutkimusten  tulokset 

sekä toimenpidesuositukset. Kun kyseessä ovat suositukset, voidaan tähän osioon tehdä 

myös vaihtoehtoisia strategioita asianomaisine seuraamuksineen.16 

Konsultin sivuvelvoitteiksi voidaan katsoa konsultin velvollisuus noudattaa tilaajan tälle 

antamia  toimintaohjeita  sekä  velvollisuus  valita  pätevät  apulaiset  toimeksiannon 

suorittamiseen. Sitova toimintaohje  on  konsultille  annettava  velvollisuus,  joka 

konkretisoi  yleisen  huolellisuus- ja  lojaliteettivelvollisuuden  sisällön.  Huolelliseen 

toimimiseen sisältyy myös velvollisuus valita pätevät apulaiset tehtävään.17 

2.3.2 Huolellisuusvelvollisuus 

Sopimussuhteessa kummallakin sopimusosapuolella on velvollisuus toimia huolellisesti 

velvoitteita suorittaessaan.  Huolimattomuutta  voidaan  käyttää  synonyyminä  sanalle 

tuottamus.  Vahingonkorvausvastuu  syntyy,  jos  sopimusosapuoli  on  tuottamuksellisesti 

                                                 
15 Takki 1988 s. 23. 

16 Takki 1988 s. 24-25. Ks. myös Hollai s. 74. 

17 Takki 1988 s. 32-35. 
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toiminut  toista  osapuolta  vahingoittavalla  tavalla,  joko  laiminlyöntinsä  tai  tekonsa 

vuoksi.  Yleisin  mittapuu  huolellisuutta  arvioitaessa  on  vielä  tänäkin  päivänä 

oikeuskirjallisuudessa  esiintyvä  roomalaisesta  oikeudesta  peräisin  oleva bonus  pater 

familias. Tällä  tarkoitetaan  henkilöä,  joka  toimii  kaikissa  tapauksissa  huolellisesti.18 

Kyseessä  on  siis  normaali  perushuolellinen  henkilö,  joka  toimii  niin  huolellisesti  kuin 

hänen  tietojensa  ja  taitojensa  perusteella  objektiivisesti  arvioiden  voidaan  olettaa 

toimivan. 

Myös  subjektiivisilla  ominaisuuksilla  sekä  tietotaidolla  on  kuitenkin  merkitystä.  Kun 

henkilö  on  alansa  asiantuntija, voidaan  häneltä  perustellusti odottaa  tarkempaa 

huolellisuutta  kuin  henkilöltä,  jolla  ei  ole  kyseisen  alan  asiantuntemusta. Kuten 

aiemmin mainittua, konsultti on alansa erityisasiantuntija ja näin ollen häneltä voidaan 

perustellusti olettaa korostunutta huolellisuutta antaessaan neuvoja toimeksiantajalleen. 

Huolellisuutta  ei  tällöin  voida  arvioida  perinteisen  Bonus  pater  familias –mittapuun 

avulla, koska  konsultti  on  palkattu  tehtäväänsä  nimenomaan  hänen  kyseisen  alan 

erityisosaamisensa  vuoksi.  Hänellä  on  tehtävän  vaatima  tietotaito  ja  hänet  on  palkattu 

tehtävään  juuri  siksi.  Tämän  vuoksi  konsultilla  on  luonnollisesti  ankarampi  vastuu 

antamistaan neuvoista. Konsultin huolellisuutta arvioitaessa onkin huolellisuusmittapuu 

mitoitettava  koskemaan  objektiivisesti  kyseistä  ryhmää.  Toisin  sanoen  konsultin  on 

toimessaan  noudatettava  sellaista  huolellisuutta,  jota  huolellinen  saman  alan  konsultti 

olisi vastaavassa tilanteessa noudattanut.19  

Lisäksi  huolellisuuden  arviointiin  on  vertailuksi  otettava  nimenomaisesti  saman  alan 

konsultti.  Ei  voida  vertailla  ympäristöalan  konsultin  toimia  huolellisen  liikejohdon 

konsultin  toimiin  vaan  mittapuuna  on  käytettävä  toista  huolellista  ympäristöalan 

konsulttia.  Arviointia  on  suoritettava  niin  sanotun  keskimitan  täyttävän  huolellisen 

konsultin mukaan. Konsultin ei katsota toimineen huolimattomasti vain siksi, että jokin 

toinen  yksittäinen  saman  alan  konsultti  olisi toiminut  samassa  tehtävässä  vieläkin 

huolellisemmin.  Oman  alansa  lahjakkain  konsultti  ei  ole  huolellisuusmittari  vaan 

keskimitan  täyttävä  perushuolellinen  konsultti.  Objektiivinen  arviointi  on  pääsääntö, 

mutta  poikkeuksellisesti  joissakin  tapauksissa  voidaan  arvioida  myös  konsultin 

subjektiivisia  ominaisuuksia, kuten  nuoruutta,  kokemattomuutta  tai  liikarasitusta. 

Subjektiivinen arviointi mahdollistuu silloin, kun päämies on tai hänen olisi pitänyt olla 

                                                 
18 Virtanen 2005 s.489-490. 

19 Takki 1988 s. 55. 
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tästä  tietoinen.  Tietämättömyys  ja  taitamattomuus  ovat kuitenkin  konsultin 

huolimattomuutta.20 

2.3.3 Lojaliteettivelvollisuus 

Yleisesti  sopimusosapuolten  on  sopimussuhteessa  otettava  huomioon,  omien  etujen 

huomioon  ottamisen  lisäksi,  myös  sopimuskumppanin  oikeudet  ja  edut  kohtuullisessa 

määrin  niin  etteivät  omat  sopimuksesta  johtuvat  oikeudet  kohtuuttomasti  vaarannu. 

Puhutaan tällöin lojaliteettivelvollisuudesta.  Hemmo  kiteyttääkin  sopimussuhteen 

osuvasti osapuolten yhteiseksi yritykseksi, jossa molempien osapuolten edut on otettava 

huomioon  tasapuoliseksi  vaikka  osapuolten  edut  ovat  usein  vastakkaiset.21 

Lojaliteettivelvollisuudesta  ei  ole  nimenomaisia  säännöksiä.  Kuitenkin  oikeustoimilain 

(13.6.1929/228) 33 §:n voidaan katsoa ilmentävän lojaliteettiperiaatetta. Pykälän sisältö 

kuuluu seuraavasti: 

Oikeustointa, jota muuten olisi pidettävä pätevänä, älköön saatettako voimaan, 

jos  se  on  tehty  sellaisissa  olosuhteissa,  että  niistä  tietoisen  olisi 

kunnianvastaista ja arvotonta vedota oikeustoimeen, ja sen, johon oikeustoimi 

kohdistuu, täytyy olettaa niistä tietäneen. 

Lojaliteettivelvollisuus  on  kuitenkin  oikeuskirjallisuudessa  yleinen  ja  tärkeä  periaate 

sopimussuhteissa.  Oikeuskäytännössä  lojaliteettiperiaate  esiintyy säännöllisesti, mutta 

Korkein  oikeus  on  sitä  jostakin  syystä  karttanut.  Korkeimman  oikeuden päätöksessä 

(KKO 1993:130)  lojaliteettivelvollisuus  on  kuitenkin  mainittu.  Tapauksessa  on  myös 

otettu  kantaa  suunnittelijana  toimivan  konsultin  tiedon  epätasapainoon  verrattuna 

tilaajana  olevaan  asiasta  tietämättömään  tilaajaan.  Tapauksessa  suunnittelijan olisi 

korkeimman  oikeuden  mukaan  pitänyt  huomauttaa  tilaajaa  siitä,  että  laiturin 

rakennushankkeen  suunnitelmien  muutoksen  yhteydessä  kumifenderien  korvaaminen 

puufendereillä  heikensi  laiturin  törmäyksen  vastaanottokykyä  ja  näin  ollen  oli 

huomattavasti heikompi kuin mitä kaupunki oli laiturilta edellyttänyt. 

Tiedon  epätasapaino  on  myös  konsulttitoimeksiannossa  merkittävä.  Lojaliteetin 

ankaruutta  arvioidaan  sopimuskohtaisesti.  Konsulttitoiminnan  voidaan  ajatella  olevan 

päämies-agenttisuhde  ja  näin  ollen  lojaliteettivelvollisuus  on  erityisen  korostunut. 

Voidaan  todeta  kyseessä  olevan  ankara  lojaliteettivelvollisuus.  Koska  konsultilla  on 

                                                 
20 Takki 1988 s. 55. 

21 Hemmo 2006 k. 7. 
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huomattava  tiedollinen  etu,  olisi  tämän  mahdollisuutta  toimeksiannossaan  ajaa  omaa 

etua  ilman, että  tilaaja  sitä  edes  huomaisi.  Näin  ollen  ankarasti  tulkittava 

lojaliteettivelvollisuus  toimii  hyvänä  kannustimena  konsultille  ottaa  tilaajan  edut 

huomioon ja huolehtia niistä.22 

Lojaliteettivelvollisuus  konkretisoi  luottamuksensuojaperiaatetta,  jonka  Pöyhösen 

mukaan  voi  uudessa  varallisuusoikeudessa tulkita  periaatteena,  joka  annetaan  juuri 

legitiimeille  odotuksille.23 Harkinnassa  ei  tarvitse  luokitella  informaatiosuhdetta 

ainoastaan  kaksijakoisesti,  vilpittömään  tai  vilpilliseen  mieleen  vaan 

informaatioasemalle voidaan  antaa  painoarvoa  portaattomasti  sen  mukaan,  kuinka 

voimakkaita  ja  perusteltuja  odotuksia  toiminta  muissa  toimijoissa  synnyttää  ottaen 

huomioon  toiminnan  tekijän  aseman.24 Kun  konsultti  alansa  asiantuntijana  antaa 

neuvoja  tai  tekee  toimenpiteitä,  syntyy  siitä  tilaajalle  perusteltu  odotus  siitä,  että 

kyseessä  on  alan  erityisasiantuntijan  ammattitaitoa  käyttäen  annettu  neuvo  tai  tehty 

toimenpide. 

Lojaliteettivelvollisuuteen sisältyy myös salassapitovelvollisuus. Konsultin on pysyttävä 

vaiti  päämiehensä  luottamuksellisista  asioista, joita  tämä  on  uskonut  konsultille 

toimeksiannon  hoitamiseksi.  Konsultin  on  toimeksiantoa  suorittaessaan  varjeltava 

tilaajan  liike- ja  ammattisalaisuuksia.25 Konsultti  tarvitsee  usein  toimeksiannossaan 

myös salaista tietoa tilaajalta ja näitä salassa pidettäviä tietoja on varjeltava. Konsultin 

on  myös  pysyttävä  sekä  taloudellisesti  että  muutoinkin  riippumattomana  hankkijoista, 

valmistajista,  urakoitsijoista  sekä  muista  tekijöistä,  jotka  voivat  vaikuttaa  häiritsevästi 

hänen objektiivisuuteensa.26 

2.3.4 Tiedonantovelvollisuus 

Konsultin  ja  tilaajan  välisessä  toimeksiannossa  tiedonantovelvollisuus  on  merkittävä 

osa sopimusta. Jotta konsultti voi toimia tehokkaasti, on hänen saatava tarpeelliset tiedot 

tilaajalta. Tiedonantovelvollisuuden voidaan katsoa olevan osa lojaliteettivelvollisuutta. 

Tiedollinen  epätasapaino  on  alansa  asiantuntijana  toimivan  konsultin  ja 

konsultointiapua tarvitsevan  tilaajan  välillä  suuri  ja  näin  ollen  konsultin 

                                                 
22 Mähönen 2000 s. 11. 

23 Pöyhönen 2003 s. 117. 

24 Ibid. 

25 Halila 2008 s. 140. 

26 KSE 2013 3.1.1. 
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tiedonantovelvollisuus  nousee  merkittävään  rooliin.  Hemmon  mukaan  tällaisessa 

toimeksiannossa  voidaankin  puhua asiantuntijapalveluiden  tarjoajan 

tiedonantovelvollisuuden korkeasta  vaatimustasosta.  Tällöin, kun  kyseessä  on 

asiantuntijapalveluiden  tarjoaja,  ei  voida  tyytyä  asian  kapea-alaiseen  tulkintaan,  vaan 

asiakasta  on  vähintäänkin  huomautettava  sellaisista  toimeksiantoon  liittyvistä 

kysymyksistä,  joihin  voi  sisältyä  riskejä  joita  asiakas  ei  välttämättä  ole  osannut  ottaa 

huomioon.  Joissakin  tapauksissa  asiantuntijan  on  informoitava  asiakasta  myös 

sellaisista  kysymyksistä,  jotka eivät  suoranaisesti  liity  toimeksiantoon.27 Hemmo  on 

teoksessaan viitannut korkeimman oikeuden päätökseen: 

KKO 2001:128: A oli sopinut puolisonsa kanssa, että A luovuttaa puolisolleen 

yhtiöosuutensa  heidän  puoliksi  omistamassaan  kommandiittiyhtiössä.  A  oli 

antanut luovutukseen liittyvien asiakirjojen laatimista koskevan toimeksiannon 

tilitoimistolle, joka oli ollut kommandiittiyhtiöön pitkäaikaisessa muun muassa 

kirjanpitopalveluja  ja  verosuunnittelua  käsittävässä  sopimussuhteessa.  Vaikka 

toimeksianto  ei  ollut  käsittänyt  luovutuksesta  aiheutuvien  veroseuraamusten 

selvittämistä,  tilitoimistolla  katsottiin  Korkeimman  oikeuden  tuomiossa 

lausutuilla  perusteilla  olleen  velvollisuus  varoittaa  A:ta  luovutuksesta 

aiheutuneista veroseuraamuksista. (Ään.) 

Pöyhönen kirjoittaa teoksessaan avoimuusperiaatteesta, joka tulee ottaa huomioon myös 

konsultin  tiedonannossa.  Avoimuuden  vahvistamiselle    asetetaan  Pöyhösen  mukaan 

erilaisia  vaatimuksia  eri  toimintaympäristöissä,  koska  seurantainformaation  merkitys 

avoimuuden  lisäämisessä  on  erilaista  eri  tilanteissa.28 Avoimuudessa  keskeistä  on 

informaation laatu ja sen saatavuus.29 Konsultin on asemaansa perustuen ja tiedollisesta 

epätasapainosta tilaajaan nähden toteutettava avoimuutta korostuneesti. 

Jälleen  voidaan myös puhua luottamuksesta perusteltuihin odotuksiin. Sen lisäksi, että 

tietoa on annettava myös kysymyksistä, jotka eivät varsinaisesti liity toimeksiantoon, on 

tilaajan  myös  voitava  luottaa  tiedon  oikeellisuuteen.  Pöyhösen  mukaan 

vahinkotilanteissa  toiminnassa  mukana  olevan  erikoistietämys  ja  erikoisosaaminen 

vaikuttaa  vastuusuhteiden  jäsennykseen,  jolloin  erityisominaisuudet  otetaan  huomioon 

                                                 
27 Hemmo 2006 k. 16. 

28 Pöyhönen 2000 s. 121. 

29 Pöyhönen 2000 s. 120. Ks. myös Wilhelmsson 1997 s. 1197. 
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jo  mittapuuta  asetettaessa.30 Tämä  pätee  tehtyjen  toimenpiteiden  lisäksi  myös  annetun 

tiedon oikeellisuuteen, kun tiedon antajana on alansa erikoisasiantuntija. 

  

                                                 
30 Pöyhönen 2003 s. 119 
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3 Konsultin vastuu tilaajaa kohtaan 

3.1 Vastuu virheestä 

3.1.1 Vastuusta yleisesti 

Konsultti  on  vastuussa  tilaajalle  aiheutuneista  vahingoista,  jotka  johtuvat  konsultin 

tekemistä  virheistä  tai  laiminlyönneistä.31  Koska  konsultti  on  alansa  asiantuntija, 

edellytetään  tämän  toimivan  toimeksiantoa  suorittaessaan  tehtävän  vaatimalla 

ammattitaidolla  objektiivisesti  ja  hyvää  teknistä  tapaa  käyttäen  sekä  ottaen  huomioon 

yhteisesti  asetetut  tavoitteet.32 Huolellisuusvelvollisuuden  laiminlyönti  aiheuttaa 

konsultille vahingonkorvausvastuun.  

Huolellisuuden  suhteen vastuuperusteista  sopimussuhteissa ei  ole  yleisesti  säännelty. 

Sitä  sääntelevät  erityislait  eri  oikeudenaloilla  kuten  kauppalaki  (27.3.1987/355)  ja 

kuluttajansuojalaki  (20.1.1987/38.) Vastuun  säätely  jää  näin  sopimusoikeuden  yleisten 

oikeusperiaatteiden  varaan. Vastuu  voi  olla  kontrollivastuuta  tai  tuottamukseen 

perustuvaa vastuuta. Asiantuntijapalveluissa, joihin konsulttitoiminta kuuluu, käytetään 

käännettyyn  todistustaakkaan  perustuvaa  vastuuta  eli  ekskulpaatiovastuuta.  Tällöin 

sopimusrikkomuksen  tehnyt  sopimusosapuoli  on  velvollinen  korvaamaan  toiselle 

osapuolelle  aiheutuneen  vahingon,  jollei  hän  kykene  näyttämään  toimineensa 

huolellisesti  sopimusvelvoitteitaan  täyttäessä.  Konsultin  on  kyettävä  näyttämään, että 

ei-toivottu  lopputulos  on  aiheutunut  konsultin  huolellisesta  toiminnasta  riippumatta. 

Asiantuntijalla  onkin  vastuutilanteissa  asiantuntevuudestaan  johtuen  korostunut 

huolellisuusvelvollisuus  ja  vastuu  on  mitoitettu  varsin  ankaraksi ja  vapautuakseen 

vastuusta, on tämän näytettävä toimineensa oman alansa yleisten standardien mukaan. 33  

Huomioon  on  myös  otettava  erityisasiantuntevuus.  Jos  konsultti  ilmoittaa 

erityisalakseen  jonkin  erityisen  spesifisen  lohkon,  on tässä  suhteessa  vastuu  vieläkin 

ankarampaa.  Esimerkiksi  laskentatoimen  erityisalakseen  ilmoittaneelta  liikkeenjohdon 

konsultilta  voidaan  vaatia  vieläkin  ankarampaa  huolellisuuden  astetta  kuin 

liikkeenjohdon yleiskonsultilta.34 

                                                 
31 KSE 2013 3.2.2. 

32 KSE 2013 3.1.1. 

33 Hemmo 2006 k.8. 

34 Takki 1988 s. 56. 
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Korostuneesta huolellisuusvelvollisuudesta ovat kirjoittaneet myös Routamo, Ståhlberg 

ja  Karhu.  Heidän  mukaansa  ammattilaisten  toiminnassa  huolellisuusvelvollisuus  on 

korostunutta  verrattuna  normaali  toimijaan.35 Hahto  on  kuitenkin  kyseenalaistanut 

korostuneen huolellisuusvelvollisuuden tarpeellisuuden. Hänen mukaansa tämä viittaisi 

siihen, että  olisi  olemassa  jonkinlainen  ”normaali  tuottamusvastuun  mukainen 

arviointi.”36 Hahton  kanta  vaikuttaa  perustellulta.  Aiemmin  mainitsemani  standardin 

määrittäminen  konsultin  kohdalla  on  ollut  normaalin  saman  alan  huolellisen  konsultin 

noudattama huolellisuus. Näin ollen on perusteltua tulkita vastuun tasoa eri sopimusten 

kohdalla  erikseen. Kun  huolellisuutta  arvioidaan,  on  sitä  tulkittava  objektiivisesti. 

Objektiivinen  arviointi  voidaan  jossakin  määrin  katsoa kohtuuttomaksi.  Kuitenkin 

Mielityisen  mukaan  objektiivinen  arviointi  ei  muodostu  kohtuuttomaksi,  koska 

vertailuun  ei  oteta  kaikkein  taitavinta  kyseisen  ammattikunnan  asiantuntijaa. Jos 

arviointiin  otettaisiin  subjektiivinen  näkökulma,  vesittäisi  se  toimintatapojen  kriittisen 

arvioinnin,  jota  liiallisen  riskin  kantamisperiaate  ilmentää.37 Kun  kyseessä  on  alansa 

asiantuntija, ei voida liikaa ottaa huomioon tämän subjektiivista ammattitaidon puutetta 

varsinkaan kun kyseiseltä henkilöltä on alansa asiantuntijana vaadittava tietyt standardit 

täyttävää ammattitaitoa. 

Konsultti  on  myös  vastuussa  siitä,  että  hänen  luovuttamansa  suunnitelma  tai 

suorittamansa  tehtävä  on  sopimuksenmukainen  ja  täyttää  voimassa  olevien  lakien, 

asetusten  ja  viranomaismääräysten  vaatimukset.  Konsultilla  on  oikeus  korjata  virheet, 

mikäli  sellaisia  havaitaan  asiakirjoissa  tai  suunnitelmissa. Jos  konsultti  ei  kuitenkaan 

kehotuksista  huolimatta  korjaa  virheitään  kohtuullisessa  ajassa,  on  tilaajalla  oikeus 

korjauttaa  virheet  konsultin  kustannuksella38 Virheen  korjaamisen  laiminlyönnistä  voi 

seurata  myös  tilaajan  oikeus  purkaa  sopimus.  Konsultille  voi  aiheutua  myös 

vahingonkorvausvastuu  aiheutuneista  vahingoista.  Purkuperustetta  voi  tulla  kyseeseen 

silloin, kun  konsultti  ei  kykene  suoriutumaan  toimeksiannostaan  tai  jos  tämä  ei  ole 

ryhtynyt  tarvittaviin  toimenpiteisiin  virheen  korjaamiseksi  kehotuksista  huolimatta.39 

Purkuperusteisiin  ei  kuitenkaan  ole  syytä  ryhtyä  hätiköiden,  koska  kyseessä  olisi 

sopimusosapuolten  perustavaa  laatua  oleviin  oikeuksiin  puuttuminen.40 Eräs  yleisen 

                                                 
35 Routamo – Ståhlberg – Karhu 2006 s. 124-141. 

36 Hahto 2008 s. 86. 

37 Mielityinen 2006 s. 314-315. 

38 KSE 2013 3.2.1. 

39 KSE 2013 8.1.2. 

40 Liuksiala 2014 s. 68. 
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sopimusoikeuden  kulmakivistä  on  pacta  sunt  servanda  eli  sopimukset  ovat  sitovia  ja 

tähän puuttuminen heppoisin perustein ei ole suotavaa. Pacta sunt servanda -periaatteen 

tärkeyttä  ja  sopimuksen  purkamisen  vaikeutta  kuvaa  hyvin  seuraava  Helsingin 

hovioikeuden päätös: 

Helsingin hovioikeus 30.5.2006 (S04/3266): Arkkitehtitoimisto toimi vaativan 

toimitalohankkeen  suunnittelijana.  Suunnittelusopimuksessa  oli  tilaajan 

mukaan  virheitä  ja  puutteita,  eikä  arkkitehti  hänen  mielestään  täyttänyt 

velvoitteitaan.  Muun  muassa  lähtötietoja  ei  tilaajan  mukaan  oltu  toimitettu 

ajallaan ja  oikeasisältöisenä muille  suunnittelijoille, kuten  oli  sovittu. Tästä 

johtuen  tilaaja  vaihtoi  arkkitehtiä.  Sopimukseen  sovellettiin  KSE  95 –

sopimusehtoja ja  osapuolten  välisen  konsulttisopimuksen  mukaan 

arkkitehtitoimisto  toimi  kyseisessä  hankkeessa  pääsuunnittelijana.  Laki  ei 

velvoittanut  pääsuunnittelijan  nimeämistä.  Hovioikeuden  tuomion  mukaan 

kirjallisen  todistelun  perusteella  ei  voitu  päätellä  että  arkkitehtitoimistolle  oli 

annettu  tarpeellisten  tietojen  puuttumisen  johdosta  huomautus.  Näin  ollen  jäi 

näyttämättä  toteen,  että  arkkitehtitoimisto  olisi  laiminlyönyt  sille  asetetut 

konsulttisopimuksen  mukaiset  velvoitteet  lähtötietojen  toimittamisesta  muille 

suunnittelijoille.  Tilaajan  esittämä  näyttö  väittämistään  suunnitteluvirheistä  ja 

puutteista  perustui  etupäässä  tilaajan  rakennuttajakonsultin  laatimaan 

virheluetteloon ja tämän kertomukseen. Koska kyseessä oli tilaajan konsulttina 

toimiva  taho,  ei  tämän kertomusta  voitu  pitää  ulkopuolisen  asiantuntijan 

lausuntona  vaan  kertomusta  arvioitiin  samoin,  kuin  tämä  olisi  ollut  tilaajan 

edustaja.  Arkkitehtitoimistolle  ei  myöskään  oltu  varattu  KSE  95 –ehtojen 

mukaista  mahdollisuutta  korjata  virhettään.  Tilaajalla  ei  näin  ollen  katsottu 

olleen oikeutta purkaa konsulttisopimusta.41  

Kyseiseen  tapaukseen  sovellettiin  vielä  vanhempaa  KSE  95  (RT  13-10574)  –

sopimusehtoja, mutta samaa pätee myös kyseiset sopimusehdot korvanneen KSE 2013 –

ehtojen kanssa. Purkuperuste tulisi kyseeseen vasta kun konsultti ei selvästikään kykene 

korjaamaan  virhettä  tai  tällä  ei  ole  aikomustakaan  näin  tehdä.  Konsultilla  on  myös 

eheysvaatimus  lähettämistään  aineistoista.  Kaikki  konsultin  osapuolille  lähettämä 

                                                 
41 Liuksiala 2014 s. 68-69. 
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aineisto  on  saavuttava  luovutuksensaajille  kokonaisuudessaan  ja  on  oltava  avattavissa 

sovitulla ohjelmistolla.42 

3.1.2 Suorituksen mahdottomuus 

Konsultti  voi  vapautua  suoritusvelvollisuudestaan,  jos  kyseistä  toimeksiantoa  ei  ole 

mahdollista  toteuttaa. Kysymykseen  voi  tulla  niin  sanottu  konsultin  suorituksen 

mahdottomuus.  Tällöin  konsultin suoritus voi  jäädä  toteutumatta  siksi  että  suoritus, 

johon  konsultti  on  sitoutunut,  on yksinkertaisesti mahdotonta  toteuttaa.  Kyseessä  voi 

olla  alkuperäinen  tai  jälkiperäinen  mahdottomuus.  Alkuperäisesti  mahdoton  lupaus  ei 

perusta  sitovaa  sopimusta  ja  on  oikeustoimilain  (13.6.1929/228)  3  luvun 

pätemättömyysperusteiden  mukaan  suorastaan  mitätön.43 Lupausta  täytyy  tulkita 

objektiivisesti  arvioiden.  Jotta  kyseinen  sopimus  olisi  mitätön,  on  lupauksen  oltava 

mahdoton  kaikille  konsulteille  (Unmöglichkeit),  ei  ainoastaan  kyseisen  konsultin 

tiedollisista tai taidollisista puutteista johtuvasta subjektiivisesta kykenemättömyydestä 

(Unvermögen)  täyttää  lupauksensa.44 Konsultti  ei  voi  vapautua  siis  velvollisuudestaan 

sillä  perusteella,  että  tämä  ei  vain  ole  tarpeeksi  pätevä  suorittamaan  kyseistä 

toimeksiantoa, mutta  jokin  toinen  konsultti  sen  pystyisi  suorittamaan.  Voidaan  olettaa 

suppeasti  tulkiten  tämän  tarkoittavan  saman  alan  konsulttia,  mutta  tulkintaan  on 

suhtauduttava  varovaisesti.  Konsultin  kuitenkin  pitäisi  olla  tietoinen  siitä,  mihin  tämä 

on  kykenevä  ja  olla  lupaamatta  sellaisista  toimeksiannoista, mihin  hän  tietää  olevan 

kykenemätön. 

Jos  konsultti  ei  tietotaidon  puutteen  vuoksi  kykene  suorittamaan  toimeksiantoaan,  on 

hän tällöin velvollinen korvaamaan tilaajan positiivisen sopimusedun eli vahingon, joka 

aiheutuu  konsultin  velvollisuuden  täyttämättä  jättämisestä.45 Vaikka  toimeksiannon 

täyttäminen  olisi  myös  objektiivisesti  arvioiden  mahdotonta,  voi  konsultille  syntyä 

velvollisuus tilaajan negatiivisen sopimusedun korvaamiseen eli tässä tapauksessa olisi 

saatettava  sopimusosapuolet  sellaiseen  asemaan, missä  oltaisiin  oltu,  jos  sopimusta  ei 

olisi  koskaan  tehtykään.46 Kuten  edellä  konsultin  vastuuta  käsittelevässä  3.1.1. 

kappaleessa  mainittua,  konsultin  vastuu  on  ekskulpaatiovastuuta  ja  tähän  perustuen 

                                                 
42 KSE 2013 3.2.1. ks. KSE 2013 Käsitteitä: Tietotekninen virheettömyys. 

43 Takki 1988 s. 45. 

44 Larenz 1979 s. 85 ss. 

45 Larenz 1979 s. 86 ss. 

46 Takki 1988 s. 45 ja Larenz 1979 s. 89. 
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myös  edellä  mainitussa  tapauksessa  konsultin  on  näytettävä  se,  ettei  hän  ole  toiminut 

moitittavalla tavalla tilanteessa. 

Jälkiperäistä  suorituksen  mahdottomuutta  arvioitaessa,  on  riskiä  jaettava  konsultin  ja 

tilaajan  välillä.  Onkin  arvioitava  kumman  osapuolen  riskipiiriin  toimeksiannon 

mahdottomien  seurausten  kantaminen  kuuluu.47 Konsultin  on  luonnollisesti  pidettävä 

yllä  tiedollista,  taidollista  ja  taloudellista  tasoa  ja  myös  kehitettävä  niitä  tehtävän 

kuluessa,  jotta  toimeksianto  saadaan  suoritettua  loppuun.48 Aiheutuviin  kustannuksiin 

on varauduttava. Kuitenkin saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa on vanhastaan katsottu, 

että  suoritusvelvollisuudesta  voitaisiin  vapautua,  jos  toimeksiannon  loppuun  vieminen 

saisi  aikaan  konsultin  kannalta  kohtuuttomia  kustannuksia.  Tällöin  konsultin  olisi 

mahdollista  vapautua  suoritusvelvollisuudestaan  tai  saada  tilaajalta  kohtuuttomia 

kustannuksia vastaavan lisähyvityksen.49 

Konsultin  kuoleman  ei  ole  tavallisesti  katsottu  aiheuttavan  suorituksen  objektiivista 

mahdottomuutta.  Tällöin  joku  toinen  kykenisi  hoitamaan  toimeksiannon  loppuun. 

Kuitenkin  Takin  mukaan  konsultti  voitaisiin  katsoa  vapautuvan  täyttämästä 

toimeksiantoaan  kuoleman  tai  sairauden  seurauksena, jos  sitä  ei  ole  aiheutettu 

tahallisesti, törkeällä tuottamuksella taikka rikollisella toiminnalla. Tähän sisältyy myös 

konsultin  itsemurha.50 Yhtiömuodossa  harjoitetun  konsulttitoiminnan  ollessa  kyseessä, 

voivat yhtiökumppanit kuitenkin olla kykeneväisiä suorittamaan toimeksiannon loppuun 

ja  tällöin  vastuusta vapautuminen  ei  tulisi  kyseeseen.  Suoritusvelvollisuudesta 

vapautumista onkin tulkittava aina tapauskohtaisesti. 

Konsultin  toimeksiannon  suorittaminen  voi  käydä  mahdottomaksi  myös  ylivoimaisen 

esteen vuoksi. Puhutaan niin sanotusta ylivoimaisesta tapahtumasta eli force majoure -

tilanteesta,  joka  tekee  suorituksen  mahdottomaksi  ja  tällöin  vahingon  aiheuttaja  voi 

vapautua  vastuusta. Ståhlbergin  ja  Karhun  mukaan  ylivoimainen  tapahtuma  voidaan 

ymmärtää  ainakin  kolmella  tavalla  ja  kaikilla  näillä  tavoilla  on  omat  kannattajansa. 

Ylivoimaiseksi esteeksi voidaan Ståhlbergin ja Karhun mukaan kuvata: 

1) Tapahtumaa,  joka  ei  johdu  toiminnan  harjoittajan  tai  laitoksen  haltijan 

taikka henkilökuntaan kuuluvan tuottamuksesta. 

                                                 
47 Larenz 1979 s. 251 ss. 

48 Takki 1988 s. 46. 

49 Larenz 1979 s. 263. 

50 Takki 1988 s. 47. 
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2)  Ylivoimaista  tapahtumaa  sanan  varsinaisessa  merkityksessä:  ylivoimainen 

tapahtuma  on  sellainen,  jota  edes  ammattitaitoinen  ja  huolellinen  henkilö  ei 

olisi voinut arvata tai estää. 

3) Sellaista ylivoimaista tapahtumaa, joka ei ole yhteydessä sen vaaran kanssa, 

jonka vuoksi toiminta on ankaran vastuun piirissä.51 

Yleisesti  ylivoimainen  tapahtuma  mielletään  luonnonmullistuksena ja  että  tällainen 

luonnon  aiheuttama  tapahtuma  aiheuttaisi  aina  vastuuvapautuksen.  Asia  ei  kuitenkaan 

ole  näin  yksioikoinen.  Korkeimman  oikeuden  ratkaisukäytäntö  osoittaa 

vahingonkorvausvastuun  syntyvän, jos  luonnontapahtuma  on  yhteydessä  tapahtumassa 

olevaan  vaaraan  tai  jos  vaaran  aiheuttamiseen  liittyy  vahingonaiheuttajan  tuottamus.52 

Seuraavat korkeimman oikeuden päätökset osoittavat, että luonnontapahtuma ei vapauta 

vahingon aiheuttajaa vastuusta edellä mainituissa tapauksissa: 

KKO  1933  II  429  Korkeajännite  pääsi  muuntajasta  rakennuksen  verkkoon  ja 

aiheutti tulipalon. Käräjäoikeus piti tapausta tapaturmana. Hovioikeus tuomitsi 

maksamaan  korvausta,  koska  vahinko  oli  aiheutunut  vastaajan  laitoksessa 

kehitetystä  sähköstä.  KKO  vahvisti  hovioikeuden  tuomion,  koska  ei  ollut 

näytetty, että ylivoimainen tapahtuma osaltaankaan olisi aiheuttanut vahingon. 

KKO  1934  II  455  Salamanisku  pudotti  tielle  sähköjohdon,  joka  oli  vastoin 

määräyksiä  rakennettu  ilman  kannatinjohtoa.  Sähkölaitos  velvoitettiin 

suorittamaan  korvausta  kuoleman  johdosta,  koska  ei  voitu  katsoa  johdon 

putoamisen johtuneen ylivoimaisesta tapauksesta. 

KKO  1946  I  8  Myrsky  kaatoi  kuusen  sähköjohtojen  päälle.  Osia  kuusesta 

putosi  palavana  maahan  ja  sytytti  metsäpalon.  Sähkölaitos  tuomittiin 

maksamaan korvausta metsänomistajalle, koska vahingon ei katsottu johtuneen 

ennalta  arvaamattomasta  tapauksesta  ja  sitä  oli  pidettävä  sellaisena 

ylivoimaisena tapauksena, joka on yhteydessä laitoksen käyttämisen kanssa.53 

Sotatila  tai  aseelliset  selkkaukset  katsotaan  yleensä  ylivoimaisiksi  esteiksi,  jotka 

vapauttavat  vastuusta.  KSE  2013 –sopimusehdoissa  on  maininta  ylivoimaisesta 

tapahtumasta  tilaajan  purkuoikeutta  käsittelevässä  luvussa.  Force  majoure -tilanteen 

                                                 
51 Ståhlberg 2013 s. 470. 

52 Ståhlberg 2013 s. 471. 

53 Ståhlberg 2013 s. 470 ss. 
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ollessa  kyseessä,  on  tilaajalla  oikeus  purkaa  konsulttisopimus.  Ehtojen  mukaan 

tällaisissa tilanteissa tilaajalla on oikeus sopimuksen purkuun jos: 

Hanke  peruuntuu  puolustustila- tai  valmiustilalaissa  tarkoitettujen 

poikkeuksellisten  olojen  tai  vastaavan  tapahtuman  tai  rakentamisen  estävän 

lainsäädännöllisen  toimenpiteen  taikka  muiden  seurauksiltaan  niihin 

verrattavien ylivoimaisten tapahtumien (force majeure) johdosta.54 

Konsultti  siis  voi  vapautua  ylivoimaisen  esteen  vuoksi  vastuustaan,  mutta  koska 

konsultti  on  oman  alansa  erityisasiantuntija,  tulee  tämän  ottaa  huomioon  mahdolliset 

luonnonmullistukset,  joita  edellä  mainituissa  tapauksissa  on  kuvattu.  Vaikka  konsultin 

vastuu ei pääsääntöisesti olekaan ankaraa vastuuta, joskin välillä vastuu on lähellä sitä, 

on  konsultin  silti  otettava  huomioon  myös  mahdolliset  luonnonmuutosten  aiheuttamat 

vahingonvaarat  parhaalla  mahdollisella  tavalla.  Onkin  näin  ollen  harkittava 

tapauskohtaisesti mikä katsotaan ylivoimaiseksi tapahtumaksi. 

3.1.3 Sopimusosapuolten myötävaikutus- ja vahingon minimoimisvelvollisuus 

Tilaajalla  on  konsultin  suorittaman  toimeksiannon  yhteydessä  velvollisuus 

myötävaikuttaa toimeksiannon suoritukseen parhaalla mahdollisella tavalla. Tilaajan on 

luovutettava  korvauksetta  konsultin  käyttöön  sovitun  aikataulun  mukaisesti  kaikki 

tarvittavat  asiakirjat  kuten  kartat,  piirustukset  ja  muut  tilaajan  hallussa  olevat 

perustiedot.  Samaten  kaikki  tilaajan  hallussa  olevat  suunnitelmat  sekä  konsultin 

tarvitsemat  kohteen  käyttötarkoitusta  koskevat  lain  vaatimat  tiedot.  Tällaisia  ovat 

esimerkiksi  tiedot,  joita  konsultti  tarvitsee  työturvallisuutta  koskevien  sääntöjen  ja 

määräysten huomioonottamiseksi.55 Tilaajalla on myös velvollisuus huolehtia siitä, että 

edellä  mainitut  toimenpiteen,  suunnittelutyön  tarkastukset  tai  päätöksenteko  eivät 

viivästytä  sovitun  aikataulun  mukaista  toimeksiannon  suorittamista  ja  sen 

valmistumista.56 

Tilaajalla on oikeus valvoa ja antaa konsultille suoritusohjeita toimeksiantoon liittyen.57 

Voidaankin  päätellä,  että  tilaajan  erityisten  suoritusohjeiden  mukaisesta  työn 

tekotavasta  ottaa  tilaaja  itselleen  vastuuta  mahdollisista  vahingoista.  Konsultilla  on 

kuitenkin  alansa  asiantuntijana  velvollisuus  informoida  tilaajaa  ja  kertoa  oma 
                                                 
54 KSE 2013 8.1.1. a). 

55 KSE 2013 2.1.1. 

56 KSE 2013 2.1.4. 

57 KSE 2013 2.1.3. 
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mielipiteensä  siitä,  onko  kyseiset  ohjeet  toteutettavissa  tai  edes  järkevää  suorittaa 

tilaajan vaatimalla tavalla.  

Tilaaja  vastaa  konsultille  antamistaan  tehtävän  perustiedoista,  sitovista  ohjeista  ja 

määräyksistä.58 Kuitenkaan  kaikkien  ohjeiden  noudattaminen  ei  vapauta  konsulttia 

vastuusta.  Konsultin  on  ilmaistava  oma  mielipiteensä  siitä,  onko  tällaisten  määräysten 

noudattaminen  kannattavaa  tai  aiheutuuko  siitä  lisäriskejä.  Kuitenkin, jos  konsultti 

kirjallisesti  ja  todisteellisesti  ilmoittaa  tilaajalle,  että  tämän  vaatimista  toimenpiteistä 

aiheutuu  lisäriskejä,  vapautuu  konsultti  vastuusta.59 Tällaisia  ilmoitusvelvollisuuden 

alaisia  toimenpiteitä  voivat  olla  esimerkiksi  suunnitelman  muutokset  tai  jos  tilaaja  on 

vaatinut  käytettäväksi erilaisia rakenteita  tai  menetelmiä, mitä  konsultti  on 

alkuperäisessä  suunnitelmassaan  ehdottanut.  Tässä  nouseekin  tärkeäksi  kysymykseksi 

tilaajan  tosiasiallinen  tietotaito ja  se  missä  määrin  tilaaja  osaa  itse  arvioida  riskin 

kasvamista  ja  rakenteiden  tai  suunnitelmien  muutosta  toimeksiannon  toteuttamisen 

kannalta. Käsittelen tilaajan tietotaidon merkitystä tarkemmin jäljempänä vastuun jakoa 

koskevassa 3.1.4 kappaleessa. 

Jos  tilaaja  laiminlyö  hänen  sopimuksen  mukaisia  tiedonantovelvollisuuksia,  katsotaan 

tämän olevan sopimusrikkomus tilaajan osalta. Laiminlyömällä omia velvollisuuksiaan 

tilaaja  vapauttaa  konsulttia  vastuusta  ja  ottaa  vastuuta  itselleen.  Konsultilla  on  oltava 

kaikki  tarpeellinen  tieto  tilaajalta,  jotta  hän  voi  suorittaa  työnsä  menestyksekkäästi 

loppuun.  Tiedonantovelvollisuus  on  osa  lojaliteettivelvollisuutta,  joka  pätee 

sopimussuhteessa  molempiin  sopimusosapuoliin.  Tilaaja  ei  voi  ajaa  ainoastaan  omia 

etujaan  eikä  tärkeiden  tietojen  salailu  ole  usein  edes  tilaajan  kannalta  kannattavaa. 

Sopimus  on  yhteistoimintaa,  jossa  pyritään  parhaaseen  mahdolliseen  tulokseen 

molempien sopimusosapuolten kannalta. Tästä syystä tilaajan tiedonantovelvollisuuden 

laiminlyönti on vakava sopimusrikkomus ja voi johtaa jopa konsultin oikeuteen purkaa 

sopimus. Tiedonantovelvollisuuden  tuottamuksellisen  laiminlyönnin  voidaan  katsoa 

tekevän  konsultin  toimeksiannon  suorittamisesta  mahdottoman  tai  sen  voidaan  katsoa 

estävän  konsultin  tehtävän  suorittamisen.  Tällöin  konsultilla  olisi  siis  oikeus  purkaa 

konsulttisopimus.60 Tilaaja on myös velvollinen korvaamaan lisä- tai muutostyön, joka 

                                                 
58 KSE 2013 2.2.2. 

59 KSE 2013 3.2.8. 

60 KSE 2013 8.2.2 b). 
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johtuu  tilaajan  aiheuttamista  perustietojen,  ohjeiden  tai  määräysten  puutteellisuudesta 

tai virheellisyydestä.61 

Konsulttitoiminnan  yleisissä  sopimusehdoissa  on  määräykset  molemmille 

sopimusosapuolille  vahingon  minimoinnista.  Kummankin  osapuolen  on  havaitessaan 

syntymässä  olevan  tai  jo  syntyneen  vahingon  ryhdyttävä  tarpeellisiin  toimenpiteisiin. 

Tilaajan  on  vahingon tai  sen  vaaran havaitessaan  todisteellisesti ilman  aiheetonta 

viivästystä ilmoitettava  tästä  konsultille, jotta  enemmiltä  vahingoilta  vältyttäisiin.62 

Myös  konsultin  on  informoitava  tilaajaa  todisteellisesti  ilman  aiheetonta  viivytystä  jo 

syntyneestä  tai  syntymässä  olevasta  vahingosta.  Lisäksi  konsultin  on  ryhdyttävä 

tarpeellisiin  toimenpiteisiin  vahingon  vähentämiseksi  tai  poistamiseksi.63 Konsultti  on 

se  osapuoli,  joka  ryhtyy  toimenpiteisiin  vahingon  minimoimiseksi, mutta  tilaaja  on 

kuitenkin  koko  projektin  johtovastuussa  ja  hänellä  on  myös  velvollisuus  vahingon 

minimointiin  ilmoittamalla  kaikesta  havaitsemastaan  vahingoista  tai  uhkaavista 

vahingoista. Mikäli  vahingon  minimointivelvollisuus  laiminlyödään,  johtaa  se  siihen, 

että konsultin vastuu tilaajan tuottamuksellisesta laiminlyönnistä siirtyy tilaajalle. 

Vahingon  aiheutuminen voi  johtua  esimerkiksi  konsultin  virheestä.  Kuitenkin  tilaaja 

laiminlyödessään  ilmoitusvelvollisuutensa  voi  aiheuttaa sen,  että  vahingot  kasvavat 

vieläkin  suuremmiksi.    Puhutaan  niin  sanotusta  jälkivahingon  aiheuttamisesta. Tällöin 

on  katsottava, että  tilaaja  omalla  tuottamuksellaan  tai  välinpitämättömyydellään, 

ilmoitusvelvollisuuden  laiminlyöden,  kasvattaa  vahingon  määrää  suuremmaksi ja  näin 

ollen  on  vastuussa  kasvaneesta  vahingosta.  Alkuperäinen  vahinko  menisi  tällöin 

konsultin  piikkiin,  mutta  kasvaneet  vahingot  taas  tilaajan  vastuulle. Puhutaan  joko 

aktiivisesta  tai  passiivisesta  vahingon  minimoimisvelvollisuudesta.  Aktiiviset  toimet, 

joilla on pahennettu jo aiheutunutta vahinkoa menevät luonnollisesti tilaajan vastuulla. 

Kuitenkin  myös  passiivisena  pysyminen  ja  omien  minimoimisvelvoitteiden 

laiminlyöminen  aiheuttaa  vastuun  vahingonkärsijälle.64 Konsultin  ja  tilaajan  välisessä 

toimeksiannossa  voidaan  katsoa  kyseeseen  tulevan  enemmänkin  passiivinen 

informointivelvollisuuden  laiminlyöminen.  Tilaajan  ei  tarvitse  ryhtyä  toimenpiteisiin 

lisävahinkojen  estämiseksi  vaan  siitä  on  ilmoitettava  konsultille,  joka  ryhtyy 

                                                 
61 KSE 2013 5.7.4. 

62 KSE 2013 2.2.4. 

63 KSE 2013 3.2.5. 

64 Hahto 2004 s. 224. 
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toimenpiteisiin  lisävahinkojen  estämiseksi.  Toki  vakava  vaaratilanne,  esimerkiksi 

pienen tulipalon alkusammutus työmaalla, on tilaajan aloitettava, mikäli mahdollista. 

3.1.4 Vastuun tasapaino tilaajan ja konsultin välillä 

Konsulttisopimuksessa  osapuolina  ovat  juuri kyseiseen toimeksiantoon  liittyvän  alan 

asiantuntijana  toimiva  konsultti  sekä  tilaaja,  joka  on  pyytänyt  konsultointiapua  juuri 

siitä  syystä,  ettei  hänen  tietotaitonsa  riitä  suorittamaan  kyseistä  tehtävää  itse.  Tällöin 

sopimusosapuolten  välisessä  tietotaidossa  voi  olla  erittäinkin  suuria  eroja.  Aiemmin 

tutkimuksessa  selostamani  vastuun  ankaruus  tulee  etenkin  tästä  tiedollisesta 

epätasapainosta. 

Kuitenkin  vastuun  tasapainoa  määriteltäessä  on  otettava  huomioon  myös  monia  muita 

seikkoja.  Vaikka  kyseessä  on  alansa  ammattilainen  konsulttina,  voi  myös  tilaajan 

puolelta  löytyä  huomattavasti  normaalia  enemmän  tietotaitoa.  Tällainen  tietotaidon 

omaava  tilaaja  onkin  ratkaisevassa  asemassa.  Mitä  enemmän  tilaajalla  on  omaa, 

objektiivisesti  arvioituna  riittävää  tietoa,  sitä  vähemmän  hän  voi  sokeasti  luottaa 

konsultin  antamiin  neuvoihin  ja  muihin  ratkaisuihin.  Tilaajan  tosiasialliselle 

tietotaidolle on annettava myös painoarvoa. 

Konsultin  tilaajalta  saama  hyväksyntä  suunnitelmilleen  ja  toimenpiteilleen  ei  vapauta 

konsulttia  vastuusta.65 Kuitenkin  tässä  tilanteessa  on  annettava  merkitystä  tilaajan 

tietotaidolle.  Jos  tilaajalla  on  riittävää  asiantuntemusta  ottaa  kantaa  suunnitelmien  ja 

toimenpiteiden  tekemisiin,  voidaan  joissakin  tapauksissa  katsoa  tilaajan  suunnitelmien 

hyväksymisen  johtaa  konsultin  vahingonkorvauksen  sovittelun.66 Tällöin  voidaan 

katsoa,  että  tilaaja  on  riittävän  asiantuntemuksen  omaavana  hyväksynyt  konsultin 

esittämät  suunnitelmat tai  muuttanut  suunnitelmia  ja  näin  ollen  ottaa  vastuuta 

mahdollisista  vahingoista myös  itselleen.  Konsultti  voi  vapautua  vastuusta  kokonaan, 

jos  hän  kirjallisella  ilmoituksellaan  todisteellisesti  esittää  tilaajalle,  että  tämän 

ehdottamista  suunnitelmien  tai  rakenteiden  muutoksesta  aiheutuu  lisäkustannuksia, 

joista  konsultti  ei  ota  vastuuta.67 Tällöin  tilaaja  ottaa  tietoisen  riskin  siitä,  että  mikäli 

hänen  määräämät  suunnitelmien  muutokset  osoittautuvat  virheellisiksi,  vastaa  hän 

näistä vahingoista. 

                                                 
65 KSE 2013 3.2.7. 

66 Liuksiala 2014 s. 68. 

67 KSE 2013 3.2.8. 
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3.1.5 Riskin jakaminen muiden toimijoiden kanssa ja oman vastuun rajoittaminen 

Konsultin  saamassa  toimeksiannossa  voi  olla  myös  muita  toimijoita  kuin  konsultti  ja 

tilaaja. Esimerkiksi rakennussopimuksissa usein onkin suunnittelusta vastaava konsultti, 

urakan  toteuttava  pääurakoitsija  sekä  työn  tilannut  tilaaja.  Tällöin  on  syytä  pohtia 

vastuun  ja  riskien  jakamista  eri  toimijoiden  kesken.  Toimeksiannot  voidaan  toteuttaa 

erillisillä  sopimuksilla  tilaajan  ja  urakoitsijan  sekä  tilaajan  ja  suunnittelijan  välillä  tai 

myöskin  sopimuksella  tilaajan  ja  pääurakoitsijan  välillä,  joka  taas tekee  alihankintana 

suunnitelman  toteuttamisen suunnittelusta  vastaavan  konsultin  kanssa tai  toisinpäin. 

Useissa  tilanteissa  konsulttiyhtiön  halutaan  olevan  niin  sanottu  pääsopimuskumppani 

tilaajan  kanssa  ja  konsultin  tehtäväksi  jää  huolehtia  suunnittelun  lisäksi myös  urakan 

toteuttamisesta. Tällöin konsultti tekee alihankintasopimuksen urakoitsijan kanssa työn 

toteuttamisesta. Kun  mietitään  vastuukysymyksiä,  onkin  syytä  tarkastella  sitä, missä 

määrin  konsultti  vastaa  suunnitteluvirheestä  ja  missä  vaiheessa  vastuu siirtyy 

urakoitsijana toimivalle taholle. 

Tilaajan  ja  konsultin  välisessä  sopimussuhteessa  tiedollinen  epätasapaino  voi  olla 

suurikin, kun  taas  konsultin ja  alansa  ammattilaisena  toimivan  urakoitsijan  välillä 

tasapaino  kaventuu  huomattavasti.  Urakoitsijana  toimivalla  taholla  voidaan  olettaa 

olevan tietotaitoa havaita ainakin selvät suunnitteluvirheet tarkastaessaan suunnitelmaa 

ja  estää  vahinkoa  sattumasta.  Erillisten  sopimusten  tapauksessa  konsultti  on  silti 

erillisellä  sopimuksellaan  sopimussuhteessa  tilaajaan,  mutta  oman  sopimussuhteensa 

kautta myös urakoitsija on kuviossa mukana jakamassa vastuuta. Taas tilanteessa, jossa 

konsulttiyhtiö  vastaa  suunnittelun  lisäksi  urakan  toteuttamisesta,  on  konsultti  tilaajan 

ainoa sopimuskumppani. Tällöin konsultin tehtävä on hankkia urakoitsija suorittamaan 

suunnitellun  urakan eikä tämä urakoitsija  ole  edes  sopimussuhteessa  tilaajaan  vaan 

hankkeesta vastaavaan konsulttiin. 

Erillisten  sopimusten  tilanteessa  huomion  arvoista  on  se,  voidaanko  joitakin  konsultin 

tekemiä virheitä suunnitteluvaiheessa katsoa sellaisiksi, että urakoitsijan olisi pitänyt ne 

huomata  tarkastusta  tehdessään  ja  missä  määrin  urakoitsija,  joka  siis  on  myös  alansa 

ammattilainen,  voi  luottaa  suunnitelmien  paikkansa  pitävyyteen. Tällöin  tilaaja  on 

erillisellä  sopimuksella  saanut  konsultilta  suunnitelman  ja  esittää  suunnitelmansa 

urakoitsijalle  toteutettavaksi. Urakoitsijan  ja  tilaajan  väliseen  urakkaan  sovelletaan 

aiemmin  luvussa  2.2.2  selostettuja rakennusurakan  yleisiä  sopimusehtoja  (YSE  1998.) 

YSE  1998  –sopimusehdot  ja  KSE  2013 –sopimusehdot  poikkeavat  toisistaan 
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suunnitteluvastuun  osalta,  joten  on  syytä  käydä  läpi  vastuukysymyksiä  myös  YSE –

sopimusehtojen osalta. 

Rakennusurakan sopijapuolet vastaavat kumpainenkin laatimistaan tai laadituttamistaan 

suunnitelmista.68 Konsultti  siis  laatii  tilaajalle  oman  sopimuksensa  mukaisesti 

suunnitelmat.  Tämän  jälkeen  tilaaja  toimittaa  suunnitelmat  urakoitsijalle.  Tässä 

vaiheessa  tapahtuu  vastuun siirto, joka  voi  vaikuttaa  siten,  että  vastuu  virheellisestä 

suunnitelmasta  voi  siirtyä konsultilta  urakoitsijalle. YSE  1998 –sopimusehtojen  33§ 

sisältää seuraavanlaiset määräykset: 

1.  Kun  urakoitsija  havaitsee  rakennussuorituksessa  käytettäväksi  määrätyissä 

rakennustavaroissa,  rakennusosissa  tai  tilaajan  antamissa  määräyksissä 

virheellisyyksiä, jotka saattavat vaarantaa rakennustyön sopimuksen mukaisen 

täyttämisen, hänen on tehtävä tästä viipymättä todistettavasti ilmoitus tilaajalle. 

Jos  tilaaja  tästä  huolimatta  vaatii  sopimusmääräyksiä  noudatettavaksi, 

urakoitsija  tehdessään  työn  sopimuksen  mukaisesti  vapautuu  vastuusta  niihin 

seikkoihin nähden, joista hän on sanotulla tavalla tehnyt huomautuksen. 

2.  Jos  urakoitsija  ei  ole  havainnut  sanotunlaisia  virheitä,  jotka  kuitenkin  ovat 

niin ilmeisiä, että hänen olisi kohtuuden mukaan pitänyt ne havaita ja ilmoittaa 

niistä  1.  momentissa  sanotulla  tavalla  tilaajalle,  urakoitsija  vastaa  omaa 

tuottamustaan vastaavalta osin näistä virheellisyyksistä. Todistamisvelvollisuus 

vastuun urakoitsijalle siirtymisestä on tilaajalla.69 

Urakoitsija on  siis vastuussa  tilaajan  toimittamista  suunnitelmista,  mikäli  hän  ei  ole 

havainnut  suunnitelmissa  sellaisia  virheitä,  jotka  tavanomaista  huolellisuutta  ja 

ammattitaitoa  käyttäen  olisi  pitänyt  huomata.70 Huolellisuuden  standardiksi  voidaan 

katsoa  normaalin huolellisen  keskitason  urakoitsijan  huolellisuuden  taso  peilaten 

huolellisen  urakoitsijan  mitoittamista  aiemmin  konsultin  huolellisuutta  käsittelevässä 

2.3.2  kappaleessa  avattuun  huolellisen  keskitason  konsultin  standardiin. Huolellisuutta 

mitattaessa  ei  myöskään  urakoitsijan  kohdalla  tule  mitoittaa  huolellisuuden  mittaa 

kaikista lahjakkaimpaan urakoitsijaan tai siihen, olisiko jokin urakoitsija voinut toimia 

tilanteessa  vieläkin  huolellisemmin. Myös  Liuksiala  on  samalla  kannalla  verratessaan 

                                                 
68 YSE 1998 24§ 2a. ja 3. 

69 YSE 1998 33§ Huomautuksentekovelvollisuuden täyttämättä jättämisen vaikutus vastuuseen. 

70 Liuksiala 2014 s. 74. 
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huolellisuutta toisen vastaavan tasoisen urakoitsijan menettelyyn.71 Kaikista virheistä on 

viipymättä  ilmoitettava  tilaajalle  sillä  uhalla,  että  ilmoittamattomista  virheistä  vastuun 

kantaa urakoitsija. 

Urakoitsijan  huolellista  virheiden  havaitsemista  määritettäessä  on  syytä  huomata,  että 

konsultti  on  kuitenkin  kyseisen  alan  erityisasiantuntija,  eikä  urakoitsijalla  lähellekään 

aina  ole  samanlaista  asiantuntemusta  kuin  konsultilla.  Liuksialan  mukaan  urakoitsijan 

velvollisuudelle  havaita  virheitä  ei  voida  asettaa  kovinkaan  suuria  vaatimuksia,  jos 

kyseessä on erikoista ja urakoitsijan varsinaisen toimialan ulkopuolista asiantuntemusta 

edellyttävä  suunnitelma.  Urakoitsija  on  kuitenkin  oman  alansa  asiantuntija,  jolloin 

hänen edellytetään tulkitsevan suunnitelmaa alansa ammattimiehenä siihen huolellisesti 

tutustuen ja ilmoittavan suunnitelmassa olevista virheistä tilaajalle.72 

Edellä  avatun  33  §:n  kohdan  kaksi  todistustaakkasäännön  mukaan  tilaajalla  on 

todistusvelvollisuus  vastuun  siirtymisestä  urakoitsijalle.  Tilaajan  on  siis  näytettävä 

toteen  se,  että  virhe  on  sellainen, joka  urakoitsijan  olisi  pitänyt  kohtuudella  havaita 

suunnitelmaa tarkastaessaan.73 Jos näyttökynnys ei ylity, urakoitsija vapautuu vastuusta 

ja näin ollen vastuu jää tilaajalle ja sitä kautta vastuu voi siirtyä oman erillisen tilaajan 

ja konsultin välisen konsulttisopimuksen myötä konsultin kannettavaksi. 

Joissakin tapauksissa voidaan katsoa tuottamusta olevan sekä urakoitsijan että konsultin 

taholla. Tällöin vastuuta jaetaan molempien kesken. Sekä konsultti että urakoitsija ovat 

omien  sopimustensa  perusteella  sopimusvastuussa  tilaajaa  kohtaa  aiheuttamistaan 

vahingoista. Se,  kenelle  vastuu  lopulta  perustetaan,  on  harkittava  tapauskohtaisesti 

molempien  osapuolten  omia  huolellisuusstandardeja  hyväksi  käyttäen  ja  arvioitava  se, 

kuka virheen on tehnyt ja olisiko jonkun toisen toimijan pitänyt se kohtuudella havaita. 

3.1.6 Vahingon ennakoitavuus ja välilliset vahingot 

Suorituksen  mahdottomuutta  lähellä  olevana  tilanteena  voidaan  puhua  vahingon 

ennakoitavuudesta  ja  sen  vaikutuksesta  vahingonkorvausvastuuseen.  Vastuusta  on 

mahdollista  vapautua,  mikäli  vahinko  ei  ole  ollut  ennakoitavissa  edes  parhaan 

mahdollisen  tiedon  perusteella.    Missä  määrin  asiantuntijan  on  sitten  kyettävä 

ennakoimaan  mahdolliset  syntyvät  vahingot?  Asiantuntijan  asemassa  olevan  oletetaan 
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72 Liuksiala 2014 s. 74 ss. 
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ottavan  huomioon  paremmin  kaikki  mahdolliset  vahingot, jotka  uhkaavat  suoritetussa 

toimeksiannossa. Voidaan olettaa tämän ottavan huomioon asiat paremmin kuin asiasta 

vähemmän  perillä  olevan.  Ennakoitavuuden, yleisen  tunnettavuuden  lisäksi,  voidaan 

arvioida tekijän erityistä tietoa riskeistä ja näihin varautumista.  

Lähtökohtaisesti  korvattavaksi  voi  tulla  vain  sellainen  vahinko,  jonka  syntyminen  on 

ollut  mahdollista  ennakoida.74 Se, onko  kyseinen  vahinko  ollut  ennakoitavissa, 

arvioidaan sopimuksen tekohetken mukaisten olosuhteiden perusteella. Myös tilaajan ja 

mahdollisten  muiden  vahingonkärsijöiden  ennakoitavissa  olevat  vahingot  on  otettava 

huomioon  arvioitaessa  konsultin  vastuuta.  Tilaaja  voi  esimerkiksi  omilla 

toimenpiteillään saada aikaan vahinkoja, joita konsultti ei ole voinut ennakoida. Vastuu 

ei  rajoitu  ainoastaan  vahingon  aiheuttajan  tosiasialliseen  tietoisuuteen  vaan  sitä  on 

arvioitava objektiivisesti.  

Vahingonkorvausvastuu  syntyy  vahingoista,  joista  vahingon  aiheuttajan  olisi  pitänyt 

olla tietoinen.75 Tietoisuuden arviointiin voidaan jälleen käyttää aiemmin tutkimuksessa 

läpi käytyä samaa standardia, mitä käytettiin konsultin huolellisuuden arviointiin ja sitä, 

missä  määrin  huolellisesti  toimivan  saman  alan  konsultin  olisi  tullut  ottaa  huomioon 

mahdolliset  aiheutuvat  vahingot.  Oman  ammattitaidon  puute  ei  siis  vapauta  konsulttia 

vastuusta  eikä  myöskään  vastuuta  voida  katsoa  syntyneen  ainoastaan  sillä  perusteella, 

että  joku  yksittäinen  taitavampi  konsultti  olisi  ottanut  kyseisen  vahingonvaaran 

huomioon. Se,  onko  tietty  vahinko  katsottava olleen  ennakoitavissa,  on  ratkaistava 

tapauskohtaisesti. Tuottamusvastuussa  korvausvelvollisuuden  perusteena 

ennakoitavuudella  on  kahdessa  suhteessa  merkitystä.  Ensinnäkin  tuottamuksen 

olemassaolon kannalta on edellytyksenä se, että toimintaan liittyy vahinkomahdollisuus, 

joka  on  ennakoitavissa.  Toiseksi  tämän  kyseisen  vahingon  aiheutuminen  on  oltava 

ennakoitavissa.76 Sopimusperusteisessa  vastuussa  ennakoitavuuden  edellytys  ei 

kuitenkaan ole yhtä olennaista tuottamuksen kannalta, koska sopimusvastuussa yleensä 

kysymyksessä  on  varallisuusvahinkojen  korvaaminen, joka  aiheutuu 

suoritusvelvollisuuden  täyttämättä  jättämisestä.77 Tällöin  tuottamuksen  arviointi 
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75 Hemmo 2015 s. 136. 

76 Hemmo 1998 s. 165. 

77 Hemmo 1998 s. 167. 
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perustuu  pääsääntöisesti  siihen,  onko  sopimusosapuoli  ryhtynyt  riittäviin 

toimenpiteisiin, jotta sopimuksen mukainen suoritus saataisiin tehdyksi.78 

Konsultin  kohdalla  usein  kyseessä  on  samankaltaisia  tietylle  erityisalalle  sijoittuvia 

tehtäviä.  Tällaisia  voivat  olla  esimerkiksi  suunnittelu- tai  tutkimustehtävät.  Pitkään 

toimessaan ollut konsultti on usein suorittanut paljon samanlaisia tehtäviä, jolloin tämän 

voidaan  olettaa  ottavan  huomioon  tilanteita,  joissa  kaikki  ei  sujukaan  suunnitelmien 

mukaan.  Tällöin  kokemukseen  perustuen  konsultin  voidaan  olettaa  ennakoivan 

mahdollisiin  vaikeuksiin  ja  ottavan  ne  huomioon  paremmin  kuin  vähemmän 

asiantuntemusta omaava taho. Konsultin suorittamassa toimeksiannossa on usein myös 

muita  toimijoita,  joiden  toiminta  voi  vaikuttaa  tapahtumiin  ja  aiheuttaa  tapahtumia, 

joihin edes kokenut konsultti ei ole voinut varautua.  Muun muassa erillinen urakoitsija 

voi muuttaa suunnitelmia siten, että niistä aiheutuu vahinkoa eikä näihin vahinkoihin ei 

ole voitu varautua edes parhaan mahdollisen tiedon perusteella.  

Jotta  vahinkoihin  voitaisiin  varautua  mahdollisimman  hyvin,  on  tilaajan  ja konsultin 

keskinäinen yhteydenpito tärkeää. KSE 2013 –sopimusehtojen 4. luku sääntelee tilaajan 

ja  konsultin  välistä  yhteydenpitoa.  Tilaajan  ja  konsultin  onkin  pyynnöstä  järjestettävä 

yhteisiä  neuvottelutilaisuuksia  toimeksiannon  aikana.  Ja  jos  toinen  osapuolista  näin 

pyytää,  on neuvottelusta  laadittava  kirjallinen  muistio  tai  pöytäkirja,  joka 

hyväksytään.79 Konsultin  on  myös  ilmoitettava  tilaajalle  välittömästi,  jos  ilmenee 

tarvetta  selvityksiin,  jotka  eivät  alun  perin  sisältyneet  tehtävään  tai  jos  tulee  tarvetta 

muuttaa annettuja tutkimus- tai suunnitteluohjeita.80 

Konsulttitoimen  yleiset  sopimusehdot  kieltävät  konsulttia  myös  ottamasta  vastaan 

ohjeita  muilta  kuin  tilaajalta  laajemmin  kuin  mitä  tilaaja  määrää.  Tällaisista 

ulkopuolisen  antamista  toimintaohjeista  on  konsultin  ilmoitettava  tilaajalle,  joka  taas 

ilmoittaa konsultille, missä määrin tällaiset ohjeet on otettava huomioon.81 Päätäntävalta 

on  siis  kokonaan  tilaajalla.  Jos  edellä  mainituilla  ohjeilla  on  olennaista  merkitystä  tai 

toinen  sopimusosapuoli  sitä  pyytää,  on  muiden  antamat  ohjeet,  määräykset  ja 

ilmoitukset vahvistettava kirjallisesti.82 
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82 KSE 2013 4.4. 
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Konsultti  vastaa  konsulttitoimestaan  ainoastaan  välittömistä  vahingoista. Epäsuorat  ja 

välilliset  vahingot  eivät  kuulu  konsultin  vastuuseen.  Konsulttitoimen  yleisissä 

sopimusehdoissa välilliset vahingot on erikseen rajattu konsultin vastuun ulkopuolelle. 

KSE 2013 –ehtojen määräys 3.2.3 määrää seuraavaa: 

Konsultti  ei  ole  vastuussa  vahingosta,  joka  johtuu  tuotannon  tai  liikevaihdon 

vähentymisestä  tai  keskeyttämisestä taikka  muusta  tulonmenetyksestä,  eikä 

voitosta, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on 

rauennut  tai  jäänyt  täyttämättä  oikein eikä  muusta  samankaltaisesta  vaikeasti 

ennakoitavasta vahingosta tai muusta välillisestä vahingosta.83 

Kaikki  välilliset  vahingot  on  siis  rajattu  konsultin  vastuun  ulkopuolelle.  Kun 

määritellään  se, mikä  katsotaan  välilliseksi  vahingoksi,  voidaan  apuna  käyttää 

kauppalain  67  §:n  välillisen  vahingon  määritelmää.  Kauppalaki  ei  suoraan  sovellu 

konsulttitoimintaan, mutta siitä saadaan hyvää suuntaa välillisen vahingon määrittelylle. 

Tämän vuoksi onkin hyvä, että KSE 2013 –ehdoissa on määräys välillisten vahinkojen 

korvaamisesta  ja  että  välillisiä  vahinkoja  on  määritelty  hieman  tarkemmin  edellä 

mainitussa  sopimuskohdassa.  Aiemmassa  versiossa  (KSE  1983  RT  13-10214) 

sopimuskohta  oli  määritelty  lyhyesti  ”konsultti  ei  ole  vastuussa  epäsuorista  tai 

välillisistä  vahingoista.”  Tämä  aiheutti  epätietoisuutta  ja  onkin  nyt  kirjoitettu  auki 

hieman  paremmin  uusissa  KSE  2013 –sopimusehdoissa.  Kauppalain  67  §:n  mukaan 

välillisillä vahingoilla tarkoitetaan: 

1)  vahinkoa,  joka  johtuu  tuotannon  tai  liikevaihdon  vähentymisestä  tai 

keskeytymisestä; 

2)  muuta  vahinkoa,  joka  johtuu  siitä,  ettei  tavaraa  voida  käyttää  tarkoitetulla 

tavalla; 

3) voittoa, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi,  että  sopimus sivullisen kanssa 

on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein; 

4)  vahinkoa,  joka  johtuu  muun  omaisuuden  kuin  myydyn  tavaran 

vahingoittumisesta sekä 

5) muuta samankaltaista, vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa. 
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Edellä  mainittu  KSE  2013 –ehtojen  3.2.3  kohta  on  tehty  kauppalain  67  §:n  pohjalta 

soveltumaan  konsulttitoimeksiantoihin. Epäsuorien  vahinkojen  määrittelyssä Takki 

tarkastelee  teoksessaan  epäsuoria  vahinkoja  syy-yhteysketjussa  etäämpänä  olevina 

vahinkoina.  Asianomaisen  toiminnan  tai  konsultin  laiminlyönnin  tulee  olla  sitä 

seuraavan  vahinkotapahtuman  välttämätön  syy,  jotta  vastuu  voitaisiin  perustaa 

vahingonkorvausvastuuseen.84 Pelkkä  myötävaikutuskin  syntyneeseen  vahinkoon  voi 

perustaa  konsultille  vahingonkorvausvastuun.  Kuitenkin  aivan  etäisistä  ja  ennalta 

arvaamattomista vahingoista, joita konsultti ei ole kohtuudella objektiivisesti arvioiden 

voinut  ottaa  huomioon,  ei  ole  katsottu  syntyvän  vahingonkorvausvastuuta.85  Konsultti 

voi kuitenkin joutua vastuuseen myös välillisistä tai epäsuorista vahingoista silloin, jos 

kyseessä  on  tahallisuus  tai törkeä  tuottamus.86 Tahallisuuden  tai  törkeän  tuottamuksen 

ollessa kyseessä muutkaan vastuunrajoituslausekkeet eivät päde. 

3.1.7 Vastuunrajoitus koko toimeksiannon palkkion suuruiseksi 

Konsulttitoiminnassa vahingot voivat kasvaa euromääräisesti erittäin suuriksikin. Myös 

monet toimijat hankkeen aikana lisäävät riskiä sekä myös rajoittavat konsultin vastuuta. 

Eräs  tärkeimmistä  konsulttitoimintaan  kuuluvista  vastuunrajoituslausekkeista  on, 

konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihinkin kirjattu, konsultin vastuun rajoittaminen 

konsultin koko toimeksiannon palkkioon. Konsultin vahingonkorvauksen yläraja on siis 

koko toimeksiannon suuruinen palkkio. Koko toimeksiannon palkkio on määritelty KSE 

2013 –sopimusehdoissa seuraavanlaisesti: 

Koko toimeksiannon palkkio on veloitus sovitusta toimeksiannosta sisältäen eri 

kokonaisosuuksien  yhteenlasketun  palkkion  lisä- ja  muutostöineen.  Palkkioon 

ei sisälly erityisiä korvauksia ja kuluja eikä matkakustannuksia tai matka-ajan 

veloituksia.87 

Vastuunrajoitusta koko toimeksiannon palkkioon sääntelee KSE 2013 –sopimusehtojen 

3.2.3  sopimuskohta.  Sen  mukaan,  jos  tästä  rajoituksesta  halutaan  poiketa,  on  siitä 

sovittava  erikseen  konsulttisopimuksessa.88 Tämä  sopimusehtojen  kohta  on  muuttunut 

vasta  viimeisimmässä  sopimusehtojen  päivityksessä.  Aikaisemmassa  vuoden  1995 –
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sopimusehdoissa  kyseinen  sopimuskohta  oli  vielä  määritelty  siten,  että  konsultin 

vastuun  yläraja  määritellään  sopimuksessa  ja  jos  tällainen  sopimuskohta  puuttuu,  on 

vahingonkorvaus  enintään  konsultin  kokonaispalkkion  suuruinen.  KSE –

sopimusehtojen mukainen  yläraja on siis aiemmin ollut vasta  toissijainen keino, johon 

päädyttiin  vasta  silloin, kun  ylärajaa  koskeva  määräys  puuttui  konsulttisopimuksesta. 

Tämä aiheutti kuitenkin epäselvyyksiä ylärajan tulkinnassa ja kyseinen kohta päätettiin 

muuttaa  siten,  että  KSE –ehtojen  koko  toimeksiannon  palkkiosta  tulisi  ensisijainen 

yläraja,  josta  poikkeavasti  on  määrättävä erikseen konsulttisopimuksessa. Ennen myös 

käytettiin ylärajana kokonaispanosta, joka on siis erotettava nykyisissä sopimusehdoissa 

käytettävästä koko  toimeksiannon suuruisesta palkkiosta.  Kokonaispanos  eroaa  koko 

toimeksiannon  suuruisesta palkkiosta  siten,  että  kokonaispalkkioon  sisältyy  ainoastaan 

korvaus työhön liittyvistä suoranaisista palkkakustannuksista sekä konsultin sosiaali- ja 

yleiskustannukset  mutta  ei  muutos- ja  lisätöitä.89 Koko  toimeksiannon  suuruinen 

palkkio taas  sisältää  myös  muutos- ja  lisätyöt. Konsulttisopimuksen  määräysten  ja 

konsulttitoimen  yleisten  sopimusehtojen  välistä  aiemmin  vallinnutta  epätietoisuutta 

kuvastaa  hyvin eräs korkeimman  oikeuden  tapaus,  jota  on  vastuunrajoitusehdon 

tärkeyden vuoksi syytä tarkastella hieman tarkemmin. Tapaus on seuraavanlainen: 

KKO  2003:26: Konsulttiyritys  A  oli  tehnyt seurakunta B:n  kanssa 

rakennuttamis- ja  valvontatehtäviä  koskevan  sopimuksen,  jossa 

konsulttipalkkioksi  valvontatehtävän  osalta  oli  sovittu  46  000  markkaa. 

Sopimussuhteeseen  sovellettiin  konsulttitoiminnan  yleisiä  sopimusehtoja KSE 

1983.  Ehtojen  mukaan  konsultin  vahingonkorvauksen  yläraja  määrättiin 

sopimuksessa,  ja  jos  tällainen  määräys  puuttui,  vahingonkorvaus  oli  enintään 

konsulttipalkkion  suuruinen.  Sopimuksen  kohtaan  "Muut  ehdot"  oli  otettu 

paitsi viittaus edellä mainittuihin sopimusehtoihin seuraava maininta: "Lisäksi 

konsultti sitoutuu pitämään voimassa sopimuksen kestoajan 5 000 000 markan 

konsulttivastuuvakuutuksen. Erillistä  sopimusasiakirjaa  ei  toimeksiannosta 

laadittu,  vaan  sopimus  perustui  kahteen  yhtiön  antamaan  tarjoukseen,  joiden 

mukaan  konsulttiyhtiö  oli  sitoutunut  suorittamaan  toimeksiantonsa  46 000 

markan  hintaan.  Sopimuskohtaan  ”Muut  ehdot”  oli  sisällytetty  seuraava 

lauseke:  ”Konsulttitoiminnan  yleiset  sopimusehdot  KSE  83.  Lisäksi  konsultti 

sitoutuu pitämään voimassa 5 000 000 markan konsulttivastuuvakuutuksen.” 
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Kirkon  julkisivujen  kunnostus- ja  maalaustyöt  oli  syksyllä  1994  suoritettu 

erään  urakoitsijan  toimesta  1 352 000  markan  urakkahintaan.  Seuraavan 

vuoden  alussa  oli  havaittu  julkisivujen  rappauspinnoissa  halkeamia  ja 

lohkeamia  sekä  laastin  irtoamista.  Vedoten  korjaustyön  virheelliseen 

suorittamiseen  ja  katsoen  yhtiön  laiminlyöneen  sopimuksen  mukaiset 

tehtävänsä  valvojana  ja  olevan  siten  osaltaan  vastuussa  korjaustyön 

epäonnistumisesta  seurakunta  vaati  kanteessaan  yhtiön  velvoittamista 

korvaamaan aiheuttamansa vahingon 3 580 044 markalla korkoineen. 

Seurakunnan  korvausvaatimuksen  kiistänyt  yhtiö  kiisti  vaatimuksen  myös 

määrältään  ja  vetosi  konsulttitoiminnan  yleisten  sopimusehtojen 

vastuunrajoitusehtoon, jonka mukaan sen vastuu oli rajoitettu valvontapalkkion 

määrään  eli  46  000  markkaan.  Seurakunta  viittasi  edellä  mainittuun 

konsulttivastuuvakuutuksen  voimassa  pitämistä  koskevaan  sopimusehtoon  ja 

katsoi, että yhtiön kanssa oli sovittu sen vahingonkorvauksen ylärajaksi 5 000 

000 markkaa, minkä yhtiö kiisti. 

Seurakunnan  edustajille  oli  sopimuksen  tekemistä  edeltäneessä  kokouksessa 

selostettu  kohta  kohdalta  yhtiön  tarjouksen  sisältö.  Siinä  yhteydessä  ei 

kuitenkaan  ollut  tarkemmin  kiinnitetty  huomiota  yhtiön  vakuutuksen  laatuun 

taikka  vastuunrajoitusehtoon.  Seurakunnan  edustajille  oli  muodostunut 

yksiselitteisen  selkeä  kuva  siitä,  että  yhtiön  vastuu  oli  vastuuvakuutuksen 

määrän  suuruinen.  Seurakunnan  edustajien  kertomuksista  oli  myös 

pääteltävissä,  että  vastuuvakuutuksen  määrällä  oli  ollut  olennainen  merkitys 

sopimuksen  syntymisen  kannalta  ja  niistä  oli  käynyt  ilmi,  ettei 

konsulttitoiminnan  yleisten  sopimusehtojen  mukaisesta  vastuunrajoituksesta 

ollut sopimusneuvotteluissa ollut puhetta. 

Käräjäoikeus  velvoitti  konsulttiyhtiön  maksamaan  2 800 000  markkaa 

aiheutuneesta  vahingosta.  Hovioikeus  nosti  korvauksen  3 000 000  markkaan, 

jonka  myös  korkein  oikeus  pysytti.  Kaikki  oikeusasteet  katsoivat,  että 

konsulttisopimuksessa oli määrätty vastuun ylärajasta eikä toissijainen KSE 83 

sopimusehtojen  kokonaispalkkioon  rajoittuva  vastuun  yläraja  tulisi 

sovellettavaksi. 

Kyseisessä  tapauksessa  voimassa  oli  vielä  KSE  83.  Tämän  jälkeen  konsulttitoimen 

yleisiä  sopimusehtoja  on  uudistettu  kahteen  kertaan.  Eräs  tärkeimpiä  muutoskohtia  oli 
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nimenomaan  konsultin  vastuunrajoituslauseke,  joka  rajoittaa  konsultin  vastuun  koko 

toimeksiannon  palkkioon  tai  aiemmin  kokonaispalkkioon. Ilman  tätä 

vastuunrajoituslauseketta, voisi konsultin vastuun määrä kasvaa kohtuuttomaksi, kuten 

tässä  tapauksessa  on  käynytkin.  Tarkastelen  tapausta  soveltaen siihen  lopuksi  myös 

KSE  2013 –sopimusehtojen  kohtaa  3.2.3  ja sen  tuomaa mahdollista  lopputulosta. 

Kuitenkin  ratkaisu  on  kyseenalainen  myös  tuolloin  voimassa  olleita  KSE  83 –

sopimusehtoja soveltaen. 

Konsulttiyhtiö  oli  tarkoittanut  ottamansa  vakuutuksen  kattavan  kaikki  tulevaisuuden 

konsulttitoiminnat,  ei  ainoastaan tämän  yhden  toimeksiannon  mukaiset  vastuut 

vahingoista. Seurakunta puolestaan oli ymmärtänyt sopimuskohdan niin, että 5 000 000 

markkaa  olisi  sopimuksessa määrätty  vahingonkorvausvastuun  yläraja.  Erillistä 

sopimusta  ei  osapuolten  välillä  ollut  ja  sopimuskohdan  tulkinta  perustuikin  lähinnä 

kirjallisen tarjouksen sanamuotoon. Tarjouksen laatijana oli konsulttiyhtiö, joka yleisten 

sopimusoikeudellisten  periaatteiden  mukaan  kantaa  vastuun  epäselvyyksistä ollessaan 

seurakuntaa  huomattavasti  paremmassa  asemassa  arvioimaan  sopimuksen  sisältöä. 

Korkein  oikeus  tarkastelikin  sitä,  minkälaisen  käsityksen  sopimusteksti  seurakunnalle 

perustellusti antoi. 

Juha  Laine  on  ottanut  kantaa  kritisoimalla  korkeimman  oikeuden  arviota  sopimuksen 

tulkintaa  koskevasta  mittapuusta.  Hänen  mielestään  tärkeämpi  kysymys  olisi  ollut  se, 

minkälaista  asiantuntemusta  seurakunnalta  oltaisi  voitu  edellyttää  sopimuksen 

tekovaiheessa.90  Evankelisluterilainen  kirkko on  yksi  Suomen  suurimmista 

rakennuttajista,  jonka  vuoksi  voitaisiin  ottaa  esiin  tämän  tosiasiallinen  asiantuntemus 

sopimuskäytännöstä samankaltaisissa rakennushankkeissa. Kirkkojen, hautausmaiden ja 

seurakuntatalojen  rakentaminen,  peruskorjaaminen  ja  ylläpito  ovat  hankkeita,  joita 

seurakunnan  toimintaan  kuuluu.  Esimerkiksi  Helsingin  ja  Espoon  seurakuntayhtymä 

kuuluvat  jäseninä  myös  Suomen  rakennuttajaliittoon.91 Voidaankin  katsoa,  että 

seurakunta  ei  ole  tietämätön  alan  toiminnasta.  Sen  voidaan  paremminkin  katsoa 

omaavan  suurtakin  asiantuntemusta  rakennushankkeiden  osalta. Näin  ollen 

seurakunnalla  tulisi  olla  riittävä  asiantuntemus  tulkitsemaan  sopimusta  sekä 

järjestämään  sopimusneuvottelut, niin  että  paikalla  olisi  organisaatiosta  riittävän 

ammattitaidon  omaava  henkilöstö.  Sopimuksen  selventämisvelvollisuus  tulisi 

konsultille ainoastaan siinä tapauksessa, että konsultin olisi pitänyt havaita seurakunnan 

                                                 
90 Laine 2003 s. 1032. 

91 Laine 2003 s. 1032. 
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tulkinneen sopimuskohtaa eri tavalla kuin rakennusalalla yleensä käsitetään.92 Konsultin 

kokonaispalkkio oli tapauksessa 46 000 markkaa, joten voidaan pitää arveluttavana, että 

tämän tarkoituksena olisi ollut sitoutua korvaamaan vahingot 5 000 000 markkaan asti. 

Tämä ei olisi konsultin kannalta järkevää toimintaa ja siinä otettaisiin ylisuurta vastuuta 

vahingoista palkkioon suhteutettuna. 

Laineen  kanta  sopimuskohdan  tulkintaa  koskevasta  kysymyksestä  on  perusteltua  ja 

mielestäni seurakunnan asiantuntemus olisi pitänyt ottaa huomioon ja seurakunnan olisi 

pitänyt  käsittää  yleisen  rakennusalan  kokemuksen  perusteella,  ettei  tarjoukseen  liitetty 

vastuuvakuutus  ole  tarkoitettu  kattamaan  ainoastaan  kyseisen  hankkeen  vahinkoja. Ei 

olisi  mielekästä  ottaa  5 000 000  markan  vastuuvakuutusta  kattamaan  toimeksiantoa, 

jonka  kokonaispalkkio  on  ainoastaan  46 000  markkaa.  Tämä  olisi  myös  korkeimman 

oikeuden  tullut  ottaa  huomioon  sopimusta  tulkittaessa.  Konsultin  vastuuvakuutuksen 

yleisissä  vakuutusehdoissa  on  myös määritelty vakuutus  kattamaan  kaikki  konsultin 

tulevaisuuden  vahingot  vakuutuskauden  aikana  ja  tämä  5 000 000  markkaa  oli siis 

tarkoitettu myös  muiden  mahdollisten  vahinkojen  varalle vakuutuskaudella.  Myös 

vakuutusmäärät  sekä  vuotuiset  vakuutusmaksut  määräytyvät  konsultin  vuosittaisen 

kokonaislaskutuksen  perusteella.93 Lisäksi  vakuutusehdot  myös  määräävät  konsulttia 

rajoittamaan vastuunsa KSE –sopimusehtojen mukaisesti. 

Kyseistä  tapausta  on  mielestäni  tulkittu  erikoisesti  ja  painoarvoa  on  liikaa  annettu 

sopimuksen tulkintaperiaatteelle, jossa epäselvyydet tulkitaan laatijan vahingoksi. Kun 

vielä  ajatellaan  kyseessä  olevan  alan  yleisiin  sopimusehtoihin  pohjautuva 

konsulttisopimus,  voidaan  epäselvyyssääntöä  kyseenalaistaa  entisestään.  Epäselvyyttä 

aiheuttanut sopimuskohta pohjautuu KSE 83 –sopimusehtoihin. Kyseiset sopimusehdot 

eivät  ole  yksipuoleisesti  laaditut  vakioehdot  vaan  eri  osapuolten  yhteistyössä  laaditut 

vakioehdot. KSE 2013 kuten myös KSE 83 –sopimusehtojen alussa todetaan seuraavaa: 

RAKLI  ry,  Suunnittelu- ja  konsulttitoimistojen  liitto  SKOL  ry  ja 

Arkkitehtitoimistojen  liitto  ATL  ry  ovat  yhteistyössä  laatineet  ja  hyväksyneet 

nämä sopimusehdot. 

                                                 
92 Laine 2003 s. 1032. 

93 Ks. OP Vakuutus Oy Konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksen yleiset vakuutusehdot VA 05 2016. 9. 
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Sopimusehdot on myös lähetetty lausuntokierrokselle ennen julkaisemista ja eri tahojen 

lausunnot  on  otettu  huomioon  sopimusehtojen  viimeistelyssä.94 Hemmon  mukaan  niin 

kutsutut  agreed  documents –ehdot,  jotka  ovat  osapuolten  tai  heitä  edustavien  tahojen 

yhdessä laatimat, voivat rinnastua dispositiiviseen lainsäädäntöön mikäli ne ovat aidosti 

osapuolten  yhdessä  laatimia  eikä  näennäisesti  yhteisiä, joissa  vaikutusvalta  on 

jakaantunut  yksipuoleisesti.95 Tällaiseksi  Hemmo  on  määrittänyt  esimerkiksi 

rakennussopimuksiin  käytettävät  sopimusehdot  (YSE  1998)  ja  nämä  sopimusehdot  on 

laadittu  yhdenmukaisiksi  myös  KSE –sopimusehtojen  kanssa,  joten  voidaan  katsoa 

myös  KSE –sopimusehtojen  rinnastuvan  dispositiivisen  lainsäädäntöön. 

Oikeustoimilakitoimikunta  teki  myös  aloitteen vakioehtosopimuksia  koskevaksi  laiksi, 

mikä  kuitenkin  jäi  tulematta  voimaan.  Tästä  ehdotuksesta  kuitenkin  saadaan  suuntaa 

sopimusehtojen  syntymisen  tarkoitukselle.  Ehdotetussa  säännöksessä  ehdotettiin 

vakioehtojen tulkinnasta muun muassa seuraavaa: 

8 § Vakioehdoissa oleva tulkinnanvarainen ehto tulisi yleisimmin tulkittavaksi 

ehtojen  laatinutta  tekijää  vastaan.  Tulkintaa  koskevaa  sääntöä  voitaisiin 

soveltaa  myös  ehtojen  käyttäjää  vastaan,  jos  ne  on  laadittu  tämän  etuja 

edistävän organisaation tai järjestön toimesta.96 

Kun  katsotaan  edellä  mainittuihin  seikkoihin  perustuen tarkastelun  kohteena  olevaa 

korkeimman oikeuden tapausta, voidaan kyseenalaistaa sen perustelut. Koska kyseessä 

on alalla vallitseviin yhteisesti laadittuihin sopimusehtoihin perustuva konsulttisopimus, 

ei ehkä olisi tarpeen antaa epäselvyyssäännölle yhtä isoa painoarvoa kuin mitä korkein 

oikeus on tapauksessa antanut. Vakioehdot määräävät vastuun ylärajan määrittämisestä 

sopimuksessa  sekä,  jos  tällainen  sopimuskohta  puuttuu,  olisi  yleisten  sopimusehtojen 

mukaan  vastuun  yläraja  konsultin  kokonaispanoksen  suuruinen.  Koska  konsultin 

kokonaispanoksen määrä tapauksessa oli 46 000 markkaa, ei voida perustellusti katsoa 

konsultin  tarkoittaneen  lisätä  vastuun  määrää  5 000 000  markkaan.  Yleisille 

sopimusehdoille olisi tullut antaa suurempi painoarvo, ja katsoa sopimuksesta puuttuvan 

KSE:n  mukainen  sopimus  vastuun  ylärajasta  ja  soveltaa  KSE:n  mukaista 

kokonaispanoksen  määrää. Lisäksi  KSE –sopimusehdoissa  on  jo  vuodesta  1983  asti 

                                                 
94 Ks.  tiedote  KSE  2013  valmisteluista  ja  lista  lausunnon  antaneista  tahoista 
http://www.skolry.fi/tiedotteet/kse13-julkaistu-ja-valmis-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-otettavaksi 

95 Hemmo I 2003 s. 146 ss. 

96 Komiteamietintö 1990:20 s. 343. 
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ollut  kohta  3.2.11,  jonka  mukaan  vastuuvakuutuksesta  sovitaan  erikseen.97 Kun 

sopimusehdotkin  jo  määräävät  sopimaan  erikseen  vastuuvakuutuksesta,  vaikuttaa 

erikoiselta, että kyseistä vastuuvakuutuksesta sopimista onkin tulkittu siten, että se olisi 

tarkoittanut  konsultin  sitoutuneen  vastaamaan  KSE –sopimusehdoista  poikkeavalla 

vastuun enimmäismäärällä. 

Tämä kyseinen tapaus on aiheuttanut epäselvyyttä rakennusalalla. Vastuuvakuutuksesta 

on mainittava konsulttisopimuksessa. Mutta miten sen voisi tehdä niin, ettei kyseisellä 

sopimuskohdalla  annettaisi  tilaajalle  mahdollisuutta  väittää, että  vastuuvakuutuksesta 

määräävä  kohta  poistaisi  KSE:n  mukaisen  kokonaispanokseen  rajoittuvan  vastuun 

ylärajan? Katson, että kyseinen korkeimman oikeuden päätös on jo vanhojen KSE 83 –

sopimusehtojen mukaan vähintäänkin kyseenalainen. 

Jos  taas  tulkittaisiin  kyseistä  tapausta  soveltaen  siihen  nykyään  voimassa  olevia  KSE 

2013  –sopimusehtoja,  olisi  toisenlaiseen  ratkaisuun  päätyminen  todennäköisempää. 

Kuten aiemmin tässä kappaleessa mainittua, on ensisijaisena vastuun ylärajana määrätty 

KSE 2013 –sopimusehtojen mukaan koko toimeksiannon suuruisen palkkion määrä. Jos 

tästä  haluttaisiin  poiketa,  tulisi  poikkeavasta  vastuun  ylärajasta  erikseen  mainita 

konsulttisopimuksessa.  Konsulttisopimuksen  ”muut  ehdot”  kohdassa  oleva 

sitoutuminen  ottamaan  vastuuvakuutuksen, ei  olisi  ollut  riittävä  maininta 

poikkeamisesta KSE:n mukaisesta koko toimeksiannon palkkion suuruisesta ylärajasta. 

Ainoastaan  vastuuvakuutuksen  määrä  oli  sopimuksessa  määritelty  mutta  missään  ei 

ollut  mainintaa, että  konsultin  vastuun  yläraja  olisi  tässä  kyseisessä  toimeksiannossa 

tämän  koko  5 000 000  markan  suuruinen.  Näin  ollen  KSE  2013  –sopimusehtojen 

voimassaoloaikana  oltaisiin  todennäköisesti  päädytty  erilaiseen  lopputulokseen. 

Sopimusehtojen  päivitetty  sanamuoto  onkin  siis  selkeyttänyt  huomattavasti  alalla 

aiemmin  vallinnutta  epätietoisuutta  ja  estää  tilaajan  väitteet  ylärajan  nostamisesta 

epäselvän ”muun ehdon” perusteella. 

  

                                                 
97 Ks.  KSE  2013  3.2.11.  Kohta  on  ollut  samansisältöinen  myös  KSE  1983  sekä  KSE  1995 –
sopimusehdoissa. 
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3.2 Vastuu viivästyksestä 

3.2.1 Yleistä 

Konsulttitoimen yleisten sopimusehtojen 7. luku koskee toimeksiannon aikatauluja sekä 

viivästystä. Konsultti  ja  tilaaja  sopivat  konsulttisopimuksessa  toimeksiannon 

aikataulusta. Konsultin on suoritettava toimeksianto ilman aiheetonta viivästystä. Työn 

alkamisajankohta  ja  aikataulun  laatiminen  kuuluu  tilaajalle.  Tilaajan  on  huolehdittava 

siitä, että aikataulu on laadittu ajallaan sekä että se on toteuttamiskelpoinen ja riittävän 

yksilöity.  Molemmat  sopimusosapuolet  ovat  velvollisia  noudattamaan  laadittua 

aikataulua, kun  se  on  yhteisesti  hyväksytty.  Konsultilla  on  oikeus  saada  aikatauluun 

tarpeellinen  pidennys,  mikäli  työ  vaatii  lisä- ja  muutostöitä,  jotka  vaikuttavat 

toimeksiannon  aikatauluun. Mikäli  lisä- tai  muutostöiden  korvauksesta  on 

erimielisyyttä,  joka  on  vielä  ratkaisematta,  on  konsultin  kuitenkin  jatkettava  työn 

suorittamista  jos  muutos- tai  lisätyöt  eivät  merkittävästi  lisää  konsultin  toimeksiannon 

laajuutta  tai  luonnetta. 10 %  alkuperäisen  työn  palkkiosta  katsotaan  jo  merkittäväksi 

muutokseksi.98 

Tilaajan  on  toimitettava  konsultille  tarvittavat  perustiedot  ja  ohjeet,  jotta  tämän  olisi 

mahdollista  noudattaa  sovittua  aikataulua.  Jos  tilaaja  laiminlyö  velvollisuutensa 

toimittaa  tiedot  konsultille tai  jos  konsultin  työ  viivästyy  jostakin  muusta  tilaajasta 

johtuvasta  syystä,  on  tilaaja  velvollinen  antamaan  konsultille  lisäaikaa  toimeksiannon 

suorittamiseen  sekä  myös  velvollinen  suorittamaan  tälle  viivästyssakkoa. 

Viivästyssakon  suuruudesta  voidaan  määrätä  konsulttisopimuksessa.  Jos  kuitenkin 

tällainen  määräys  puuttuu,  on  viivästyssakon  suuruus  0,2 %  konsultin  koko 

toimeksiannon  palkkiosta  kultakin  täydeltä  työpäivältä,  minkä  lähtötietojen  antaminen 

sovitusta  ajankohdasta  myöhästyy  tai  minkä  konsultin  suoritus  muusta  tilaajasta 

johtuvasta  syystä  myöhästyy.  Viivästyssakkoa  voidaan  periä  enintään 

viideltäkymmeneltä  työpäivältä.  Viivästyssakon  lisäksi  ei  voida  vaatia  muuta 

viivästyskorvausta,  jos  tilaaja  ei  ole  menetellyt  tahallisesti  tai  törkeän 

tuottamuksellisesti.  Viivästyssakkoa  koskeva  vaatimus  on  esitettävä  kirjallisesti 

viimeistään kolmen kuukauden kuluessa viivästymistä koskevasta ilmoituksesta.99 

Jos aikataulua ei voida noudattaa konsultista johtuvasta syystä, on konsultti velvollinen 

suorittamaan viivästyssakkoa tilaajalle. Myös tässä tapauksessa viivästyssakon suuruus 

                                                 
98 KSE 2013 7.1. 

99 KSE 2013 7.2. 
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on  0,2  %  konsultin  koko  toimeksiannon  palkkiosta  kultakin  täydeltä  työpäivältä. 

Viivästyssakkoa  voidaan  periä  enintään  viideltäkymmeneltä  työpäivältä myös 

konsultista  johtuvan  viivästyksen  sattuessa.  Jos  kyseessä  on  konsultin  tahallinen  tai 

törkeän  tuottamuksellinen  menettely,  voidaan  viivästyssakon  lisäksi  määrätä  tämä 

suorittamaan  myös  muuta  vahingonkorvausta.  Tilaajan  on  esitettävä  vaatimuksensa 

viivästyssakosta  viimeistään  kolmen  kuukauden  kuluessa  toimeksiantosopimuksen 

mukaisen suunnitelman luovuttamisesta. Osapuolet voivat sopia viivästyssakosta myös 

osatehtävittäin.100 

Jos  työt  keskeytyvät  tai  viivästyvät  molemmista  osapuolista  riippumattomasta  syystä, 

on  tilaajan  annettava  konsultille  viivästystä  vastaava  pidennys  työn  suorittamiseen. 

Tilaajan on myös korvattava konsultille työn keskeytymisestä tai viivästyksestä johtuvat 

konsultin  osoittamat  palkkakustannukset,  erityiset  kustannukset  sekä  kulut  enintään 

viideltäkymmeneltä  työpäivältä  alkaen  siitä, kun  konsultti  on  saanut  työn 

keskeyttämisestä  ilmoituksen.  Myös  julkisen  vallan  toimenpiteet,  joiden  tarkoituksena 

on estää hankkeen toteutuminen tai sen siirtäminen tai  rajoittaminen, katsotaan olevan 

osapuolista riippumattomia syitä.101 

Konsultilla on myös oikeus saada kohtuullinen pidennys toimeksiannon suoritusaikaan, 

mikäli  lakko,  saarto  tai  työnantajajärjestön  hyväksymä  tai  päättämä  työsulku  tai  muu 

niihin  verrattava  toimenpide  estää  olennaisesti  konsultin  suoritusta.102 Kummankin 

sopimusosapuolen  on  viipymättä  ilmoitettava  työn  viivästymisestä,  kun  se  havaitsee, 

että  viivästys  on  tapahtunut  tai  tulee  tapahtumaan.  Samalla  on  myös  ilmoitettava  syy 

viivästykselle  ja  tehtävä  ehdotus  uudeksi  aikatauluksi.103  Jos  konsultin  työ  keskeytyy 

tilaajan  toimenpiteistä  tai  konsultista  riippumattomista  syistä  niin  pitkäksi  ajaksi,  että 

tämä  joutuu  tekemään  kehityksen  mukanaan  tuomia  muutoksia  ja  parannuksia  jo 

olemassa  oleviin  suunnitelmiin,  on  konsultilla  oikeus  saada  korvaus  ylimääräisestä 

työstä.104 Mikäli  konsultti  ja  tilaaja  sopivat  työn  aikana  alkuperäisestä  aikataulusta 

lyhyemmästä  aikataulusta,  on  konsultilla  oikeus  saada  tilaajalta  korvaus  lyhennetystä 

aikataulusta aiheutuvista lisäkustannuksista.105 

                                                 
100 KSE 2013 7.4. 

101 KSE 2013 7.5. 

102 KSE 2013 7.6. 

103 KSE 2013 7.7. 

104 KSE 2013 7.8. 

105 KSE 2013 7.9. 



 39 

3.2.2 Viivästyksen pituus sekä vahingonkorvauksen ja viivästyssakon suhde 

Edellisessä  kappaleessa  on  mainittu  viivästyssakon  suorittamisesta  tilanteissa,  joissa 

osapuoli  ei  pysty  noudattamaan  sovittua  aikataulua.  Kuten  sanottua,  viivästyssakkoa 

voidaan  periä  KSE  2013 –sopimusehtojen  mukaan  enintään  viideltäkymmeneltä 

päivältä.  On  kuitenkin  syytä  pohtia  tilanteita,  joissa  sopimusosapuolen  suoritus 

viivästyy  enemmän  kuin  sopimussakkojen  määrittämän  50  päivää. Viivästyssakkoa 

koskeva määräys on KSE –sopimusehdoissa yhteneväinen urakkasopimuksia koskevan 

YSE  1998 –sopimusehtojen  kanssa.  Vahingonkorvauksen  suhteesta  viivästyssakkoon 

on kirjoitettu paljon YSE –sopimusehtojen pohjalta ja KSE –sopimusehtojen mukaista 

viivästyssakon ja vahingonkorvauksen suhdetta voidaankin tarkastella  rinnakkain  YSE 

–sopimusehtojen  kanssa.  Muun  muassa  Ari  Saarnilehto  ja  Aaro  Liuksiala  ovat 

kirjoittaneet  eriäviä  mielipiteitä  siitä,  miten  viivästyssakkoa  koskevaa  YSE –

sopimusehtojen  18 pykälää  tulisi  tulkita, ja  miten  vahingonkorvausvastuu  voisi  tulla 

sovellettavaksi. 

Viivästyksestä  vastuussa  oleva  osapuoli  ei  ole  velvollinen  suorittamaan  viivästyksestä 

muuta korvausta kuin sopimussakon, ellei tämä ole menetellyt tilanteessa tahallisesti tai 

törkeän  tuottamuksellisesti.106 Ongelmana  ovat  tilanteet,  joissa  viivästyssakkojen 

enimmäismäärä  on  tullut  täyteen.  Saarnilehdon  mukaan  tällaisessa  tilanteessa  tulisi 

purkuperuste  kyseeseen.107 Liuksiala  on  kuitenkin  eri  kannalla  ja  toteaa,  ettei  ole 

itsestään selvää, että purkuperuste tulisi kyseeseen viivästyssakkojen tullessa täyteen.108 

Koska kyseessä on vastuunrajoituslauseke, menettää se merkityksensä kun kyseessä on 

viivästyksen aiheuttaneen osapuolen tahallinen tai törkeän tuottamuksellinen menettely, 

joka on syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon.109 Jos harjoitettu toiminta edellyttää 

poikkeuksellista  asiantuntemusta  tai  vahinkoriskin  pienentämiseen  tarvitaan  erityisiä 

toimia, ylittyy törkeän huolimattomuuden kynnys tavallista helpommin.110  

Ongelmakohdaksi  tulevatkin  tilanteet,  joissa  purkukynnys  ei  vielä  ylity, mutta 

viivästyssakkojen  enimmäismäärä  on  täyttynyt.  Jos  toimeksiannon  aikataulusta  on 

viivästytty  enemmän  kuin  KSE  2013 –sopimusehtojen  enimmäismäärän  50:n  päivän 

                                                 
106 KSE  2013  7.2  konsultin  viivästyksen  osalta  ja  7.4  tilaajan  viivästyksen  osalta.  Ks.  YSE  1998  18  § 
urakoitsijan viivästyksen osalta. 

107 Saarnilehto DL 4/2009 s. 531. 

108 Liuksiala DL 5/2009 s. 852. 

109 Ibid. 

110 Hemmo II 2003 s. 291. 
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verran, on kyseessä jo merkittävä viivästys.  Liuksialan mukaan  tällöin todennäköisesti 

oltaisiin  urakoitsijan  osalta  tilanteessa,  jossa  törkeän  tuottamuksen  kynnys  ylittyisi  ja 

viivästyssakkoihin vastuun rajaava vastuunrajoituslauseke menettäisi merkityksensä.111 

Sama  pätee  myös  suunnittelijana  toimivan  konsultin  kohdalla.  Ei  olisi  mielekästä 

rajoittaa  konsultin  vastuuta  viivästyssakkoihin  näin  merkittävän  viivästyksen 

tapauksessa  ja  antaa  tilaajan  kantaa  vastuu  viivästyssakkojen  yli  menevän  vahingon 

osalta. Tällaisessa  tapauksessa  voidaan  katsoa,  että  konsultin  törkeän  tuottamuksen 

kynnys  ylittyisi ja  viivästyssakon  sijasta  voitaisiin  katsoa  tilaajan  olevan  oikeutettu 

vahingonkorvaukseen viivästyssakon sijasta. 

3.2.3 Vahingon määrä 

Kun  arvioidaan  viivästystä,  tulee  huomioon  ottaa  myös  todellisen  vahingon  määrä. 

Onkin  huomionarvoista  esittää  kysymys  siitä,  onko  sopimuksen  mukainen 

viivästyssakko  riittävä  korvaamaan  viivästyksestä  aiheutuneet  vahingot.  Konsultin 

toimien viivästyminen voi aiheuttaa esimerkiksi sen, että tilaajan tilaama toimeksianto 

menettää  merkityksensä.  Esimerkiksi  ympäristöalalla  tilattu  maaperänäytteen  analyysi 

voi  olla  kiireinen  ja  tärkeä  saada  tiettyyn  aikarajaan  mennessä,  jonka  jälkeen  on 

ryhdyttävä  toimenpiteisiin  tai  aloitettava  työt.  Jos  tulosten  toimittaminen  viivästyy, 

voidaan päätyä tilanteeseen, jossa tilaaja ei enää tarvitse kyseisiä tuloksia. Onko tällöin 

viivästyssakkojen  maksu  oikeudenmukainen  ja  riittävä? Edellisessä  kappaleessa 

Liuksialan ja Saarnilehdon kirjoitusten myötä tulin siihen tulokseen, että myös konsultin 

kohdalla 50 päivän viivästys voitaisiin katsoa jo konsultin törkeäksi tuottamukseksi. Jos 

taas ajatellaan tilannetta, jossa viidenkymmenen työpäivän mukainen sakkojen määrä ei 

ole täyttynyt eikä sen puolesta törkeän tuottamuksen kynnys olisi vielä ylittynyt, mutta 

kuitenkin viivästys on ollut siinä määrin merkittävä, ettei kyseisille tuloksille ole enää 

tarvetta.  Tällöin  oltaisiin  samassa  tilanteessa  kuin  silloin  kun  sopimusta  ei  oltaisi 

koskaan  tehty  ja  koko  toimeksiannolla  ei periaatteessa olisi  enää  mitään  merkitystä. 

Tällaiset tilanteet ovat ympäristöalalla yleisiä. 

Viivästyssakkomenettely on otettu sopimusehtoihin helpottamaan osapuolten sopimista 

korvattavasta  määrästä  niin,  ettei  vahinkoa  kärsineen  osapuolen  tarvitse  näyttää  toteen 

aiheutuneen vahingon todellista määrää. Tämä myös pienentää viivästyneen osapuolen 

riskiä  viivästyksen  aiheuttamasta  vastuusta.  Tilanteessa,  jossa  viivästys  on  kuitenkin 

saanut  aikaan  sen,  että  tilaaja  ei  enää  tarvitse  tuloksia,  voitaisiin  ajatella  viivästyksen 
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olevan  jo  niin  olennainen, että  purkuperuste  voisi  tulla  kyseeseen.  KSE  2013 –

sopimusehtojen 8.1.2 mukaan: 

Tilaajalla  on  oikeus  purkaa  sopimus,  ellei  korjausta  tapahdu  kohtuullisessa 

ajassa  tilaajan  konsultille  tekemästä  kirjallisesta  huomautuksesta  huolimatta, 

seuraavissa tapauksissa: 

a) konsultti ei aloita töitä sovitun ajan kuluessa 

b)  töitä  suoritetaan  niin  hitaasti,  etteivät  ne  ilmeisesti  valmistu  sopimuksen 

mukaisessa  ajassa  tai  ellei  aikataulusta  ole  sovittu,  muutoin  kohtuullisessa 

ajassa,  eikä  tämä  seikka  johdu  olosuhteista,  jotka  oikeuttaisivat  konsultin 

saamaan suoritusaikaan pidennystä 

c) konsultti on kykenemätön suorittamaan sovittua työtä tai 

d) konsultti menettelee muutoin olennaisesti sopimuksen vastaisesti. 

Voitaisiin  siis  ajatella,  että  kyseeseen  voisi  tulla  purkuperuste  edellä  mainitun  kohdan 

mukaan. Vaikka  itse  ajallinen  viivästys  ei  olisi  suuri,  olisi  tämä  viivästys  tehnyt  koko 

toimeksiannon tarpeettomaksi. Tällöin tulisikin ajallisen viivästysmäärän sijasta pohtia 

vahinkoa, joka viivästyksellä on aiheutettu, kun tulkitaan purkukynnyksen ylittymistä.  

On  mahdollista,  että  viivästys  aiheuttaisi  tilaajalle  huomattavat  vahingot,  vaikkei  se 

ajallisesti  viivästyisikään  yli  viittäkymmentä  päivää.  Jos  ajatellaan  kyseessä  olevan 

tilanne,  josta  olisi  sovittu  KSE  2013 –ehtojen  mukainen  0,2  %  viivästyssakko  per 

viivästynyt  työpäivä.112 Nyt  konsultti  olisi  viivästynyt  ehtojen  aikataulustaan 

kaksikymmentä  päivää,  eli  reilusti  alle  enimmäissakkomäärän,  mutta  aiheutunut 

vahinko olisi kymmenkertainen sakkoihin nähden. Jos katsottaisiin, että konsultti ei ole 

velvollinen suorittamaan  muuta  vahingonkorvausta  kuin  viivästyssakkoa 

kahdeltakymmeneltä päivältä, voisi tilanne muodostua tilaajan kannalta kohtuuttomaksi. 

Nyt  purkukynnystä taikka tahallisuutta  tai  törkeää  tuottamusta, mikäli  purkukynnys  ei 

ylittyisi,  tulisi  tarkastella  sen  mukaan, minkälaista  vahinkoa  viivästys  aiheuttaa sen 

sijaan, että  laskettaisiin  vain  myöhästyneiden  päivien  määrää.  Edellisessä  kappaleessa 

tarkasteltua  viivästyskysymystä  voitaisiin  siis  lähestyä  myös  sen  mukaan,  minkälaista 

vahinkoa viivästys aiheuttaa. Viivästyksen ja vahingon suhde tulee ottaa huomioon, kun 

määritellään  viivästyksen  aiheuttaman  vahingonkorvauksen  määrää.  Voidaankin 
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ajatella,  että  lyhyempikin  viivästys  voitaisiin  tulkita  konsultin  törkeää  tuottamusta 

osoittavaksi toiminnaksi ja tällöin vastuunrajoituslauseke menettäisi merkityksensä. 

3.2.4 Sopiminen 

Kuten edellä kappaleessa 2.2.1 todettua, konsulttitoimen yleiset sopimusehdot toimivat 

ainoastaan pohjana  varsinaiselle  sopimusosapuolten  räätälöimälle 

konsulttisopimukselle.  KSE  2013 –sopimusehtoja  käytetään  useisiin  eri  alojen 

konsulttitoimintoihin  ja  näin  ollen  ne  eivät  voi  sellaisenaan  toimia  kaikilta  osin 

sopimuksena. Asioista sopiminen tuleekin tärkeään rooliin konsultin ja tilaajan välillä. 

Konsulttisopimuksella  voidaan  syrjäyttää  KSE –ehtojen  määräyksiä  ja  tehdä  sopimus 

molempien osapuolten kannalta mahdollisimman järkeväksi ja tarkoituksenmukaiseksi. 

Esimerkiksi edellisessä kappaleessa mainitun viivästyssakon sijasta voidaan sopimuksin 

sopia  muunlaisesta  menettelystä  ja  sopia  viivästyssakon  sijasta  vahingonkorvaus 

aiheutetusta  vahingosta.  Edellä  mainittu  tilanne  sopimuksesta,  jonka  viivästyminen 

tekee  tyhjäksi,  voisi  toimia  esimerkkinä  sopimuksesta,  jossa  järkevämpää  olisi  sopia 

vahingon  aiheuttamisten  korvaamisesta  sopimuksella  viivästyssakosta  poikkeavalla 

tavalla. Kun tiedossa on isojen vahinkojen mahdollisuus, ei välttämättä ole mielekästä 

soveltaa viivästyssakkoa varsinkaan tilaajan kannalta. Konsultillehan viivästyssakko on 

tällaisissa  tilanteissa  usein  hyvä  keino  rajata  vastuuta  ja  varautua  mahdollisiin 

maksettavaksi  tuleviin  suorituksiin.  Viivästyssakosta  voidaan  sopia  myös 

osatehtävittäin.113 Tällöin  voitaisiin  esimerkiksi  sopia  osa  tehtävästä  viivästyssakolla 

hoidettaviksi  ja  taas  osa  tehtävästä  olisi  normaalilla  vahingonkorvauksella  sovittu 

menettely. 

3.3 Vastuu alikonsulteista 

3.3.1 Isännänvastuu 

Konsulttitoiminnassa  alikonsulttien  käyttö  on  erittäin  yleistä.  Vastuukysymykset 

alikonsultin  virheistä  ovat  tärkeitä,  koska  huono  alikonsultti  pilaa  helposti  hyvät 

asiakassuhteet  pääkonsultin  ja  tilaajan  välillä.  Alikonsulttia  voidaan  käyttää  erityistä 

ammattitaitoa  vaativan  tehtävän  tekemiseen, johon  pääsopimuskumppanina  oleva 

yleiskonsultti  ei kykene  tai  tällä  ei  ole  resursseja  tehtävää  tehdä.  KSE  2013 –

sopimusehdot  asettavat  kuitenkin  rajoituksia  alikonsultin  käyttöön.  Kohdan  3.1.3 

mukaan: 
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Konsultilla ei ole oikeutta ilman tilaajan suostumusta käyttää toista konsulttia 

alikonsulttina  tehtävän tai  sen  osan  suorittamisessa.  Rutiiniluontoisissa  ja 

pienehköissä  tehtävissä  ei  tilaajan  suostumusta  tarvita.  Tällöin  alikonsultin 

työstä  ei  voida  esittää  tilaajalle  suurempaa  veloitusta  kuin 

toimeksiantosopimuksessa  on  maksuperusteista  sovittu.  Konsultti on 

velvollinen  ilmoittamaan  tilaajalle  käyttämänsä  alikonsultin.  Konsultti  vastaa 

alikonsultin työstä kuin omastaan.114 

Alikonsulttien  käyttöön  tarvitaan  siis  tilaajan  suostumus,  ellei  tehtävä  ole  pieni  ja 

rutiiniluontoinen.  Tilaajalle  on  kuitenkin  ilmoitettava, ketä  käytetään  alikonsulttina. 

Riskinä  alikonsultin  käytössä  on  se,  että  konsultti  vastaa  alikonsulttinsa  työstä  kuten 

omastaan.  Näin  ollen  huonosti  valittu  alikonsultti  voi  aiheuttaa  pääkonsultille 

korvausvastuun huolimattomalla työllään. Konsultti on velvollinen valitsemaan pätevät 

apulaiset ja käyttämään pätevää henkilökuntaa suorittamaan tehtävää.115 

Koska konsultti on velvollinen valitsemaan pätevät apulaiset, on näiden tuottamuksesta 

aiheutuneet  vahingot  apulaisiinsa  nähden  konsultin  osalta  ankaraa vastuuta.  Konsultin 

laiminlyönti  apulaisten  valinnassa  ja  valvonnassa  aiheuttaisi  tietenkin  myös 

korvausvastuun  (culpa  in  eligendo  vel  custodiendo  vel  inspiciendo.)116 Konsultti  voi 

pienentää  riskiään  huomattavasti  valitsemalla  huolellisesti  pätevät  apulaiset  ja 

valvomalla  näiden  toimintaa  riittävästi,  vaikkakin  konsultti  on  vastuussa  apulaistensa 

aiheuttamasta  vahingosta siitäkin  huolimatta,  jääkö  huolimattomuus  apulaisten 

valinnassa  ja  valvonnassa  tämän  omaksi  viakseen.117 Takki  esittää  teoksessaan 

kysymyksen siitä, olisiko huonosti valittu alikonsultti tai apulainen ja tämän valvonnan 

laiminlyönti  niin  olennainen  sopimusrikkomus,  että  tilaaja  olisi  oikeutettu  sopimuksen 

purkuun ilman, että mitään konkreettista vahinkoa olisi edes syntynytkään.118 Pätevien 

apulaisten valinta on kuitenkin konsultin tärkeä velvollisuus, mutta onko silti perusteita 

sopimuksen päättämiselle tästä johdosta, jos mitään vahinkoa ei ole sattunut? Ja miten 

tämä  apulaisen  pätemättömyys  tulisi  ilmi  ilman  vahinkoa?  Katsoisin, että  vahinkoa 

täytyisi  syntyä,  tai  ainakin  vakava  vahingon  vaara,  jotta  konsultin  valvonnan 

laiminlyöntiä  voitaisiin  pitää  niin  olennaisena,  että  tilaaja  olisi  oikeutettu  päättämään 
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sopimuksen  tästä  syystä. Aiheutunut  vahinko  on  kuitenkin  helpompi  näyttää toteen. 

Lisäksi  jos  alikonsultin  työ  viivästyy  olennaisesti,  voisi  purkukynnys  olla  käsillä. 

Huono  työn  laatu  voisi  kuitenkin  olla  vaikea  näyttää,  jos  vahinkoa  tai  viivästystä  ei 

sattuisi.  Lisäksi  tilaajalla  ei  välttämättä  ole  riittävästi  ammattitaitoa  nähdä  sitä,  onko 

alikonsultin  työn  laatu  riittävää.  Lopputulokset  kuitenkin  puhuvat  puolestaan,  ei 

niinkään työn tekotapa. 

Isännänvastuu  ulottuu  Hemmon  mukaan  myös  sopimussuhteisiin,  koska  jos  näin  ei 

olisi, sopimusosapuolella  olisi  helppo  keino  kaventaa  omaa vastuutaan  palkkaamalla 

täytäntöönpanoapulaisekseen  itsenäisen  yrittäjän.  Tämä  antaisi  mahdollisuuden 

taktikointiin  vastuukysymyksissä,  koska  toisen  sopimusosapuolen  ei  olisi  mahdollista 

arvioita  vastuuperusteita  eikä  sitä,  kuka  vastaa  velvoitteiden  täyttämisestä  ja  miltä 

osin.119 Kuten edellä avatun KSE 2013 –sopimusehtojen määräyksen mukaan, on myös 

Hemmon  mukaan  yleisen  sopimusoikeudellisten  periaatteiden  mukaista,  että 

sopimusosapuoli  vastaa  apulaistensa  toimista  kuin  omistaan,  eikä  voi  vedota 

apulaisensa virheeseen vastuusta vapautuakseen.120 

Konsulttitoiminnassa  isännänvastuuta  koskevat  säännöt  suojaavat  tilaajaa,  jolla  ei  ole 

tietotaitoa  yhtä  paljon  kuin  konsultilla,  ja  joka  on  tämän  johdosta  konsulttia 

huomattavasti  heikommassa  asemassa  sopimussuhteessa.  Myös  sopimuksen  luonnetta 

suojataan isännänvastuulla. Alikonsultti on sopimussuhteessa ainoastaan pääkonsulttiin 

eikä tilaajaan, joten sopimusvastuuta alikonsultin ja tilaajan välillä ei voisi syntyäkään. 

Tämä  ei  kuitenkaan  tarkoita  sitä,  että  alikonsultti  pääsisi  omilla  laiminlyönneillä 

tekemistään virheistä ”kuin koira veräjästä.” 

Alikonsultti  on  sopimussuhteessa  pääkonsulttiin, joka  puolestaan  on  sopimussuhteessa 

tilaajaan.  Puhutaan  siis  eräänlaisesta  sopimusketjusta. Hemmo  kuvaa  tutkimuksessaan 

tätä  kaksiasianosaissuhdetta  korostavaksi  näkemykseksi,  jossa  sopimusperusteinen 

vastuu  rajoittuu  ainoastaan  välittömien  sopimusosapuolten  suhteeseen.  Tällöin  velkoja 

voi  kohdistaa  vaatimuksensa  alikonsulttiin  tai  muuhun  apulaiseen  ainoastaan 

deliktiperusteella. Vahingonkorvauslain  (31.5.1974/412)  mukaan  hyvitystä 

taloudellisista  vahingoista,  jotka  eivät  ole  yhteydessä  henkilö- tai  esinevahinkoihin,  ei 

korvata  ilman  erittäin  painavia  syitä  ja  tällä  voidaan  argumentoida  sopimusvastuun 

poissulkemisen  puolesta. Tämä puoltaisi  käsitystä  siitä,  että sopimusvastuun 
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poissulkeutuminen osoittaa sitä, että apulaisen ja velkojan väliseen oikeussuhteeseen ei 

ole  ollut  tarkoitus  liittää  varallisuusvahingot  käsittävää  vahingonkorvaussuojaa.  Niin 

sanotun  koherenssiargumentin  mukaan  sopimusvastuu  ja  deliktivastuu  muodostavat 

yhdessä johdonmukaisia päämääriä toteuttavan kokonaisuuden ja tästä seuraa, ettei ole 

tarkoituksenmukaista  päätyä  sopimuksenulkoisen  vastuun  avulla  toisenlaiseen 

lopputulokseen.121 

Kun vahingonaiheuttajia on useita, eri vastuumuodoissa olevat yhteisvastuuta koskevat 

normit  eroavat toisistaan.  Deliktivastuuta  sääntelee  VahL  ja  sen  6:2  :n  mukaan 

lähtökohtana  on,  että  kaikki  vahingonaiheuttajat,  joiden  kohdalla  tuottamus  tai  muut 

vahingonkorvausvastuun  edellytykset täyttyvät,  vastaavat  yhteisvastuullisesti 

vahingoista.  Sopimusvastuussa ei  taas  samanlainen  yhteisvastuuta  koskeva  käytäntö 

toimi  vaan  pääsääntöisesti  vastuu  keskitetään  sopimusvelalliselle. 

Yhteisvastuusäännöksiin ei voida sopimusvastuun ollessa kyseessä vedota sopimuksen 

ulkopuolella  olevan  apulaisen  osalta  vaikka  vahinko  aiheutuisikin  sekä 

sopimuskumppanin  valvonnan  laiminlyönnistä  että  tämän  apulaisen  tekemästä 

tuottamuksellisesta virheestä ja olisi näin periaatteessa yhdessä aiheutettu.122 

Alikonsultti  on  itsenäisenä  yrittäjänä  VahL:n  mukaisessa  vahingonkorvausvastuussa 

aiheuttamistaan vahingoista. Apulaisena toimiva alikonsultti vastaa VahL:n perusteella 

siitä  huolimatta,  onko  pääkonsultin  ja  vahingonkärsijän  välillä  sopimussuhde. 

Sopimusvastuuta  voitaisiin  soveltaa  vain  silloin, kun  käsillä  olisi  syitä 

kaksiasianosaissuhteen  vastuunrajoitusvaikutuksen  murtamiseen.  Yleensä 

korvausvastuu  apulaisen  virheestä  johtuvasta  pääkonsultin  ja  tilaajan  välisen 

sopimuksen  mukaisten  taloudellisten  etujen  saamatta  jäämisestä  jää  syntymättä,  koska 

VahL  5:1  :n  mukaiset  erittäin  painavat  syyt  eivät  tule  täyttyneeksi.  Kun  pyritään 

turvaamaan  sopimuksen  mukaista  voittoa,  on  sopimuksenulkoinen  vastuu  tähän 

tarkoitukseen varsin heikko keino.123 

3.3.2 Konsultin regressioikeus 

Kuten aiemmin mainittua, tilanteessa, jossa tarkastellaan alikonsultin vastuuta ja tämä ei 

ole  sopimussuhteessa  tilaajaan,  ei  tilaaja  voi  sopimusoikeudellisella  perusteella  vaatia 

vahingon korvaamista suoraan alikonsultilta. Myöskin edellisessä kappaleessa käsitelty 
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deliktiperusteella  suoraan  alikonsultilta  perittävä  vahingonkorvaus sopii  huonosti 

tällaiseen  sopimusketjussa  tapahtuvaan  toimintaan,  koska  taloudellisten  vahinkojen 

korvaaminen  ei  deliktiperusteella  tule  ilman  erittäin  painavia  syitä  kyseeseen. 

Pääkonsultti,  joka  on  sopimussuhteessa  tilaajaan,  siis  vastaa  myös  alikonsulttinsa 

vahingosta  kuten  omastaan.  Vaikka  alikonsultti  ei  ole  sopimussuhteessa  tilaajaa 

kohtaan, on tämä kuitenkin sopimussuhteessa pääkonsulttiin nähden ja tällöin kyseessä 

on alikonsultin ja pääkonsultin välisen sopimuksen rikkominen. Lisäksi kyseeseen voisi 

tulla vahingonkorvauslain  mukainen  työnantajan  regressioikeus työntekijältä 

korvaamastaan  vahingosta. Regressioikeutta  sääntelee  VahL  4:1  työntekijään 

rinnastuvan  itsenäisen  yrittäjän  vastuuta  ja  työnantajana  toimivan,  tässä  tapauksessa 

pääkonsultin  oikeutta  korvaamansa  vahingon  perimisestä  alikonsultilta. Työntekijään 

rinnastetaan myös itsenäinen yrittäjä. Pykälän mukaan: 

Vahingosta,  jonka  työntekijä  työssään  virheellään  tai  laiminlyönnillään 

aiheuttaa,  hän  on  velvollinen  korvaamaan  määrän,  joka  harkitaan 

kohtuulliseksi  ottamalla  huomioon  vahingon  suuruus,  teon  laatu,  vahingon 

aiheuttajan  asema,  vahingon  kärsineen  tarve  sekä  muut  olosuhteet.  Jos 

työntekijän  viaksi  jää  vain  lievä  tuottamus,  ei  vahingonkorvausta  ole 

tuomittava. Laki on sama, jos vahingon aiheuttaa 3 luvun 1 §:n 1 momentissa 

tarkoitettu  itsenäinen  yrittäjä.  Jos  oppilaitoksen  oppilas  aiheuttaa  opetukseen 

liittyvässä työssä vahingon, vastaa hän vahingosta tässä pykälässä säädettyjen 

perusteiden  mukaisesti.  Sama  koskee  hoitolaitoksessa  hoidettavana  olevan 

hoitoon  liittyvässä  työssä  tai  vangin  vankityössä  aiheuttaman  vahingon 

korvaamista. 

Alikonsultti  ei  voi  päästä  oman  huolellisuusvelvollisuutensa  rikkomisesta  vastuusta 

vapaaksi ja  siirtää  kaikkea  vastuuta  omista  laiminlyönneistään  pääkonsultille. 

Alikonsultilla  on  tilanteessa  vastuu  aiheuttamastaan  vahingosta  ja  tämä  hänen  tulee 

korvata. Pääkonsultti  on  korvausvastuussa  sopimusperusteisesti tilaajaa  kohtaan  mutta 

alikonsultti on myös sopimusrikkomuksella, huolellisuusvelvollisuutensa laiminlyöden, 

vahingonkorvausvastuussa  pääkonsulttia  kohtaan. Pääkonsultilla  on  tällöin 

mahdollisuus,  korvattuaan  alikonsultin  aiheuttaman  vahingon  sopimusperusteisesti 

tilaajalle, kääntyä vahingon todellisuudessa aiheuttaneen alikonsultin puoleen ja vaatia 

tältä  vahingonkorvausta  pääkonsultin  ja  alikonsultin  välisen  keskinäisen  sopimuksen 

perusteella tai  työnantajan  regressioikeuteensa  vedoten. Korkein  oikeus  määräsi 

urakkasopimuksessa aliurakoitsijan korvaamaan pääurakoitsijalle tämän aiheuttaman ja 
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pääurakoitsijan maksaman vahingon työnantajan regressioikeuden perusteella ja samaa 

voidaan soveltaa myös konsulttitoiminnassa alikonsultin ja pääkonsultin välillä. 

KKO  1969  II  194:  Kaivaustyötä  kaupungille  tehneen  pääurakoitsijan  lukuun 

laskutyönä  louhintaa  tehnyt  itsenäinen  liikkeenharjoittaja  oli  räjäytystyössään 

syyllistynyt  tuottamukseen.  Pääurakoitsija  korvasi  kaupungille  aiheutuneen 

vahingon,  vaikka  tämä  ei  ollut  oman  tuottamuksensa  perusteella  vahingosta 

vastuussa. Liikkeenharjoittaja velvoitettiin maksamaan pääurakoitsijalle tämän 

kaupungille suorittama määrä.124 

Lievällä  tuottamuksella  aiheutetusta  vahingosta  alikonsultti  ei  siis  olisi  vastuussa. 

Tuottamuksen  astetta  mitattaessa  on  kuitenkin otettava  huomioon  erityisolosuhteet  ja 

tehtävä  ero  normaalin  huolellisen  henkilön  huolellisuuden  ja  alansa  ammattilaisen 

huolellisuus. Alikonsultin  ja  pääkonsultin  keskinäisiä  vastuita  tarkastellessa  on 

painoarvoa  annettava molempien  osapuolten  asiantuntijuudelle  ja  ammattitaidolle  niin 

alikonsultin  tuottamusta  mitattaessa  kuin  alikonsultin  ja  pääkonsultin  välisen 

sopimuksen sopimustasapainoa määriteltäessä. Pääkonsultti on oman alansa asiantuntija 

ja alikonsultti on kyseisen alan pienen osan ammattilainen, joka vaatii vielä suurempaa 

ammattitaitoa  kuin  niin  sanotulta  yleiskonsultilta  vaaditaan.  Näin  ollen 

huolellisuusstandardit  ovat  erityiskonsultin  kohdalla  vieläkin  tiukemmat  kuin 

yleiskonsultilla. 

Takin  mukaan  konsultin,  joka  ilmoittaa  erityisalakseen  jonkin  tietyn  alan  spesifin 

lohkon,  huolellisuusmittapuun  voidaan katsoa  nousevan  tavanomaisen  yleiskonsultin 

huolellisuusmittapuusta.125 Esimerkiksi  yrityskauppoihin  erikoistuneella  konsultilta 

vaaditaan  korkeampaa  huolellisuusstandardia  kuin  liikkeenjohdon  yleiskonsultilta. 

Vaikka  kyseisessä  sopimuksessa  molemmat  osapuolet  ovat  alan  ammattilaisia,  on 

erityiskonsultilla  kuitenkin  tästä  erityislohkosta  suurempi  ammattitaito  kuin 

pääkonsulttina toimivalla yleiskonsultilla ja näin ollen sopimustasapainossakin on eroa. 

Yleiskonsultti on sopimussuhteessa heikommassa asemassa ammattitaitonsa perusteella 

kuin  erityiskonsultti  ja  tämä  pitää  ottaa  huomioon  myös  vastuukysymyksissä  näiden 

kahden  sopimusosapuolen  välillä.  Vastuustandardeista  enemmän  konsultin 

huolellisuusvelvollisuutta käsittelevässä 2.3.2 kappaleessa. 

  

                                                 
124 Routamo 2006 s. 350. 

125 Takki 1988 s. 56. 
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4 Konsultin vastuu kolmatta kohtaan 

 

Aiemmin  pääsääntöisesti  konsultin  sopimusvastuuseen  keskittyneen  tarkastelun  lisäksi 

on  syytä  tarkastella  konsultin  vastuuta  kolmatta kohtaan  sopimuksen  ulkoisen  vastuun 

osalta.  Konsultti  voi  toimessaan  aiheuttaa  suuria  vahinkoja  myös  muille  kuin 

sopimuskumppanillensa ja tällöin sopimusvastuu ei tule kyseeseen. Konsultointipalvelut 

usein  voivat  tosiasiallisesti  vaikuttaa  myös  sivullisiin. Onkin  syytä  pohtia,  miten 

konsultti  voisi  varautua  mahdollisiin  vahinkoihin  ja  tarkastella  sopimuksen  ulkoista 

vastuuta hieman tarkemmin. 

KSE  2013 –sopimusehdoissa  ei  ole  tarkemmin  määritelty  konsultin  vastuuta 

kolmannelle.  Ehdoista  löytyy  ainoastaan  maininta:  ”konsultti  vastaa  kolmannelle 

aiheuttamistaan  vahingoista  voimassa  olevan  lainsäädännön  mukaan.”126 Kun  KSE 

2013  –sopimusehdot  lähtivät  valmisteluvaiheessa  lausuntokierrokselle,  saatiin  niistä 

palautetta  muun  muassa  vastuun  määrittelystä  kolmatta  kohtaan.  Palautteen  mukaan 

vastuuta  kolmatta  kohtaan  ei  oltu  sopimusehdoissa  riittävästi  määritelty  ja  kolmannen 

käsite  oli  myös  jäänyt  epäselväksi.  Epäselvyyttä  oli  siitä,  tarkoitetaanko  kolmannella 

sopimusketjussa  mukana  olevaa  kolmatta  osapuolta  vai  täysin  ulkopuolista  henkilöä. 

Sopimusehtojen käsitteisiin ei kuitenkaan koskaan otettu kolmatta selitettynä auki. 

Jos  ajatellaan  kolmatta  yleisen  sopimusoikeudellisen  käytännön  mukaan,  ei 

tulkintaepäselvyyksiä mielestäni tule. Konsultin vastuu kolmatta kohtaan, oli tämä sitten 

mukana  sopimusketjussa,  joskaan  ei  sopimussuhteessa  suoraan  konsulttiin,  tai  täysin 

ulkopuolinen  taho,  on  vastuu  joka  tapauksessa  sopimuksen  ulkoista  vastuuta  ja 

vahingonkorvauslain  piirissä.  Sopimusvastuuseen  voidaan  tehdä  rajoituksia 

sopimusehdoin, mutta sopimuksen ulkoiseen vastuuseen ei oikein voida puuttua. En siis 

näe käsitteen sisällyttämistä sopimusehtoihin tarpeellisena. 

Norros  on  käsitellyt  artikkelissaan  asiantuntijan  vastuuta  sivullista  kohtaan. 

Pääsääntöisesti  yleisten  sopimusoikeudellisten  oppien  mukaan  sopimuksella  perustettu 

vastuu  ulottuu  vain  sopimuskumppaniin.  Uusimman  oikeuskäytännön  ja  erityislakien 

perusteella  asia  ei  kuitenkaan  ole  näin  yksinkertainen  vaan  vastuu  voi  ulottua  myös 

kolmanteen osapuoleen.127 Vastuu sivullista kohtaan voi syntyä erityislain perusteella ja 

                                                 
126 KSE 2013 3.2.4. 

127 Norros 2007 s. 699. 
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tämän  lisäksi  korkein  oikeus  on  tuominnut  asiantuntijan  korvaamaan  sivulliselle 

syntyneen vahingon myös ilman erityislainsäädännön tukea.128 

Lain kiinteistöjen  ja  vuokrahuoneistojen  välityksestä  (KiintVälL,  15.12.2000/1074)  14 

§, joka sääntelee kiinteistönvälittäjän vastuusta toimeksiantajan vastapuolta kohtaan, on 

yksi hyvä esimerkki erityislainsäädännöstä. Ilman erityislainsäädäntöä tulee pohtia sitä, 

miten vastuun normipohja rakentuu. Koska sopimusta kolmannen ja konsultin välillä ei 

ole, tulisi kyseeseen VahL:n mukainen vahingonkorvaus. Kuten jo aiemmin mainittua, 

puhtaita  varallisuusvahinkoja  ei  korvata  ilman  VahL  5:1:n  mukaisia  erityisehtoja. 

Vahingonkorvausvastuu  syntyy  tilanteessa,  jossa  asiantuntijan  toimeksianto  heikentää 

kolmannen  osapuolen  asemaa  siitä,  mitä  se  olisi  ollut  jos  koko  toimeksiantoa  ei  olisi 

tehty,  mutta  tilanteessa,  jossa  kolmas  odottaa  jotakin  toteutumatonta  hyötyä 

toimeksiannosta,  vahingonkorvauslain  soveltaminen  on  kyseenalaisempaa.129  Korkein 

oikeus on  katsonut tapauksessa KKO 1992/44,  että  asianajajan  erityinen 

luottamusasema ja korostunut huolellisuusvelvollisuus oli VahL 5:1 erittäin painava syy 

ja  tuominnut  asianajajan  korvaukseen  VahL:n  nojalla.  Tapauksessa asianajaja  oli 

avustanut kuolinpesän osakasta kuolinpesän omaisuuden myynnissä varmistamatta sitä, 

oliko testamentti lainvoimainen. Kun testamentti myöhemmin kumottiin, aiheutui tästä 

vahinkoa  kumoamista  vaatineelle  perilliselle,  koska  tämä  ei  enää  saanut  omaisuuden 

myynnistä saatua kauppahintaa takaisin. 

Norros  kritisoi  korkeimman  oikeuden  perusteluja  asiassa.  Hänen  mukaansa  tärkein 

peruste  oli  asianajajan  ennakoitavan,  suuruudeltaan  tarkkarajaisen  ja  kiistatta 

oikeudenvastaisen riskin ottaminen mahdollisista varallisuusvahinkojen aiheuttamisesta 

kolmannelle  osapuolelle.130 Nämä  ovat  keskeisimpiä  perusteluja  asiantuntijan  vastuun 

ulottamiselle  sopimussuhteen  ulkopuolelle.  Asiantuntijan  ei  toimessaan  voida  olettaa 

ottavan hallitsemattomia vastuuriskejä sekä myös tämän toimintavapautta on suojattava. 

Puhutaan  niin  sanotusta floodgate-ilmiöstä131,  jossa  korvausedellytysten  liiallinen 

väljentäminen  johtaisi  vastuuriskin  hallitsemattomaan  kasvuun, joka  puolestaan  lisäisi 

                                                 
128 Norros 2007 s. 699. 

129 Norros 2007 s. 701. 

130 Ibid. 

131 Floodgate  ilmiöön  on  viitattu  New  Yorkin  Court  of  Appealin  ratkaisussa  Ultramares  Corporation  v. 
Touche,  jossa  luotonantaja  oli  myöntänyt  luoton  perustuen  virheelliseen  tilintarkastuskertomukseen. 
Tuomari  C.J  Cardozon  mukaan,  tilintarkastajaa  uhkaisi  ennakoimaton  vastuu  ennakoimatonta  joukkoa 
kohtaan,  ennakoimattoman  ajan  kuluessa,  jos  tämä  joutuisi vastaamaan  tilintarkastajakertomuksen 
virheettömyydestä kaikkia sen käsiinsä saavia kohtaan. 
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oikeudenkäyntejä.132 KSE  2013 –sopimusehdoissa  konsultin  vastuun  yläraja  on 

mitoitettu koko toimeksiannon palkkion suuruiseksi.133 Tämä voitaisiin ajatella kyseisiä 

sopimusehtoja sovellettavassa toimeksiannossa keinoksi hallita riskejä niin, etteivät  ne 

kasva  kohtuuttoman  suureksi.  Tällöin  ei  voitaisi  vedota  hallitsemattomien riskien 

kasvuun vastuuta  poistavana  tekijänä,  koska  vastuut  on  jo  rajattu  koko  toimeksiannon 

palkkion suuruisiksi ja ovat näin ollen määrältään ennalta tiedossa. Voitaisiin siis katsoa 

että toimeksiannossa, johon sovelletaan KSE –sopimusehtoja, ei voida vedota floodgate 

ilmiöön. 

Pääsääntöisesti  sopimusperusteinen  vastuu  ei  voi  kohdistua  kuin  suhteessa 

sopimuskumppaniin.  Poikkeuksellisesti  sopimusoikeudelliset  normit  voivat  kuitenkin 

tulla  sovellettaviksi  kuin  sopimuskumppaneiden  välillä.  Hemmon  mukaan  esimerkiksi 

kuluttajansuojalainsäädännön sopimusvastuun henkilöllisen ulottuvuuden laajentuminen 

ilmentää  yhä  useampien  sopimuksenulkoisen  vastuun  alaan  kuuluvien  tilanteiden 

sopimusvastuun piiriin siirtymistä. Hän kuvaa tällaista vastuuta kaksiasianosaissuhteen 

ylittäväksi sopimusvastuuksi, jossa sopimusperusteisen vastuuarvioinnin alaan siirretään 

aiemmin  deliktuaaliseksi  miellettyjä  vastuita.  Saksan  oikeudessa  on  tällaista 

sopimusvastuun  laajenemiseen  johtavaa  kehitystä  ollut  havaittavissa  ja  tätä  on 

perusteltu  deliktivastuun  muun  muassa  suppealla  isännänvastuulla  ja 

varallisuusvahingonkorvauksen  rajallisuudella.  Suomen  oikeudessa  laajentunut 

sopimusvastuu  tulee  esille  selvimmin  silloin,  kun  on  tarpeen  suojata  esineettömiä 

varallisuusintressejä.  Oikeussuhdetta  ei  kuitenkaan  ole  välttämättä  tarpeen  arvioida 

koko  sopimusoikeudellisten  normien  tuella  vaan  voidaan  myös  omaksua  välttäviä  ja 

vastuumuotoja  särkeviä  ratkaisuja,  jossa  sovelletaan  ainoastaan  osaa  sopimusoikeuden 

yleisistä opeista deliktisuhteessa.134 

Korkein oikeus on myös katsonut, että sopimusoikeudellista normistoa voidaan soveltaa 

myös  muuhun  kuin  sopimuskumppaniin,  jos olosuhteisiin  liittyvät  painavat  syyt 

puoltavat  tätä.  Tähän  havainnollistavana  esimerkkinä  voidaan  käyttää  korkeimman 

oikeuden  tapausta  pankin  laatimasta  lahjakirjasta,  jossa  vastuun  katsottiin  olevan 

sopimusperusteista  ja  ulottuvan  myös  lahjansaajaan  sillä  perusteella,  että  pankin  olisi 

tullut valvoa myös lahjansaajan etua. 

                                                 
132 Hemmo 2005 s. 151 ss. 

133 KSE 2013 2.3.2. 

134 Hemmo 1998 s. 380-381. 
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KKO 1992: 165:  Lahjanantaja oli antanut pankin notariaattiosastolle  toimeksi 

laatia lahjakirjan, jonka perusteella lahjansaajan puolisolla ei olisi avio-oikeutta 

lahjoitettavaan omaisuuteen. Notariaattiosaston lakimies oli laatinut lahjakirjan 

ilman  avio-oikeuden  poissulkevaa  ehtoa  seurauksin,  että  lahjansaaja  oli  sen 

vuoksi  joutunut  maksamaan  tasinkoa  puolisolleen  myös  lahjoitetun 

omaisuuden arvon perusteella. 

Toimeksiannon  suorittaminen  oli  merkinnyt  pankille  myös  velvollisuutta 

valvoa  lahjansaajan  etua.  Tämän  velvollisuuden  täyttämisestä  pankki  vastasi 

lahjansaajaan  nähden  sopimussuhteita  koskevien  periaatteiden  mukaan.  Kun 

pankki  ei  ollut  näyttänyt,  että  se  olisi  toimeksiantoa  suorittaessaan  menetellyt 

huolellisesti,  se  velvoitettiin  toimeksiantosopimuksen  rikkomisen  perusteella 

korvaamaan lahjansaajalle tasingon suorittamisesta aiheutunut vahinko. 

Vastuuperusteita  sivulliseen  nähden  voidaan  siis  arvioida  sekä  VahL:n  että 

sopimusoikeudellisen vastuunormiston perusteella olosuhteesta riippuen. Kummassakin 

tapauksessa  vastuun  syntymiseen  vaaditaan  erittäin  painavia  perusteita.135 Vastuun 

syntymiseen  kolmatta  kohtaan  vaaditaan  myös  tunnistettavuusedellytys.  On 

tunnistettava  kohtuudella  kolmannen  intressi,  jotta  asiantuntija  ei  joutuisi  vastuuseen 

sellaisia  ulkopuolisia  kohtaan, joiden  intressit  eivät  ole  mitenkään  mahdollista 

tunnistaa.136 Tilanteissa, joissa kolmannen intressit ovat ristiriidassa asiantuntijan omien 

kanssa,  ei  vahingonkorvausvastuuta  voida  katsoa  syntyvän  sillä  perusteella,  että 

asiantuntija  oman  asiakkaansa  eduista  huolehtiessaan  heikentäisi  vastapuolen 

mahdollisuuksia  kyseisessä  asiassa.  Oman  sopimuskumppanin  etu  on  tärkein 

konsultointipalveluja  tarjoavalle.  Toiseksi  myös  tilanteissa,  joissa  sopimuksen 

ulkopuolinen  henkilö  voisi  käyttää  omaa  asiantuntijaa,  ei  voida  asiantuntijan  vastuuta 

ulottaa  liian  pitkälle.  Vaikka  asiantuntijalla  olisikin  velvollisuus  huolehtia  myös 

kolmannen edusta, ei tätä voisi ainakaan täysimääräisesti tuomita vahingonkorvauksiin 

koska  kolmannella  olisi  ollut  mahdollisuus  myös  itse  käyttää  omaa  asiantuntijaa 

tilanteessa.  Voidaan  katsoa,  että  sivullinen  on  tällöin  laiminlyönyt  mahdollisuutensa 

hankkia itsellensä oma asiantuntija.137 

                                                 
135 Norros 2007 s. 703. 

136 Norros 2007 s. 705. 

137 Norros 2007 s. 712. 
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Sopimusmääräyksillä voidaan jossakin määrin rajata vastuuta myös kolmanteen nähden. 

Sopimukseen  voidaan  esimerkiksi  tehdä  varauma  siitä,  että  tietyn  neuvon 

oikeellisuudesta konsultointipalvelua  antava  asiantuntija  ei  vastaa  sivullista  kohtaan. 

Tällöin  sivulliselle  ei  voi  syntyä  perusteltua  luottamusta  siitä,  että  neuvon  antanut 

huolehtisi  myös  tämän  eduista.  Yksipuolisissa  varaumissa  on  kuitenkin  otettava 

huomioon myös hyvän tavan vastainen toiminta ja harhaanjohtaminen. Vastuusta ei voi 

vapautua, jos asiantuntija on tarkoituksellisesti pyrkinyt johtamaan sivullista harhaan tai 

muutoin toiminut hyvän tavan vastaisesti.138 

Sopimusehdoilla  voidaan  myös  jossakin  määrin  kaventaa  vastuuta  sivullista  kohtaan. 

Esimerkiksi  KSE  2013 –sopimusehtojen  koko  toimeksiannon  suuruiseen  palkkioon 

rajoitettu vastuu on ehto, johon konsultti voisi vedota myös sivullista kohtaan. Tällöin 

on  otettava  huomioon  sivullisen  tosiasiallinen  tietoisuus  kyseisestä  ehdosta.  Jos 

sivullinen  on  jotakin  kautta  saanut  tietoonsa  oikeuttaan  rajoittavan  sopimusehdon, 

Norros  katsoo  tämän  olevan  riittävää  konsultin  vastuun  kaventamiselle.  Tällöin 

sivulliselle  ei  synny  perusteltua  luottamusta  siitä,  että  konsultti  korvaisi  sivulliselle 

vahingon  myös  koko  toimeksiannon  palkkion  suuruisen  määrän  ylittävältä  osalta. 

Konsulttisopimuksen  ei  kuitenkaan  tarkoiteta  olevan  konsultin  ja toimeksiantajan 

sopimus  kolmannen  vahingoksi,  vaan  tällä  ainoastaan  saatetaan  kolmas  osapuoli 

tietoiseksi  siitä,  minkälaisia  määräyksiä  näiden  kahden  välillä  on. Tietoisena 

rajoituksista  ja  varaumista,  kolmas  osapuoli  ei  voi  saada  perusteltua  luottamusta  siitä, 

että toiminnassa toimittaisiin tätä kohtaan eri tavalla kuin toimeksiantajaa.139 

Jos taas sivullinen ei ole tietoinen sopimusehdosta, tilanne on mutkikkaampi. Konsultti 

ei  tosin  voi  rajoittaa  vastuutaan  vilpittömässä  mielessä  olevaa  kolmatta  kohtaan 

enempää  kuin  mitä  sopimusehtojen  mukaan  on  tehty  suhteessa  toimeksiantajaan. 

Vastuunrajoitus samassa määrin sopimusosapuoleen ja kolmanteen vaikuttaa kuitenkin 

Norroksen  mukaan  perustellulta.  Esimerkiksi  kiinteistöarvion  käsiinsä  saaneen 

ulkopuolisen  ei  tule  päästä  parempaan  asemaan  laatijaa  kohtaan  kuin  mihin  laatijan 

sopimusosapuoli  voisi  samalla  perusteella  päästä.  Se  tuleeko  vastuunrajoituslauseke 

kolmannen  osapuolen  tietoon,  on  kuitenkin  siinä  määrin  sattumanvarainen  tapahtuma, 

että  tällaisen  ei  tulisi  liikaa  heikentää  konsultin  vastuuasemaa.  Konsulttisopimuksissa 

vastuunrajoituslausekkeet  ovat  yleisiä  ja  kolmansien  osapuolten  ei  pitäisi  tehdä  liian 

                                                 
138 Norros 2007 s. 716. 

139 Norros 2007 s. 717. 
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pitkälle  ulottuvia  oletuksia  siitä,  että  konsultin  vastuu  heitä  kohtaan  on 

rajoittamatonta.140 

  

                                                 
140 Norros 2007 s. 717-718. 
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5 Riskinhallintakeinoja 

5.1 Ennakoiva sopiminen ja vastuunrajoituslausekkeet 

Riskinhallinnan kannalta lähtökohtaisesti tärkeimpiä huomioon otettavia asioita on itse 

sopimuksen  laatiminen  ja  mahdollisten  riskien  ottaminen  huomioon jo sopimusta 

laadittaessa. Puhutaan niin sanotusta ennakoivasta eli proaktiivisesta sopimisesta, jossa 

toimiminen varautuen tulevaisuuteen, asioiden ottaminen hallintaan ja oma-aloitteisuus 

korostuvat. Tästä  lähestymistavasta  voidaan  erottaa  myös  kaksi  muuta  piirrettä: 

promotiivinen eli edistävä ulottuvuus  sekä preventiivinen eli ennalta  ehkäisevä 

ulottuvuus.  Promotiivisessa  ulottuvuudessa  pyritään  edistämään  sitä,  mikä  on 

toivottavaa,  esimerkiksi  sopimuksen  mukaiseen  suoritukseen  kannustaminen. 

Preventiivisessä  ulottavuudessa  taas  pyritään  ehkäisemään  kaikkea  sitä,  mikä  ei  ole 

toivottavaa, esimerkiksi estetään oikeudellisten riskien toteutuminen.141 

Ennakoiva sopiminen tähtää tilanteeseen, jossa sopimuskumppaneiden tahto selvitetään 

huolellisesti  ja  luodaan  tälle  selkeät  ja  juridisesti  kestävät  puitteet.142 Ennakoivan 

sopimisen lisäksi  on  Suomessa  kehittynyt  2000-luvun  alkupuolella  myös  ennakoiva 

oikeusajattelu  (proactive  legal  thinking)  ja  ennakoiva  oikeus  (proactive  law).143 

Ennakoivassa  oikeudessa  kyse  on  toivottujen  tapahtumien  edistämisestä, 

mahdollisuuksien  hyödyntämisestä  ja  harkittujen  riskien  oton  tukemisesta  eikä 

ainoastaan ei-toivottujen tapahtumien ehkäisemisestä tai riskien minimoimisesta.144 

Riitojen  käyminen  maksaa  sekä  yhteiskunnalle  että  yrityksille  paljon,  joten 

oikeudellisten  ongelmien  ennaltaehkäisy  on  kannattavaa.  Riitoihin  kuluu  resursseja  ja 

aikaa, jotka olisi kannattavampaa käyttää työhön, joka tuottaa  yritykselle  voittoa. Kun 

sopimukset  ovat  selkeitä  ja  turvaavat  yritysten  keskeiset  edut,  voidaan  niiden  avulla 

torjua  monia  turhia  ongelmia.  Tällöin  myös  ongelmiin  löytyy  neuvotteluratkaisu 

huomattavasti helpommin. Taitamattomuus voi pilata sopimuksen ja näin yksikin huono 

päätös sopimusta laatiessa voi aiheuttaa moninkertaiset tappiot itse toimenpiteen arvoon 

nähden. Yrityksen tuloksesta näkee sopimuksen hallinnalla saavutetut säästöt sekä myös 

                                                 
141 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto Ennakoiva oikeus: 30 (kohta 5.3). 

142 Haapio 2014 s. 26. 

143 Ibid. 

144 Haapio 2014 s. 27. 
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sopimuksessa  olevat  puutteet.  Kilpailukyvyn  kannalta  sopimusten  hallinta  on  erityisen 

tärkeää.145 

Ennakoiva  sopiminen, -oikeusajattelu  ja –oikeus  ovat  tärkeitä  riskinhallintakeinoja 

myös konsulttitoiminnassa. Kun kartoitetaan mahdolliset riskit sekä toivotut päämäärät, 

pystytään laatimaan paras mahdollinen sopimus ja näin ollen yllättäviä kulueriä ei pääse 

syntymään.  Tällä  myös  vältetään  turhia  oikeusriitoja, jotka  viivästyttävät  hankkeita  ja 

aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia. 

Useilla aloilla sopimuksen pohjana käytetään alan yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehdot 

on tunnettava ja on oltava perillä niiden sisällöstä. Sopimusehtoihin vedotaan siltä osin, 

kun sopimuksessa ei ole tiettyä asiaa määrätty. Sopimusehtoihin sisältyy myös vaaroja, 

jos  niitä  käytetään  kritiikittömästi  ja  vääränlaisia  sopimusehtoja  vääriin  tilanteisiin.146 

Konsulttitoiminnassa  pohjana  käytetyt  KSE  2013 –sopimusehdot  ovat  kattavat 

sopimusehdot mutta ne ovat silti yleiset usealla eri alalla käytetyt ehdot, joita ei voida 

sellaisenaan  soveltaa  kaikilla  aloilla.  Ehtoihin  ei  voida  luottaa  sellaisenaan  vaan  sen 

soveltuvuus  on  tarkistettava  alakohtaisesti.  Kuten  KSE  2013 –ehtojen  alussa 

mainintaankin,  on  se  ainoastaan  pohja  konsultin  ja  tilaajan  välille  laadittavalle 

konsulttisopimukselle. KSE 2013 –sopimusehdoissa sanotaan seuraavaa: 

Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan 

ja  konsultin  välisissä  toimeksiannoissa  mm.  muotoilun,  tuotekehitystyön, 

rakentamisen, tuotannollisen toiminnan sekä yhdyskuntien tutkimus-, selvitys-, 

suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontatehtävissä.147 

Kun  ajatellaan  toiminnan  laatua  esimerkiksi  edellä  mainittujen  tutkimustehtävien  ja 

rakentamisen välillä, on näillä aloilla eri asioita, joita on otettava huomioon sopimusta 

laadittaessa. Rakennustoiminnassa  toimeksiannossa mukana  voi  olla  esimerkiksi 

suunnittelijana toimiva konsultti, urakasta vastaava rakennusliike sekä tilaaja, joka ottaa 

vastaan valmiin työn. Tällöin sopimusehtoja on useita, konsulttiin sovellettavat KSE –

sopimusehdot  sekä  urakoitsijaan  sovellettavat  YSE –sopimusehdot.  Nämä 

sopimusehdot  on  laadittu  toimimaan  yhdessä  ja  molempia  ehtoja  kehitettäessä  ne  on 

harmonisoitu niin, ettei ristiriitaisuuksia eri ehtojen välille tulisi. Taas tutkimustehtäviin 

usein  kuuluu  esimerkiksi  ympäristölupahakemuksen  laatimista  asiakkaan  puolesta  ja 
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siihen  sisältyvien  vesi- ja  maanäytteiden  ottamista  ja  sitä  kautta ympäristöhaittojen 

kartoittamista.  Työt  tehtävinä  eroavat  toisistaan  siinä  määrin,  ettei  samanlaisia 

vakiosopimuksia  voida  käyttää.  Sopimuksen  räätälöinti  onkin  ensiarvoisen  tärkeää 

riskien  hallinnan  kannalta.  Yllättäviltä  kustannuksilta  välttyminen  onnistuu  parhaiten 

sillä, että ollaan tietoisia mahdollisista ylimääräisistä kustannuksista ja pystytään myös 

varautumaan mahdollisista vahingoista aiheutuviin kustannuksiin. 

Konsulttitoiminnassa käytetään usein alalle tyypillisiä vastuunrajoituslausekkeita. KSE 

2013  –sopimusehdoissa  on  eräitä  tärkeitä  vastuunrajoitukseen  tähtääviä  määräyksiä. 

Eräs  keskeisimmistä  on  vahingon  korvausvastuun  ylärajan  rajoittaminen  koko 

toimeksiannon  palkkion  suuruiseksi.148  Konsultin  riskinhallinnan  kannalta  tämä 

vastuunrajoituslauseke  on  erittäin  tärkeä.  Tarjotessaan  konsultointipalveluja,  voivat 

vahingot  kasvaa  kohtuuttoman suuriksi  ja  tämä  voi  olla  myös  konsultista  täysin 

riippumattomasta  syystä  johtuvaa.  Konsulttisopimus  tehdään  usein  niin,  että  konsultti 

ottaa  niin  sanotusti  ”vetovastuun”  hankkeessa  ja  toimii  linkkinä  tilaajan  ja  muiden 

alikonsulttien ja urakoitsijoiden kanssa. Kyseessä voi olla toimeksianto, jossa konsultin 

oma  panos  on  vain  murto-osan  koko  hankkeen  hinnasta,  mutta  tämä  vastaa  silti  koko 

hankkeesta tilaajalle käyttäen alikonsultteja ja aliurakoitsijoita. 

Kun  konsulttisopimusta  solmitaan,  on  tärkeää  muistaa viittaus  KSE  2013 –

sopimusehtojen  3.2.3  kohtaan.  Edellä tämän  tutkimuksen kappaleessa  3.1.7  käsitelty 

korkeimman oikeuden tapaus KKO 2003:26 on hyvä esimerkki siitä, miten sopimuksen 

epäselvyydellä  saadaan  aikaan  yllättäviä  ja  suuria  vahinkoja.  Tuolloin  voimassa  olleet 

KSE  1983 –sopimusehdot  edellyttivät  vastuun  ylärajan  määrittämistä 

konsulttisopimuksessa.  Jos  tällainen  kohta  puuttui,  sovellettiin  KSE  1983 –

sopimusehtojen  mukaista  kokonaispanoksen  määrän  mukaista  ylärajaa.  Tarjouksessa, 

josta  myöhemmin  muovautui  osapuolten  välinen  konsulttisopimus,  oli  maininta 

konsultin  sitoutumisesta  vastuuvakuutukseen.  Korkein  oikeus  katsoi  tämän 

tarkoittaneen  sopimusta  KSE  1983 –sopimusehdoissa  poikkeavasta  vastuun 

enimmäismäärästä  ja  korvauksen  määrä  kasvoi melkein  satakertaiseksi.  Jos 

konsulttisopimukseen  olisi  lisätty  ehto,  jossa  mainitaan  konsultin  vastuun  ylärajaan 

sovellettavan  KSE  1983 –sopimusehtojen  mukaista  kokonaispanoksen  ylärajaa,  olisi 

tältä  yllättävältä  vahingonkorvauksesta  johtuvalta  kuluerältä  vältytty.  Tosin 

korkeimman oikeuden perustelut asiassa olivat mielestäni hieman ontuvia ja painoarvoa 

ei  oltu  annettu  riittävästi  tilaajan  asiantuntevuuteen.  Kuitenkin  kaikelta  epäselvyydeltä 
                                                 
148 KSE 2013 3.2.3. 
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oltaisiin kyseisessä tapauksessa vältytty viittaamalla konsulttisopimuksessa KSE 1983 –

sopimusehtojen  kohtaan. Nyt  annettiin  tilaajalle  mahdollisuus  vedota  epäselvään 

vastuuvakuutusta  koskevaan  sopimuskohtaan  yleisistä  sopimusehdoista  poikkeavana 

vastuun ylärajana ja korkein oikeus myös tulkitsi sopimusta samoin. 

Nykyään  voimassa  olevissa KSE  2013 –sopimusehdoissa  kyseinen  kohta  on  muutettu 

siten, että sopimusehtojen koko toimeksiannon palkkion määrä on ensisijainen vastuun 

yläraja,  jos  konsulttisopimuksessa  ei  erikseen  poiketa  tästä  ylärajasta. Siten  edellisen 

tapauksen  vastuuvakuutussitoumusta  ei  voitaisi  mielestäni  tulkita  ”erikseen 

poikkeavaksi”  sopimusmääräykseksi.  Ehtoihin  olisi  silti  syytä  viitata 

konsulttisopimuksessa,  jotta  tällaisilta  yllättäviltä  kuluilta  vältyttäisiin. Yleisten 

sopimusehtojen vastuunrajoituslausekkeet menettävät merkityksensä, jos niihin tehdään 

sopimuksessa poikkeuksia tai edes tulkinnanvaraisia mahdollisia poikkeavuuksia, joihin 

vastapuoli voisi vedota. 

Konsultin vastuuta on myös rajattu KSE 2013 –sopimusehdoissa vastuun voimassaolon 

osalta, jotta  vältytään  yllättäviltä  vastuuseen  vetoamisilta  myöhäisessä  vaiheessa. 

Konsultin  vastuun  ajallinen  ulottuvuus  on  pyritty  sovittamaan  yhteen  urakoitsijan 

vastuuajan  kanssa,  jotta  puhevalta  myös  konsultin  suuntaan  olisi  avoinna,  jos  vasta 

urakoitsijan takuuaikana on paljastunut jokin konsultin tekemä suunnitteluvirhe.149 KSE 

2013 –sopimusehtojen 3.2.6 mukaan: 

Konsultin  vastuu  päättyy  kahden  vuoden  kuluttua  hänen  suorittamansa 

tehtävän  perusteella  suunniteltavan  kohteen  vastaanottamisesta.  Jos 

suunniteltavaa  kohdetta  ei  ole,  konsultin  vastuu  päättyy  kahden  vuoden 

kuluttua  tilaajan  ja  konsultin  välisen  toimeksiannon  mukaisen  aineiston 

luovuttamisesta.  Mikäli  suunnitelmaa  ei  välittömästi  toteuteta,  tai  tilaaja 

keskeyttää  suunnitellun  kohteen  rakentamisen,  vastuu  on  voimassa  enintään 

viisi (5) vuotta tilaajan ja konsultin välisen toimeksiannon mukaisen aineiston 

luovuttamisesta. 

Konsultti  vastaa  kuitenkin  edellisessä  kappaleessa  mainitun  ajan  jälkeenkin 

sellaisista  vioista  ja  puutteista,  joiden  tilaaja  näyttää  aiheutuneen  konsultin 

tahallisesta tai törkeästä laiminlyönnistä tai täyttämättä jääneestä suorituksesta 

ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut  havaita  ennen  edellä mainitun 

vastuuajan päättymistä. 
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Tästäkin  vastuusta  konsultti  on  vapaa,  kun  kymmenen  vuotta on  kulunut 

kohteen  vastaanottamisesta  tai  muussa  tapauksessa  toimeksiannon  mukaisen 

aineiston luovuttamisesta.150 

Pääsääntöisesti  siis  urakoitsijan  takuuajan  jälkeen  ilmaantuvista  virheistä  on  myös 

suunnittelija  vapaa.  Vahingonkorvausvastuu  voi  kuitenkin  syntyä  edellä  mainitun 

kahden  vuoden  takuuajan  jälkeenkin,  jos  voidaan  osoittaa, että  toiminnassa  on  ollut 

vikoja  tai  puutteita, jotka  ovat  johtuneet  konsultin  tahallisesta  tai  törkeästä 

huolimattomuudesta  ja  joita  tilaaja  ei  ole  voinut  kohtuudella  havaita  ennen  takuuajan 

päättymistä.  Näihin  niin  sanottuihin  salaisen  virheen  tapauksiin  sovelletaan  normaalia 

velan  vanhentumisesta  annetun  lain  (15.3.2008/728)  mukaista  kolmen  vuoden 

vanhentumissääntöä.  Velan  vanhentuminen  on  kuitenkin  katkaistava  ennen  kuin  10 

vuotta sopimusrikkomuksesta on kulunut. Vastuuperuste on tällöin selkeästi yksilöitävä 

eikä  vain  yleisluontoinen  työntuloksesta  tehty  valitus  riitä.  Vanhentumislain  mukaisen 

korvausvelan määrä on yksilöitävä tilanteen edellyttämällä tarkkuudella. Jos tämä ei ole 

tiedossa,  on  velka  arvioitava.151 Kun  ehtoihin  on  selvennetty  vastuun  ajallista 

ulottuvuutta,  on  sekä  tilaajan  että  konsultin  riskinhallinta  helpompaa, kun  heillä  on 

tiedossa se, milloin vastuu päättyy suoraan sopimusehtojen nojalla. Konsultti voi myös 

luottaa  siihen,  ettei  tilaaja  voi  enää  takuuajan  jälkeen  vedota  konsultin  mahdollisiin 

virheisiin, jos tämän puolella ei ole ollut tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta. 

Konsulttitoiminnan  yleisten  sopimusehtojen  vastuunrajoituslausekkeisiin  kuuluu  myös 

määräys,  jonka  mukaan  konsultti  ei  vastaa  välillisistä  vahingoista.  Vielä  KSE  1983 –

sopimusehdoissa  ehto  oli  ilmaistu  niukkasanaisesti  ”konsultti  ei  ole  vastuussa 

epäsuorista tai välillisistä vahingoista.” Ehtoa kuitenkin avattiin enemmän vuoden 1995 

yleisiin  sopimusehtoihin  ja  se  pysyi  muuttumattomana  myös  vuoden  2013 

sopimusehdoissa.152 Sopimusehdoissa  tai  sopimuksessa  voidaan  määritellä  välillisen 

vahingon  määritelmä  yleisestä  käytännöstä  poikkeavalla  tavalla.  KSE  2013 –

sopimusehtojen  välillisten  vahinkojen  määritelmä  on  hyvin  pitkälti  yhtenäinen 

kauppalain välillisten määritelmien kanssa. Kauppalain välillisen vahingon määritelmiä 

on  käytetty  siltä  osin  kun  ne  voisivat  konsulttitoimintaan  soveltua.  Jos  välillistä 
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152 KSE 1995 ja KSE 2013: Konsultti ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon 
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 59 

vahinkoa  ei  ole  sopimusehdoissa  eikä  sopimuksessakaan  määritelty,  joudutaan 

tukeutumaan  yleisiin  periaatteisiin.  Määrittelyä  voitaisiin  tällöin  hakea  muun  muassa 

kauppalaista,  joka  ei  kuitenkaan  sellaisenaan  sovellu  konsulttitoimintaan.  Tällöin 

asioihin  perehtymättömälle  tilaajalle  voisi  tulla yllätyksenä  se,  mitkä  katsotaan  olevan 

välillistä  vahinkoa.  Voitaisiin  myös  joutua  riitatilanteisiin  korvattavasta  vahingosta  ja 

siitä, mikä sopimusta tehtäessä on ollut tarkoitus katsoa välilliseksi vahingoksi. Nyt kun 

välilliset  vahingot  on  määritelty  KSE  2013 –sopimusehdoissa,  on  vahinkotilanteissa 

helpompi näyttää sopimusosapuolten tarkoitus siitä, minkälaiset vahingot on tarkoitettu 

konsultin  korvattavaksi.  Tämä  on  riskinhallinnan  kannalta  toivottavaa  ja  kun  sekä 

tilaajan  että  konsultin  tiedossa  on  se, millaisista  konkreettisista vahingoista seuraa 

konsultin vahingonkorvausvastuu, on riskeihin helpompi varautua.  

Riskinhallinnan  kannalta  konsulttisopimuksen ja  konsulttitoiminnan  yleisten 

sopimusehtojen ehdoilla  pienennetään  huomattavasti  omaa  riskiä  ja  mitä  enemmän 

sopimuksessa  säännellään,  sitä  paremmat  mahdollisuudet  sopimusosapuolilla on 

varautua  mahdollisiin  riskeihin. Haapio  kirjoittaa  teoksessaan  niin  sanotusta 

sopimuslukutaidosta. Sopimuksen sisältöä tarkemmin arvioitaessa edellytetään taitoa ja 

valmiutta  lukea  ja  ymmärtää  se,  mitä  sopimuksessa  on  ja  lisäksi  myös  sopimuksen 

näkymätön  osa  eli  se,  mitä  sopimuksessa  ei  ole  mutta  joka  kuitenkin  vaikuttaa 

sopimuksen  sisältöön.153 Tällaisena  näkymättömänä osana  voidaan  pitää  sopimuksen 

taustalla vaikuttavia normeja, yleisiä käytäntöjä ja oikeusperiaatteita sekä näiden lisäksi 

myös konsulttitoiminnassa taustalla vaikuttavia KSE 2013 –sopimusehtoja. Jotta riskiä 

voidaan  hallita  parhaalla  mahdollisella  tavalla,  onkin  syytä  olla  tietoinen  sopimuksen 

tekovaiheessa sen taustalla vallitsevista ”näkymättömistä” sopimuksen osista ja otettava 

nämä huomioon itse konsulttisopimuksen lisäksi. 

5.2 Konsulttitoiminnan vastuuvakuutus 

Konsulttitoiminnan  vastuuvakuutus  on  eräs  konsultin  keino  hallita  riskiään.  Vastuu  ei 

kuitenkaan  poistu  siirtämällä  vahinkokustannuksia  vakuutusyhtiölle.  Riski  on  silti 

olemassa  ja  voi  toteutuessaan  aiheuttaa  myös  kustannusten  siirtäjälle  ei-toivottuja 

vaikutuksia,  jos  riski  toteutuu.  Vahingot  voivat  olla  sellaisia,  joita  vastuuvakuutus  ei 

kata  tai  sellaisia,  jotka  vakuutus  kattaa  vain  osittain.  Vastuuvakuutus  on  tärkeä  keino 
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rajoittaa  ei-toivotun  tapauksen  vaikutuksia,  mutta  myös  tapahtumien  syyt,  joista  ei-

toivottu tapahtuma johtui, tulisi ottaa huomioon.154 

Konsulttitoiminnan  vastuuvakuutus  on  sitoutettu  KSE  2013 –sopimusehtoihin. 

Konsulttitoiminnan  vastuuvakuutus  korvaa  sellaiset  konsultin  toimessaan  aiheuttamat 

vahingot,  jotka  tulisivat  korvattaviksi  KSE  2013 –sopimusehtojen  korvausvastuuta 

koskevien  määräysten  perusteella vaikka  kyseisiä  sopimusehtoja  ei  toimessa  olisikaan 

käytetty. Vastuuvakuutuksen  korvaama  vahingonkorvausmäärän  yläraja  on  myös 

mitoitettu  KSE  2013 –sopimusehtojen  mukaiseksi  koko  toimeksiannon  palkkion 

suuruiseksi, jos  konsulttisopimuksessa  ei  ole  poikkeavasta  korvausmäärä  ylärajasta 

erikseen  sovittu.  Jos  konsultti  ja  tilaaja  ovat  sopineet  toimeksiannosta  suullisesti  tai 

KSE 2013 –sopimusehtoja ei ole käytetty eikä korvauksen ylärajasta ole sovittu mitään, 

voi  KSE  2013 –sopimusehtojen  mukaisen  koko  toimeksiannon  palkkion  suuruisen 

ylärajan ylittävä vahingonkorvaus tulla konsultin itsensä maksettavaksi.155 

Joskus vastuuvakuutuksella on konsultin riskien hallinnan lisäksi myös tilaajan puolelta 

haluttu tarkoitus. Tilaaja voi edellyttää, että myyjällä on voimassa vastuuvakuutus, joka 

kattaa  toimeksiannossa  tapahtuvat  mahdolliset  virheet.  Tällöin  vastuuvakuutuksen 

tarkoituksena  on  vakuutuksen  toimiminen  takuuna  tilaajalle  siitä,  että  konsultti  pysyy 

maksukykyisenä  jos  vahinko  sattuu.  Esbjörn  af  Hallströmin  mukaan  vastuuvakuutusta 

voidaan tältä kannalta verrata pankkitakaukseen.156 Konsulttitoiminnan vastuuvakuutus 

on konsultin riskinhallintakeinon tai paremminkin vahinkojen kustannuksen kattamisen 

lisäksi  myös  tilaajan  takuu  siitä,  että  tämän  saatavat  tulevat  maksetuksi  vahingon 

sattuessa. 

Konsulttitoimen vastuuvakuutus ei kuitenkaan korvaa kaikkea sitä, mistä  konsultti voi 

joutua vastuuseen. Vastuuvakuutukseen liittyy rajoitusehtoja. Muun muassa yritykselle 

itselleen tai sen tytäryhtiölle aiheutettuja vahinkoja ei korvata.157 Myöskään ulkonäköä 

tai  laatua  koskevat  virheet  eivät  kuulu  konsulttitoiminnan  vastuuvakuutuksen 

korvattaviin  vahinkoihin.  Jos  jälki  ei  laadultaan  tai  ulkonäöltään  vastaa  tilaajan 

laatuvaatimuksia,  ei  kyseessä  ole  sellainen  vakuutus,  joka  katsottaisiin 

konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksen kattamaksi konsultin virheeksi lukuun ottamatta 
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tilanteita,  joissa  rakennus  ei  vastaa  voimassa  olevia  rakennus- tai  muita 

viranomaismääräyksiä.158 

Konsulttitoimen  vastuuvakuutukseen  kuuluu tietyn  määräinen  omavastuu,  joka  tulee 

konsultin  maksettavaksi  vahingon  sattuessa.  Omavastuun  alittavalta  osin  vakuutus  ei 

luonnollisestikaan  korvaa  vahinkoa.  Vastuuvakuutukseen  kuuluvissa  asioissa 

vakuutusyhtiö  selvittää  yhdessä  konsultin  itsensä  kanssa  sen,  onko  tämä 

korvausvelvollinen  asiassa  ja  vakuutusyhtiö  huolehtii  myös  mahdollisesta 

oikeudenkäynnistä.159 Vakuutusmaksut  määräytyvät  yrityksen  vuosilaskutuksen 

perusteella ja myös vahinkohistoria voi vaikuttaa vakuutusmaksuihin.160 

5.3 Alikonsultin valinta ja sopimustyyppi 

Konsultti  ei  aina  toimeksiannossaan  kykene  itse  suorittamaan  kaikkia  sopimuksen 

mukaisia toimia. Usein joudutaan ottamaan alikonsultteja suorittamaan jokin spesifi osa 

toimeksiantoa.  Riskinhallinnan  kannalta  alikonsultin  valinta  tulee  erittäin  tärkeäksi 

tehtäväksi  osana  konsultin  toimeksiantoa.  Alikonsultin  valinta  on  osa  ennakoivaa 

sopimista,  jossa  hyvällä  sopimussuunnittelulla  pyritään  ennalta  ehkäisemään vastuun 

syntymistä. KSE  2013 –sopimusehtojen  mukaan  konsultti  vastaa  alikonsultin  työstä 

kuten  omastaan.161 Konsultilla  on  myös  velvollisuus  valita  tehtävää  suorittamaan 

pätevät apulaiset ja tämän on valvottava apulaistensa toimintaa.162 

Alikonsultin  työn  tulos  voi  vaikuttaa  tilaajan  käsitykseen  pääkonsultin  työn  laadusta 

yhtä paljon kuin konsultin oman työn osuuskin. Huonoksi osoittautuva alikonsultti voi 

pilata konsultin asiakassuhteita ja saada aikaan sen, että pitkäaikaiset asiakkaat kokevat 

palvelun  huonoksi,  kun esimerkiksi  alikonsultti  on  vaihtunut  ja  tämän  työn  jälki  ei 

olekaan  enää edellisen  alikonsultin  tasolla.  Tilaaja  voi  kokea  tilanteen  niin,  että 

pääkonsultin  työ  ei  ole  enää  entisensä  veroista  ja  voi  vaihtaa  konsulttia.  Vaikka 

pääkonsultti olisi hoitanut itse tekemänsä työn moitteitta, ei se ulospäin näytä siltä, jos 

alikonsultin  osuutta  tehtävistä  ei  ole  tehty  samalla  huolellisuudella.  Pääkonsultti 

luonnollisesti  on  vastuussa  alikonsultista  eikä  työn  laadun  huonontumista  voikaan 

vierittää  alikonsultin  syyksi. Tilaajalle  voidaan  yrittää  vakuutella,  että  alikonsultti 
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vaihdetaan tai että tämän työtä tullaan jatkossa valvomaan tehokkaammin, mutta tämä ei 

välttämättä  auta  ja  samalle  tilaajalle  ei  enää  päästä  töitä  tarjoamaan. Alikonsultin työn 

laadun  heikkenemisen  vaikutukset  pääkonsultin  asiakassuhteisiin  osoittaa alikonsultin 

valinnan tärkeyden myös pääkonsultin tuloksenteon kannalta.163 

Jos alikonsultti taas tekee virheen, mistä aiheutuu vahinkoa tilaajalle, voi sillä olla kauas 

kantoiset  vaikutukset.  Vaikka  pääkonsultti,  korvattuaan  vahingon  tilaajalle,  saisikin 

itsensä  ja  alikonsultin  välisen  sopimuksen  perusteella  tai  regressiperusteella  takaisin 

korvaamansa  summan  alikonsultilta,  voi  tämä  silti  aiheuttaa edellä  mainitulla  tavalla 

säröjä  asiakassuhteisiin.  Vaikka alikonsultti  korvaisi  konsultille  kaikki  tämän  tilaajalle 

korvaamat vahingot, voisi tilaaja katsoa konsultin suoriutuneen toimeksiannostaan niin 

huonosti,  ettei  edellytyksiä  uusiin  vastaavanlaisiin  toimeksiantoihin  olisi.  Seuraavaan 

hankkeeseen  tilaaja voi  vaihtaa  konsulttia edellisen  konsultin  työn  huonon  laadun 

vuoksi. Vaikka  alikonsultti  ei  edes  tekisi  mitään  virhettä,  mistä  seuraisi 

vahingonkorvausvastuu,  voi  työn  jälki  olla  kuitenkin  niin  huonoa  ettei  edellytyksiä 

asiakassuhteen  jatkamiselle  ole.  Tämän  takia  alikonsultin  valinta  on  ensiarvoisen 

tärkeää. Mahdollisten  alikonsultin  aiheuttamien  korvausten  varalta  myös  alikonsultin 

vastuuvakuutusta tulisi vaatia, jotta turvattaisiin oma saatava alikonsultin aiheuttamissa 

tilanteissa, joista syntyy vahinkoa. 

Alikonsultin  tekemän  olennaisen  virheen tai  viivästymisen sattuessa  voisi  myös 

purkukynnys  ylittyä  sekä  suhteessa  tilaaja-pääkonsultti,  että  pääkonsultti-alikonsultti. 

Alikonsultin  virheen  ollessa  kyseessä  voisi  pääkonsultille  vielä  aueta  mahdollisuus 

sopia  alikonsultin  vaihtamisesta  tilaajan  kanssa.  Pääkonsultin  ja  alikonsultin  välille 

solmitaan  myös  konsulttisopimus,  johon  soveltuvat  myös  KSE  2013 –sopimusehdot. 

Tällöin  pääkonsultti,  tilatessaan  alikonsultilta  tietyn  osan  suoritustaan,  toimii tilaajan 

asemassa  alikonsulttina  koko  hankkeessa  toimivaan  erityiskonsulttiin  nähden.  Näiden 

ehtojen  sopimuksen  purkamista  koskevat  ehdot  pätevät  siis  myös  pääkonsultin  ja 

alikonsultin  välisessä  suhteessa.164 Alikonsultin  ja  pääkonsultin  välisen 

konsulttisopimuksen purkaminen  voisi  vielä  pelastaa  pääkonsultin  oman 

asiakassuhteen.  Tilanne  muodostuu  kuitenkin  vaikeammaksi,  jos  alikonsultin  virhe  ei 

ole  niin  olennainen,  että  pääkonsultille  syntyisi  oikeus  purkaa  sopimus  alikonsultin 

kanssa. Voitaisiinkin katsoa että pienet vahingot, jotka eivät vielä oikeuta sopimuksen 

                                                 
163 Sähköpostihaastattelu Kaikkonen 2016. 

164 KSE  2013  8.1.2.  Tilaajan  oikeudesta  purkaa  konsulttisopimus.  Ks.  myös  tämän  tutkielman  kappale 
3.2.3, jossa selostettuna tämän sopimusehdon mukainen tilaajan oikeus purkaa konsulttisopimus. 
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purkuun,  aiheuttaisivat  pitkällä  tähtäimellä  jopa  enemmän  haittaa  kuin  iso  vahinko, 

jonka  perusteella  alikonsulttia  voitaisiin  vaihtaa kesken  toimeksiannon ja  jatkaa 

hanketta uuden alikonsultin kanssa. 

Hyvä alikonsultti puolestaan edesauttaa  ylläpitämään asiakassuhteita ja  helpottaa koko 

projektin  suunnittelua  ja  hallintaa  huomattavasti.  Tutut  alikonsultit,  joiden  kanssa  on 

konsultilla  ollut  pitkä  historia,  edesauttavat  toimeksiannon  joutuisuutta  ja  tehokkuutta. 

Konsultti  ja  alikonsultti  tuntevat  toistensa  työskentelytavat  ja  sen  minkälaista  panosta 

kultakin odotetaan.  Kaikesta  ei  tarvitse  sopia  erikseen  vaan  yhteistyö  toimii  vanhalla 

pohjalla.165 

Toisaalta  pitkäaikaiset  konsultti-alikonsulttisuhteet  voivat osoittautua  myös 

ongelmallisiksi. Jos yhteistyö konsultin ja tämän alikonsultin välillä on toiminut vuosien 

ajan ongelmitta, on ehkä muotoutunut tiettyjä olettamuksia eikä kaikesta ole sopimuksin 

välttämättä sovittu riittävän tarkasti. Keskustelua työn sisällöstä ja laajuudesta on voitu 

käydä  esimerkiksi  sähköpostitse,  mutta  varsinaista  sopimusta  ei  ole  tehty. Kun 

ilmeneekin ongelmia, voidaan havaita uusia asioita, joita ei ole konsultin ja alikonsultin 

välillä  otettu  huomioon.  Työn  aikana  on  voinut  tulla  erimielisyyksiä  työn  sisällöstä  ja 

laajuudesta ja konsultti on joutunut itse osallistumaan työn tekemiseen. Kun tätä työtä ei 

ole tarjousta laskettaessa otettu huomioon, laskee se työn kannattavuutta.166 

Pitkäaikainen vakiintunut käytäntö kuitenkin muovaa toimintaa siten, että vakiintuneen 

tavan katsotaan olevan osapuolia sitova. Jos konsultti ja alikonsultti ovat noudattaneet 

samaa  käytäntöä  vuosien  ajan, vaikka  tästä  ei  olisi  kirjallisesti  sovittukaan,  voidaan 

käytännön katsoa olevan niin vahva, että siitä tulee sopimuksen tavoin sitova. Tällöin ei 

ongelmia tältä osin mielestäni synny. Kuitenkin edellä mainitut työn laajuutta koskevat 

käytännöt  vaihtelevat,  jolloin  vakiintunutta  käytäntöä  tältä  osin  ei  pääse  syntymään. 

Mutta  jos  tällaisessa  konsultti-alikonsulttisuhteessa  oltaisiin  usean  vuoden  ajan 

noudatettu  samalla  laajuudella,  saman  sisältöisenä  ja  samalla  tavalla  tehtyjä  töitä, 

voitaisiin tavan katsoa olevan niin vakiintunut, että osapuolten välille olisi muodostunut 

vakiintunut käytäntö. Tällöin käytännön voitaisiin katsoa olevan sopimuksen kaltainen 

osapuolia sitova käytäntö. 

Sopimuksen  tyyppi  ja  sopimusten  ketjutus  on  myös  ratkaiseva  tapa  riskinhallintaa 

ajatellen. Kun  sopimuksia  ketjutetaan  niin,  että  pääkonsultti  on  sopimussuhteessa 
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tilaajaan  ja  alikonsultti  on  puolestaan  sopimussuhteessa  ainoastaan  pääkonsulttiin,  ei 

tilaajan  ja  alikonsultin  välillä  ole  sopimusta  lainkaan.  Kuten  edellä  mainittua, 

pääkonsultti siis vastaa sopimuksensa perusteella tilaajalle myös alikonsultin virheistä. 

Tilanne  olisi  kuitenkin  toinen  jos  pääkonsultin  ja  tilaajan  sekä  alikonsultin  ja  tilaajan 

välille  tehtäisiin  omat  erilliset  konsulttisopimukset.  Tällöin ei  puhuttaisi  enää 

pääkonsultista ja  alikonsultista vaan  yleiskonsultista  ja  erityiskonsultista,  jotka 

kumpikin vastaisivat tilaajalle omista virheistään ja laiminlyönneistään omien erillisten 

sopimustensa perusteella. 

Erilliset sopimukset olisivat pääkonsulttina toimivan konsultin riskinhallinnan kannalta 

parempi  vaihtoehto.  Kuitenkin  tilaaja  usein  haluaa  yhden  sopimuskumppanin,  joka 

hoitaa  itsenäisesti  koko  toimeksiannon  käyttäen  tarvittavia  apulaisia  ja  alikonsultteja. 

Tilaajalla  on  tällöin ainoastaan  yksi  sopimuskumppani,  johon  tämä  tarvittaessa  on 

yhteydessä  ja  jonka  kanssa  kaikki  neuvottelut  käydään.  KSE  2013 –sopimusehdot 

kuitenkin määräävät sen, missä määrin konsultti saa käyttää alikonsultteja ilman tilaajan 

lupaa.  Konsultti  ei  saa  käyttää  alikonsulttina  toista  konsulttia  ilman  tilaajan  lupaa, 

lukuun  ottamatta  pienehköjä  rutiiniluontoisia  tehtäviä  ja  tällöin  konsultin  on  kuitenkin 

ilmoitettava  käyttämänsä  alikonsultti  tilaajalle.167 Jos  alikonsulttia  käytetään,  on  myös 

tältä hankittavista palveluista tehty sopimus olennaisessa asemassa. Usein työn sisältöä 

ei  kyetä  tarkasti  määrittämään,  jolloin  konsultin  on  tehtävä  olettamia  ja  arvioita 

jatkotoimista.168 Tällöin  myös  palveluiden  hankkiminen  alikonsultilta  pyritään 

sopimaan niin,  ettei  mitään  tiettyjä  määriä  tilata  vaan  tilaukset  lopetetaan  jos  niitä  ei 

enää tarvita, jolloin sopimus päättyy ja voidaan tarvittaessa solmia uusi sopimus uuden 

alikonsultin kanssa.169 

Konsulttitoiminnassa konsultin  tulisi  harkita  sitä,  missä  määrin  sopimuksien  olisi 

kannattavaa olla  erillisiä  ja  milloin  toista  konsulttia  käytettäisiin  alikonsulttina. 

Joissakin toimeksiannossa konsultin  oma  panos  voi  olla pienehkö  verrattuna  koko 

toimeksiantoon.  On  erittäin  tyypillistä, että  konsultti,  joka  toimii  niin  sanottuna 

pääkonsulttina,  tekee  vain  pienen  osan  toimeksiannosta  ja  teettää  loppuosan 

alihankintana. Tällaista on käytössä esimerkiksi ympäristöalalla, jossa pääkonsultti voi 

tilata tarvittavien ympäristötutkimusten, kuten näytteenoton ja analytiikan toteuttamisen 

toiselta  konsultilta  ja  laatii  itse  vain  raportin  analyysitutkimuksista  ja 
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maastohavainnoista.170  Pääkonsulttina  toimiva yhtiö  konsultoi  tilaajaa  ja  tekee  tälle 

esimerkiksi  ympäristövahinkojen  arvioinnin, alikonsultin  ottamien  ja  analysoimien 

näytteiden  perusteella.  Tällöin  on  syytä  pohtia  tuleeko  pääkonsultin  riskistä 

kohtuuttoman suuri omaan panokseensa nähden. Jos laboratoriossa tehdään pienehkökin 

virhe, esimerkiksi näppäilyvirhe tai virhe analyysissä, joka saa aikaan sen, että tulokset 

poikkeavat reilusti todellisista tuloksista ja ylittävät sallitut raja-arvot ja hanke voi jäädä 

tästä  johtuen  toteutumatta. Tällöin  tilaajana  olevalle  yritykselle voisi  aiheutua 

huomattavia  vahinkoja, kun  todellisuudessa  raja-arvot  eivät  olleetkaan  ylittyneet  ja 

hanketta  olisi  voitu  jatkaa  normaalia  aikataulua  noudattaen.  Jos tämä myöhemmin 

havaitaan,  kääntyy  tilaaja  pääkonsultin  puoleen  ja vaatii  tältä  vahingonkorvauksia. 

Välillisistä  vahingoista  konsultti  ei  KSE  2013 –sopimusehtojen  mukaan  ole  vastuussa 

tilaajalle.171 Mutta  jos  tilanteesta  aiheutuisi  välittömiä  vahinkoja,  olisi  pääkonsultti 

silloin vastuussa niin omista, kuin alikonsulttinsa tekemistä virheistä ja näppäilyvirheet 

tulisivat pääkonsultin korvattaviksi. 

Se, tehdäänkö myös alikonsultin ja tilaajan välillä oma konsulttisopimus, ei kuitenkaan 

usein ole konsultin itsensä päätettävissä vaan tilaaja yleensä vaatii yhtä vastuun ottavaa 

pääkonsulttia,  joka  vastaa  tilaajalle  omasta  ja  muiden  toimijoiden  puolesta.  On 

kuitenkin syytä pohtia sitä, missä määrin on kannattavaa ottaa tällaista suurta vastuuta 

myös alikonsultin puolesta. Edellisissä kappaleissa mainittujen regressivastuun ja omien 

sopimusten perusteella pääkonsultilla on mahdollisuus saada takautuvasti suorittamansa 

vahingonkorvaukset  takaisin  alikonsultilta,  mutta  kuten  mainittua,  asiakassuhteen 

päättyminen  vie  konsultilta  kassavirtaa  ja  tätä  ei  saada  takaisin,  jos  alikonsultti on 

asiakassuhteen omalla huolimattomuudellaan pilannut. 

Kun  pohditaan  sitä,  minkä  suuruista  omaa  panosta  voitaisiin  pitää  riittävän  suurena, 

jotta  riski  voitaisiin  ottaa,  tarvittaisiin  taloudellista  tutkimusta  mitä ei  tämän 

tutkimuksen puitteissa ole mahdollista tehdä. Kuitenkin on selvää, että riskin hallinnan 

kannalta oman selustansa turvaaminen jakamalla riskiä muiden toimijoiden kanssa niin 

pitkälle kuin  mahdollista  on  ensiarvoisen  tärkeää.  Riskin  poistaminen  kokonaan  olisi 

toki kaikista paras vaihtoehto, mutta koska toimeksiannossa on myös muita toimijoita, 
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 66 

ei tällainen tietenkään ole mahdollista. Riskinhallintakeinoina erilliset sopimukset olisi 

kuitenkin  hyvä  keino  varautua  siihen,  ettei  toisen  toimijan  virheestä  joudu  itse 

vastuuseen  ja  jos  alikonsulttia  käytetään,  tulisi  tämän  olla  luotettava  toimija,  jonka 

kanssa työskentely on helppoa ja mahdollisimman riskitöntä. 

5.4 Tietotaitoisen tilaajan merkitys 

Tilaajan  tosiasiallisella  tietotaidolla  on  merkitystä  konsultin  kannettavaksi  jäävän 

vastuun  kannalta.  Tähän  ei  aina  kiinnitetä  tarpeeksi  huomiota, vaikka  kyseessä  on 

kuitenkin  olennainen  osa  vastuun  määrittämistä.  Kuten  mainittua,  konsultti  on  alansa 

asiantuntija  ja  omaa  näin  ollen  melko ankaraakin  vastuuta  toimessaan  ja  konsultin 

toimessa  vallitsee  niin  sanottu  korostunut  huolellisuusvelvollisuus.172  Kuitenkin niissä 

tapauksissa, joissa  tilaajankin  puolelta  löytyy  asiantuntemusta,  konsultin  vastuu 

kaventuu  kun  tilaajan  ei  voida  katsoa  olevan  alasta  täysin  tietämätön  ja  niin  sanotusti 

”konsultin tiedon armoilla.” 

Kun  konsultti  toimii  tehtävässään  tiedostaen  sen,  että  myös  tilaajalla  on  riittävä 

asiantuntemus  tekemään  päätöksiä  koskien  toimeksiantoa,  voi  konsulttikin  varautua 

siihen, ettei  tilaaja  ainoastaan  sokeasti  luota  kaikkiin  neuvoihin, mitä  konsultti tälle 

antaa, sekä myös siihen, että tilaaja antaessaan omia ohjeita toimeksiantoihin, on aidosti 

tietoinen niiden vaikutuksista. Tilaajan antama hyväksyminen konsultin suunnitelmille 

ja  toimenpiteille  ei  vapauta  konsulttia  vastuusta.173 Kuitenkin  riittävän 

asiantuntemuksen  omaava  tilaaja  ottaessaan  kantaa  konsultin  tälle  esittämiin 

suunnitelmiin,  voi  saada  aikaan  sen, että  hyväksyminen  johtaisi  vahingonkorvauksen 

sovitteluun ja riskiä jaettaisiin konsultilta myös tilaajalle.174 

Vaikka  tilaajan  asiantuntemukselle  annetaan  konsultin  riskin  määrää  määriteltäessä 

painoarvoa, on konsultti kuitenkin suuremmalla tietotaidolla varustettu osapuoli ja näin 

ollen  myös  kantaa  vastuun  neuvonnan  puutteesta.  Kuitenkin  jos  tilaaja  vaatii 

käytettäväksi  uusia  rakenteita  tai  menetelmiä  taikka on vaatinut  konsultin 

toimenpiteisiin  tai  suunnitelmiin  muutoksia,  vapautuu  konsultti  vastuusta, jos  tämä  on 

kirjallisesti  esittänyt  tilaajalle, että näistä  aiheutuu  lisäriskiä, joista  konsultti  ei  ota 
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vastuuta.175  Konsultin  on  ilmoitettava  kirjallisesti  kaikista  niistä  riskeistä,  joita  tilaaja 

haluaa  toimessa  tehdä,  ja  tällöin  konsultti  jättää  tilaajan  päätettäväksi  sen,  otetaanko 

tällaista riskiä josta konsultti ei enää ole vastuussa. Tilaaja arvioi omaa ammattitaitoaan 

käyttäen sen, kannattaako tällaiseen konsultin mielestä riskialttiiseen toimeen lähteä. Jos 

hän on tähän päättänyt konsultin kirjallisesta huomautuksesta huolimatta lähteä, ei hän 

voi  enää  vaatia  konsulttia  korvaamaan  vahinkoa.  Asiantunteva  tilaaja  esittää  yleensä 

tällaisia  vaatimuksia  useammin  kuin  asiasta  tietämätön  ja  tällöin  kirjalliset 

huomautukset  nousevat  tärkeään  asemaan.  Tietotaitoinen  tilaaja  ei  siis  aina  helpota 

konsultin toimintaa vaan saattaa tehdä yhteistyöstä jopa vaikeampaa jolloin se pakottaa 

konsultin toimimaan entistä huolellisemmin ja tarkemmin. 
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6 Loppupohdintoja 

 

Konsulttitoiminta on tänä päivänä yleinen ja kokoajan kasvava toimintamalli. Eri alojen 

konsultteja  käytetään  yhä  enenevissä  määrin  ja  tehtäviä  ulkoistetaan  konsulteille,  jotta 

saadaan  paras  mahdollinen  asiantuntemus  toimeksiantoihin. Konsultti  on  toimessaan 

asemassa, jossa se  alan  asiantuntijana kantaa riskin mahdollisista vääristä neuvoista ja 

toimenpiteistään.  Toimiessaan  alansa  asiantuntijana  ja  antaessaan  palveluita  juuri 

tietotaitoaan käyttäen, on luonnollista, että vastuu on paikoin erittäin ankaraa. Kuitenkin 

oikeuskäytäntö  ja  konsulttitoiminnan  yleiset  sopimusehdot  tarjoavat  mahdollisuuden 

rajoittaa  konsultin  vastuuta  ja  varautua  mahdollisiin  riskitekijöihin.  KSE  2013 –

sopimusehdot  ovat  toimiva  sopimuspohja  konsultin  ja  tilaajan  väliselle 

konsulttisopimukselle  mutta  sopimuksessa  on  kuitenkin  paljon  huomioon  otettavia 

asioita, joilla konsultti voi rajata vastuutaan ja hallita riskiä toiminnassaan. 

Konsultin  tärkeimmistä  velvollisuuksista  olen  tutkimuksessani  käynyt  läpi  pää- ja 

sivusuoritusvelvollisuuksien lisäksi huolellisuusvelvollisuuden, 

lojaliteettivelvollisuuden  ja  tiedonantovelvollisuuden.  Nämä  velvollisuudet  toimivat 

korostuneesti  konsulttitoiminnassa  tämän  tarjotessa palveluitaan alan  asiantuntijana. 

Huolellisuusvelvollisuus  on  konsulttitoiminnassa  korostunutta  ja  standardit  poikkeavat 

normaalista  bonus  pater familias –huolellisuusmittapuusta  ja ne on  mitoitettu  saman 

alan huolellisen konsultin huolellisuusstandardiin. 

Kun toimitaan niin sanottuna erityisasiantuntijana, on konsultin oltava  erityisen lojaali 

tilaajaansa  kohtaan.  Tilanteissa,  joihin  konsultti  palkataan,  voidaan  tilaajan  katsoa 

olevan erityisen haavoittuneessa asemassa, jolloin konsultti ei voi ainoastaan omaa etua 

tavoitellen  ottaa  tilaajan  edut  huomioon  vaan  tämän  on  korostetusti  huolehdittava 

tilaajan  eduista. Konsultin  voidaankin  katsoa  olevan  ikään  kuin päämies-

agenttisuhteessa  jolloin  agentin  on  otettava  päämiehen  edut  korostuneesti  huomioon. 

Tiedonantovelvollisuus  korostuu  myös  sopimuksen  epätasapainosta  ja  tehtävien 

luonteesta  johtuen.  Kun  kyseessä  on  asiantuntijatoimeksianto,  on  myös 

tiedonantovelvollisuus korostunutta eikä konsultti voi tyytyä ainoastaan toimeksiantoon 

liittyvien  asioiden  informoimiseen  vaan  tilaajaa  on  myös  informoitava  toimeksiantoon 

liittymättömistä asioista, jos näillä voi olla merkitystä toimeksiannossa. 
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Konsulttitoiminnassa vastuu on lähtökohtaisesti asetettu korkeaksi mutta konsultilla on 

myös  oltava  mahdollisuus  rajata  vastuutaan  ja  varautua  riskiin.  Konsultilla  on  oltava 

keinoja  ottaa  huomioon  toiminnan  kannattavuus  ja  ne  riskit, mitä  tämän  on  järkevää 

ottaa  kannettavaksi  saamaansa  hyötyyn  nähden.  Konsulttitoiminta  on  liiketoimintaa 

siinä  missä  mikä  tahansa  muukin  liiketoiminta  ja  tässä  on  myös  omat  edut  ja  hyödyt 

otettava huomioon korostuneen vastapuolen etujen huomioon ottamisen lisäksi. Tällöin 

kysymykseen  tulevat  konsultin  riskinhallinnan  välineet  ja  keinot  rajoittaa  omaa 

vastuutaan  niin  ettei  se  kasva  kohtuuttomaksi.  Oman  elementtinsä  vastuukysymyksiin 

tuovat myös muut samassa tehtävässä työskentelevät toimijat. 

Olen  tarkastellut  tutkimuksessani  konsultin  vastuukysymyksiä,  niiden  rajaamista  sekä 

riskinhallintaa ja siihen varautumista. KSE 2013- sopimusehdoissa on useita konsultin 

vastuunrajoituslausekkeita,  joilla  pyritään  vastuun  ennakoitavuuteen  ja  varautumiseen 

mahdollisten  vahinkojen  sattuessa.  Tärkein  ja  keskeisin  vastuunrajoituslauseke  on 

konsultin  vastuun  määrän  rajoittaminen  koko  toimeksiannon  palkkion  suuruiseksi. 

Konsultin  toimessa  vahingot  voivat  joskus  kasvaa  erittäin  suuriksi  ja  toimesta  saatu 

palkkio voi olla vain murto-osa tästä määrästä. Konsultin kannalta vastuunrajoitus koko 

toimeksiannon palkkion suuruiseksi on erittäin hyvä tapa ja tällä konsultti voi varautua 

siihen, minkälaisia vahingonkorvaussummia tämä voi joutua korvaamaan. KSE 2013 –

sopimusehtojen  yhteensovittaminen  konsulttisopimukseen  on  kuitenkin  aiheuttanut 

aiemmin  ongelmia, joihin  on  nyt  uusimmassa  sopimusehtojen  2013-versiossa  pyritty 

tuomaan  selkeyttä.  Olen  käsitellyt  tutkimuksessani  tapausta  KKO:  2003:26, jossa 

korkein  oikeus  oli  tulkinnut  aiemmin  voimassa  olleiden KSE  1983 –sopimusehtojen 

vastuunrajoituskohtaa mielestäni erikoisella tavalla ja tuominnut konsultin maksamaan 

huomattavan  summan  vahingonkorvauksia  tilaajalle.  KSE –sopimusehtojen 

päivittäminen  näyttäisi  kuitenkin  tuoneen  ratkaisuun  tälle  epäselvyydelle  ja  poistaneet 

epäselvien  vakuutusta  koskevien  sopimuskohtien  yllättävää  vaikutusta 

vahingonkorvausmäärän ylärajaan. 

Vahingonkorvausmäärän  ylärajan  määrittämistä  voidaan  tilaajan  osalta  kritisoida  siitä, 

onko  kyseessä  kohtuuttomaksi  muodostuva  rajoitusehto  vahinkojen  kasvaessa 

suuremmiksi  kuin  koko  toimeksiannon  palkkio.  Kyseessä  on  kuitenkin  jo kymmeniä 

vuosia  voimassa  ollut  ja  jo  vuoden  1983  KSE –sopimusehdoissa  sovellettu 

vastuunrajoituslauseke,  joka  on  ollut  hyväksi  havaittu,  joskin  ennen  KSE  2013 –

sopimusehtojen  voimaantuloa  KSE –ehtojen  kokonaispanokseen  rajattu  vastuu  oli 

toissijainen vastuunrajoituskeino, jonka sanamuoto oli vaikeammin tulkittavissa ja tästä 
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kertoo myös edellä mainittu korkeimman oikeuden ratkaisun sopimusehtojen  hengestä 

poikkeava  tuomio. Lisäksi  rakennustoiminnassa,  johon  tämäkin  päätös  liittyi,  on 

suunnittelijana  toimivan  konsultin  lisäksi  myös  urakoitsija,  joka toimii  tehtävässään 

alansa  ammattilaisena  ja  näin  ollen kantaa myös oman  vastuunsa  omaan 

asiantuntevuuteensa  nojautuen  aiheutuneista  vahingoista  sen  mukaan,  missä  määrin 

tämän  olisi  tullut  huomata  suunnittelijoiden  virheet.  Näin  ollen  konsultin  vastuun 

rajoittaminen tämän koko toimeksiannon palkkioon ei ole mielestäni kohtuuton. 

Toimeksiannossa  toimivat  muut  tahot  vaikuttavat  myös  konsultin  vastuuseen,  ja  nämä 

toimijat  on  otettava  huomioon  sopimusta  valmisteltaessa.  Jos  sopimuksia  ketjutetaan 

oikein,  saadaan  jaettua  vastuuta  myös  muiden  toimijoiden  kanssa  eikä  kohtuuttoman 

suurta  riskiä  jää  konsultin  itsensä  kannettavaksi.  Vahingon  sattuessa  jokainen 

toimeksiannossa  toimiva  taho  haluaa  luonnollisesti  viimeiseen  asti  välttyä  omalta 

vahingonkorvausvastuulta. Tällöin  korostuu  sopimusten  luonne  ja  se,  minkälaisia 

sopimuksia  on  kenenkin  kanssa  tehty  ja  miten  nämä  sopimukset  ovat  yhteydessä 

keskenään. Ovatko sopimukset ketjutettuja vai onko tehty erillisiä sopimuksia tilaajan ja 

eri tahojen kanssa? Päävastuun ottaminen voi joissakin tapauksissa olla kannattavaa ja 

helpointa.  Tähän  liittyy  riskiä  mutta  myös  tuotot  ovat  yleensä  sitä  kautta  suurempia. 

Tilaajalle  on  usein  helpointa  saada  yksi  koko  toimeksiannon  suorittamisesta  vastaava 

taho tehtävään, jonka kautta tilaaja käy kaikki neuvottelut. Tällöin on kuitenkin otettava 

huomioon  riskitekijät  ja  mahdollinen  vastuuseen  joutuminen  toisten  toimijoiden 

virheistä. 

Kun  konsultti  päättää  ryhtyä  niin sanottuun  vetovastuuseen  koko  toimeksiannosta  ja 

tehdä  sopimuksen  tilaajan  kanssa,  nousee  korostuneeseen  asemaan  hyväksi  todetut 

alikonsultit  ja  muut  alihankkijat  kuten  urakoitsijat.  Konsultilla  tulisi  olla  ainakin 

päätäntävalta  siitä,  kuka  on  urakoitsijana  toimiva  taho.  Jos  tilaaja  osoittaa  konsultille 

urakoitsijan  mutta  pysyttää  päävastuun  konsultilla  urakoitsijan  toimiessa  konsultin 

alaisena  sopimusten  ketjuttamismenetelmällä,  ei  tämä  mielestäni  vaikuta  kovin 

järkevältä lähtökohdalta. Jos konsultti ottaa tilanteessa johdon, on tämän saatava valita 

hyväksi  havaitsemansa  ja  luotettavat  urakoitsijat  joiden  kanssa  tehtävien  jakaminen 

toimii  mahdollisimman  sujuvasti  ja  riskittömästi.  Konsultti, aiemmin  kuvattujen  KSE 

2013  –sopimusehtojen  mukaisesti, tarvitsee tilaajan  suostumuksen  käyttämiinsä 

apulaisiin, mutta päätäntävalta tulisi silti olla konsultilla. Jos tilaaja ei hyväksy konsultin 

ehdottamaa  urakoitsijaa, tulisi  tämän  ainakin  saada  ehdottaa  seuraavaa urakoitsijaa 

suorittamaan toimeksiannon. Jos tilaaja vaatii tiettyä urakoitsijaa, josta konsultilla ei ole 
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tietoa,  olisi  riskin  hallinnan  kannalta  paras  vaihtoehto  konsultin  näkökulmasta  tehdä 

erilliset  sopimukset  tilaajan  ja  konsultin  sekä  tilaajan  ja  urakoitsijan  kanssa.  Tällöin 

vetovastuussa  olisi  tilaaja itse, jolloin  hän  saisi  päättää  mitä  konsultin  suunnitelmien 

kanssa  tehdään  ja  tämän  jälkeen  esittää  ne  urakoitsijalle,  joka  jatkaisi  hankkeen 

toteuttamista. 

Vahingonkorvauslaki  soveltuu  huonosti  konsulttitoimintaan  tilanteessa,  jossa 

alikonsulttina toimiva taho ei ole sopimussuhteessa tilaajaan. Jos alikonsulttina toimiva 

taho  on  tehnyt  vahingon  aiheuttavan  virheen,  ei  vahinkoja  voida  usein  vaatia 

korvattavaksi  deliktiperusteella  vahingonkorvauslain  5:1  mukaisten 

vahingonkorvausrajoitusten  vuoksi,  joissa  puhtaat  varallisuusvahingot  jäävät 

vahingonkorvauksen  ulkopuolelle ilman  erittäin  painavia  syitä.  Tällöin  entistä 

suurempaan rooliin jää sopimusten oikeanlainen laadinta ja vastuukysymysten pohdinta 

mahdollisten  vahinkosattumusten  varalta. Konsultille  avautuu  mahdollisuuksia  saada 

suorittamiaan  korvauksia  takaisin  regressivastuun  perusteella,  mutta  jos  tilaaja  ei  ole 

tyytyväinen  konsultin  toimintaan,  ei  tämä  tee  hyvää  asiakassuhteille  ja  voi  aiheuttaa 

konsultille  tulevaisuudessa  menetettyjä  tuloja.  Vahingonkorvauslain  mukaisiin 

korvauksien  saatavuuksiin  ei  siten  mielestäni  tulisi  liikaa  luottaa,  vaan  pyrittävä 

sopimuskeinoin  saamaan  oman  selustansa  turvattua  mahdollisimman  pitkälle.  Ei 

ainoastaan vahingonkorvauksen kannalta, vaan myös  asiakassuhteiden pysyttämisen  ja 

uusien  asiakassuhteiden  saamiseksi.  Hyvän  konsultin  maine  kiirii  ja  tulee 

potentiaalisten  tilaajien  tietoon.  Kuitenkin  myös  huonot  suoritukset  alalla  muistetaan. 

Spesifillä  alalla  kaikki  tuntevat  toisensa  ja  suoritusten  laatu  tulee  varmasti  kaikkien 

toimijoiden tietoon. 

Myös tilaajalle on konsulttitoimessa asetettu velvollisuuksia, joita tämän tulee noudattaa 

toimeksiannon kuluessa. Lojaliteettiperiaate on mukana toimeksiannossa myös tilaajan 

lojaalina  toimintana  konsulttia  kohtaan. Konsultin  ottaessa  huomioon  tilaajan  edut 

lojaliteettiperiaatteen  mukaisesti,  on  myös  tilaajalla  velvollisuus  ottaa  huomioon 

konsultin  oikeuksia.  Myötävaikutus- ja  vahingon  minimoimisvelvollisuus  osoittavat 

sen,  ettei  tilaajakaan  voi  jäädä  toimeksiannossa  passiiviseksi vaan  tälläkin  on 

velvollisuuksia  edistää  hankkeen  toteutumista.  Tilaajan  on  informoitava  konsulttia 

mahdollisista  aiheutuvista  tai  aiheutumassa  olevista  vahingoista,  jotta  konsultti  voi 

ryhtyä toimenpiteisiin vahingon minimoimiseksi. Vakavien vaarojen uhan havaitessaan, 

tilaajan on myös ryhdyttävä itse toimenpiteisiin lisävahinkojen estämiseksi. Tiedollinen 

epätasapaino  ei  ole  peruste  tilaajalle  jäädä  toimeksiannossa  passiiviseksi  ja  kuvitella, 
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että konsultti huolehtii kaikesta toimeksiannon aikana tilaajan itsensä pysytellessä täysin 

ulkopuolisena. 

Valtaosalle näyttää muodostuneen käsitys siitä, että konsultti toimii markkinoilla ilman 

minkäänlaista  riskiä.  Voidaan  kuitenkin  näyttää  tutkimuksessa  osoitetun  vastuun 

tarkastelun perusteella, että konsultilla itse asiassa on melkoisen suuri ja paikoin erittäin 

ankarakin  vastuu  toimeksiantoa  täyttäessään.  Ammattitaito  lisää  vaatimustasoa  ja  kun 

esiinnytään  tietyn  spesifin  alan  erityisosaajana,  on  tämän  myötä  neuvojen  ja  muiden 

toimien  oikeellisuudelle  asetettavat  vaatimukset  suuria.  Erityisosaajan  on  toimittava 

erityistä  huolellisuutta  ja  tarkkuutta  noudattaen  tehdessään  toimenpiteitä  ja  antaessaan 

neuvoja.  Jos  huolellisuutta  arvioitaisiin  normaalin  bonus  pater familias –standardin 

mukaan  ilman  mitään  ylimääräistä  vastuuta,  tuskin  kukaan  haluaisi  palkata  erikseen 

konsulttia  huolehtimaan  toimeksiannosta,  johon  liittyy  suurta  huolellisuutta  vaativia 

toimia joiden laiminlyönnistä voi aiheutua merkittäviä vahinkoja. 

Konsultin toiminta on siis vastuullisesti erittäinkin ankaraa, mutta oikeusjärjestelmästä 

löytyy  myös  keinoja  vastuun  rajaamiseen  niin,  ettei  vastuusta  tule  kohtuutonta  ja 

toiminta  on  siten  kannattavaa.  Konsultin  käyttäminen  myös  auttaa  tilaajan  toiminnan 

tehokkuutta,  kun  miltei  joka  alalle  löytyy  asiantuntijoita,  jotka  suoriutuvat  tehtävästä 

tuloksellisesti. Tilaajan ei tarvitse itse tuntea kaikkea, ja vaikka tuntisikin, on erityinen 

asiantuntemus pienelle kyseisen alan lohkolle varmasti paikallaan. 

Vastuukysymykset aktualisoituvat yleensä siinä vaiheessa kun vahinko on jo sattunut ja 

tällöin  vastuussa  olevaa  aletaan  etsiä.  Ennakoiva  sopiminen  onkin  tervetullut  ilmiö 

liiketoiminnassa,  jossa  sopimukset  pyritään  laatimaan  niin,  että  vältettäisiin  suoritusta 

haittaavat  virheellisyydet.  Vahinkoja  luonnollisesti  sattuu,  mutta  puhtaasti  sopimuksen 

huonosta suunnittelusta johtuvat oikeusriidat ovat asioita, joita pitäisi pyrkiä välttämään. 

Siispä  ennakoiva  sopiminen  tulisi  asettaa  myös  konsulttitoiminnassa  yhdeksi 

tärkeimmistä  kriteereistä. KSE  2013 –sopimusehtojen  lisäksi  myös  yhtiön  omat 

sopimusehdot  voisivat  olla  hyvä  ratkaisu  tuomaan  samankaltaisiin tilanteisiin  lisää 

varmuutta.  Tämä  loisi  pohjaa  toimeksiantojen  sopimuksiin,  mutta  jokainen 

konsulttisopimus  tulisi  silti  räätälöidä  erikseen  eikä  ainoastaan  sokeasti  luottaa 

vakiosopimuksiin tehtävien samankaltaisuuksiin nojautuen. Pienikin ero toimeksiannon 

luonteessa  saa  aikaan  sen,  että  sopimusteknisesti  huomioon  otettavia  asioita  tuleekin 

lisää.  Kuitenkin  kun  konsulttitoiminnassa  tuodaan  yhteen  KSE  2013 –sopimusehdot, 

yhtiön omat sopimusehdot sekä oma, tarkkaan suunniteltu ja juuri kyseiseen tehtävään 

räätälöity  konsulttisopimus,  saadaan  aikaan  toimiva  kokonaisuus,  jossa  konsultin  oma 
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selusta  on  turvattu  niin  hyvin  kuin  mahdollista  ja  kaikkeen  mahdolliseen  normaalista 

poikkeavaan  tilanteeseen  on  varauduttu  parhaalla  mahdollisella  tavalla.  Tällöin  sekä 

konsultti että tilaaja voivat suorittaa omat toimeksiantonsa tehokkaasti. 
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