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Tiivistelmä: 

 

Tutkielmassa tarkastelun keskiössä ovat ennakoiva sopiminen ja funktionaalinen sopimusteoria, jotka 

ovat uudenlaisia oikeustieteellisiä tutkimussuuntauksia sopimusoikeuden alueella. Tutkielmassa näitä 

liikkeitä kutsutaan kollektiivisesti uudeksi sopimusoikeudeksi, joka peilautuu sitä edeltäneeseen laajaan 

ja oikeustieteen parissa yleisesti hyväksyttyyn tutkimustraditioon, perinteiseen sopimusoikeuteen. 

Tutkielmassa uusi sopimusoikeus nähdään merkittävästi perinteisestä sopimusoikeudesta poikkeavaksi 

tavaksi tarkastella sopimusoikeuden kysymyksiä. 

 

Tutkimus on lähtökohdiltaan oikeusteoreettinen. Tutkimuskohteena ovat erilaisten sopimusoikeuden 

tutkimussuuntausten teoreettiset rakenteet, ja yleisenä tutkimusmenetelmänä on filosofinen analyysi. 

Tutkimuksessa on huomioitu myös historiallinen näkökulma. Merkittäviä erityisiä metodologisia 

työvälineitä ovat Thomas Kuhnin tieteenfilosofinen teoria, Jürgen Habermasin tiedonintressiteoria ja Ian 

R. Macneilin relational contracting -tutkimustraditioon liittyvät teoreettiset mallit. Tutkimuksen fokus on 

erityisesti liike-elämän yritysten välisessä sopimustoiminnassa eli B2B-sopimuksissa. 

 

Rakenteellisesti tutkielma jakautuu kahteen osaan. Tutkielman ensimmäisessä osassa syvennytään 

perinteisen ja uuden sopimusoikeuden kehityslinjoihin sekä teoreettisiin rakenteisiin. Tutkielman 

jälkimmäisessä osassa puolestaan tarkastellaan sopimusoikeuden tilannetta laajemmasta, koko 

oikeustieteen alueen kattavasta näkökulmasta hyödyntäen Kuhnin tieteenkehittymisen teoriaa. 

 

Tutkimustuloksena on, että perinteisen sopimusoikeuden osittain radikaaleistakin uudistuspyrkimyksistä 

huolimatta sen pohjalla olevat jäykät teoreettiset rakenteet ovat säilyneet muuttumattomina ja pitäneet 

muutosten laajuuden varsin rajattuna. Uuden sopimusoikeuden teoriat ovat täyttäneet perinteisen 

sopimusoikeuden jättämää aukkoa omaksumalla modernin liike-elämän sopimustoiminnan haasteisiin 

paremmin vastaavia monitieteellisiä, joustavia lähestymistapoja. Thomas Kuhnin teoriaa hyödyntävällä 

analyysillä on tutkimuksessa todettu, että uuden sopimusoikeuden teoriat eivät ole perinteisen 

sopimusoikeuden paradigmaa haastavia uusia paradigmaehdokkaita. Pikemminkin perinteisessä ja 

uudessa sopimusoikeudessa on kyse kahdesta erillisestä tieteenalasta, jotka pohjautuvat erilaisiin 

tiedonintresseihin. Kuhnin mallin pohjalta tutkielmassa esitetään myös erilaisia vaihtoehtoja uuden 

sopimusoikeuden teorioiden tulevalle kehitykselle. 

 

Avainsanat: sopimusoikeus, oikeusteoria, kaupalliset sopimukset, funktionaalinen sopiminen, 

ennakoiva sopiminen, ennakoiva oikeus, proaktiivinen sopiminen, relationaalinen 

sopimusteoria, tieteenfilosofia, paradigmat 

 

_x_ Tutkielma ei sisällä muita kuin tekijän omia henkilötietoja.
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1. Johdanto 

1.1 Johdatus tutkielman aihealueeseen 

Sopimusvapaus ja sen varaan rakentuva sopimusinstituutio ovat modernin 

liberaalidemokraattisen yhteiskunnan sekä vapaan markkinatalouden keskeisiä 

tukipilareita. Nopean teknologisen kehityksen vauhdittamina sekä talousjärjestelmä että 

myös koko yhteiskunta ovat entistä suurempien muutospaineiden edessä. Erityisesti 

informaatioteknologian edistysaskeleet ovat radikaalisti muuttaneet 

kulutustottumuksiamme, elintasoamme ja elintapojamme viimeisten vuosikymmenien 

aikana. Lisäksi sosiaalisen median kaltaiset innovaatiot ovat myös vaikuttaneet 

laajemmin tiedonvälitykseen, valtamedian asemaan ja politiikkaan. Näiden muutosten 

keskellä länsimaisen demokraattisen oikeusvaltion tärkeimmiltä instituutioilta vaaditaan 

ketteryyttä ja kykyä nopeasti sopeutua uudenlaisiin olosuhteisiin.1 

Liike-elämä on teknologisen kehityksen eturintamassa, joten siellä tapahtuneet muutokset 

ovat olleet erityisen nopeita ja syvällisiä. Kokonaisia yritysten taloudellisen toiminnan 

pohjalla olevia liiketoimintamalleja on jouduttu hylkäämään ja omaksumaan uusia. 

Teknologinen kehitys on myös johtanut entistä suurempaan erikoistumiseen ja tiettyyn 

ydinosaamisen keskittymiseen. Tämä puolestaan on aiheuttanut jatkuvaa kasvua yritysten 

välisen yhteistyön määrässä sekä yhteistoiminnan monimuotoistumista. 

Alihankintaketjut ja erilaiset verkostomaiset kumppanuusrakenteet ovat tulleet entistä 

monimutkaisemmiksi, sekä riippuvuus liiketoiminnan kumppaneista on kasvanut 

suuremmaksi. Tällainen kehitys on asettanut kasvavia vaatimuksia liike-elämän B2B-

sopimuksille.  Sopimuksilta vaaditaan entistä suurempaa joustavuutta, monimuotoisuutta 

sekä kykyä vastata lisääntyvään määrään erilaisia tarpeita ja toteuttaa erilaisia tehtäviä.2 

Näiden muutosten keskellä sopimusoikeus on kehittynyt varsin hitaasti. Tieteenalan 

perusteet ovat edelleen valtaosin yli sata vuotta sitten luoduissa teoreettisissa rakenteissa. 

Viime vuosikymmeninä sopimusoikeuden parissa on kuitenkin syntynyt uusia 

tutkimussuuntauksia, jotka pyrkivät syrjäyttämään vanhat ajatusmallit ja vastaamaan 

 
1 Ks. esim. Fuchs 2015, Lanier 2013 ja Moe & Schweidel 2014. 
2 Ks. esim. Downes & Nunes 2014, Kim & Mauborgne 2005 ja Christensen 1997. 



 

2 

 

paremmin modernin liike-elämän ja sen yhteiskunnallisen toimintaympäristön asettamiin 

uudenlaisiin haasteisiin. 

 

1.2 Aiheen rajaus, tutkimuskysymykset ja tutkielman rakenne 

Tutkimuksessani tarkastelun keskiössä ovat ennakoiva sopiminen3 ja funktionaalinen 

sopimusteoria, jotka ovat uudenlaisia oikeustieteellisiä tutkimussuuntauksia 

sopimusoikeuden alueella. Kutsun näitä ja muita mahdollisia vastaavia liikkeitä 

kollektiivisesti uudeksi sopimusoikeudeksi, jonka ymmärrän oikeusteoreettisesti 

merkittävästi aiemmasta tutkimuksesta poikkeavaksi tavaksi tarkastella sopimusoikeuden 

kysymyksiä. Näistä ensimmäinen on varhaisempi, pohjoismainen tutkimussuuntaus. 

Jälkimmäinen taas sai alkunsa Yhdysvalloissa 2010-luvulla, ja viime vuosina se on 

löytänyt jalansijaa myös Suomessa. Molemmilla on vahvasti kansainväliseen, erityisesti 

yhdysvaltalaiseen oikeus- ja taloustieteeseen nojaava tausta. 

Uusi sopimusoikeus peilautuu sitä edeltäneeseen sopimusoikeuden laajaan ja 

oikeustieteen parissa yleisesti hyväksyttyyn tutkimustraditioon, jota kutsun perinteiseksi 

sopimusoikeudeksi. Perinteinen sopimusoikeus kattaa 1800-luvun lopulla alkaneen ja 

edelleen nykypäivänä jatkuvan modernin oikeustieteen ja uusklassisen taloustieteen 

teoreettisiin perustoihin nojaavan tutkimuskentän. Uuden sopimusoikeuden lähtökohdat 

ovat perinteisen sopimusoikeuden ulkopuolella ja osittain myös kokonaan muiden 

tieteenalojen parissa syntyneissä teoreettisissa malleissa, minkä vuoksi perinteinen ja uusi 

sopimusoikeus ovat lähtökohdiltaan toisistaan huomattavasti eroavia lähestymistapoja 

sopimusoikeuteen. 

Perinteinen sopimusoikeus käsittää siis sopimusoikeuden valtavirran niin historiallisesti 

kuin edelleen tänä päivänäkin. Uuden sopimusoikeuden teoriat puolestaan ovat vielä 

varsin nuoria ja myös melko tuntemattomia ilmiöitä laajemmassa sopimusoikeuden 

kentässä. Oikeusteoreettisesta lähtökohdasta uusi sopimusoikeus kuitenkin tarjoaa 

erittäin mielenkiintoisen, hedelmällisen ja oikeustieteen parissa aidosti uudenlaisen 

 
3 Läheisiä käsitteitä ennakoivalle sopimiselle ovat ennakoiva oikeus ja ennakoiva lähestymistapa. Ks. 

näistä tarkemmin alaluku 3.2. 
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näkökulman sopimusoikeuteen. Tätä valitsemaani tutkimusasetelmaa perustelen vielä 

yksityiskohtaisemmin alaluvussa 2.1. 

Olen rajannut tutkimukseni koskemaan erityisesti sopimusoikeuden suomalaista 

tutkimuskenttää. Lähestyn siis molempia tutkimiani uuden sopimusoikeuden suuntauksia 

– ennakoivaa sopimista ja funktionaalista sopimusteoriaa – niiden suomalaisessa 

tutkijayhteisössä saamansa muodon kautta. Ennakoivan sopimisen tapauksessa tosin tämä 

yhteisö on käsittänyt myös muita pohjoismaita, mutta tutkimuksen valtaosa on senkin 

osalta tapahtunut Suomessa. Samalla tavalla huomioin myös perinteistä sopimusoikeutta 

koskevan tarkastelun osalta erityisesti suomalaisen tutkimuksen kentän. Niin perinteisen 

kuin myös uuden sopimusoikeuden teoreettiset perusteet ovat kuitenkin vahvasti 

kansainväliset. Molemmissa tapauksissa nämä juuret johtavat pitkälti yhdysvaltalaisen 

oikeustieteen pariin. Tekemäni maantieteellinen rajaus suomalaiseen / pohjoismaiseen 

tutkijayhteisöön onkin siinä mielessä pinnallinen, että huomattavin osa omasta 

tutkimuksestanikin keskittyy juuri näiden perinteisen ja uuden sopimusoikeuden vahvasti 

kansainvälisten teoreettisten pohjarakenteiden tarkasteluun. 

Sopimusoikeuden sisällä olen rajannut tutkimustani myös siten, että huomioni on 

nimenomaan liike-elämän yritysten välisessä sopimustoiminnassa eli B2B-sopimuksissa. 

Tämä rajaus johtuu ensisijaisesti siitä, että uuden sopimusoikeuden teorioiden 

lähtökohdat ovat nimenomaan yritysjuridiikassa ja B2B-sopimuksia koskevissa 

ongelmissa. Uusi sopimusoikeus kattaa siis kapeamman alueen sopimusten maailmasta 

kuin perinteinen sopimusoikeus, johon lasketaan kuuluvaksi kaikki sopimustoiminta, 

kuten kuluttajasopimukset tai yksityishenkilöiden väliset sopimukset. Perinteistä 

sopimusoikeutta koskevassa tutkielmani osassa käsittelen tosin myös jonkin verran 

tutkimuksia, jotka eivät suoranaisesti koske B2B-sopimuksia. Tällainen hetkittäinen 

aihealueelta poistuminen on kuitenkin siinä mielessä vain näennäistä, että 

tutkimuksellinen mielenkiinnon kohteeni on pohjimmiltaan oikeusteoreettinen, ja nämä 

tutkimukset ovat teoreettiselta anniltaan oman työni kannalta merkittäviä. 

Tutkimuskysymykseni on tiivistettävissä seuraavaan muotoon: haastaako uusi 

sopimusoikeus vallitsevan perinteisen sopimusoikeuden paradigman? Tämä 

tutkimuskysymys muodostuu tarkemmista alakysymyksistä, jotka jaan kahteen ryhmään. 

Ensinnäkin selvitän sopimusoikeuden teoreettista tilannetta, perinteisen ja uuden 

sopimusoikeuden luonnetta, niiden välisiä eroavaisuuksia ja myös mahdollisia 
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yhtymäkohtia. Tähän tutkimustehtävään liittyen pyrin vastaamaan kysymykseen: 

millaisia ovat perinteisen ja uuden sopimusoikeuden teoreettiset rakenteet? Tähän 

liittyvä toinen, tutkimuksellisesti merkittävämpi kysymys on: millainen on uuden 

sopimusoikeuden teoreettinen luonne tarkasteltaessa sitä suhteessa perinteiseen 

sopimusoikeuteen ja miten nämä kaksi lähestymistapaa poikkeavat toisistaan? 

Tarkastelen näitä kysymyksiä ensinnäkin yleisemmällä tasolla perinteisen ja uuden 

sopimusoikeuden välisen vastakkainasettelun lähtökohdasta, sekä rajoitetummin 

perinteisen ja uuden sopimusoikeuden alle kuuluvien yksittäisten teorioiden 

näkökulmasta. 

Tämä tutkimuskysymyksieni ensimmäinen, luonteeltaan yleisempi osa tarjoaa pohjan 

tutkielmani jälkimmäiselle, erityiselle osalle, jossa tarkastelen sopimusoikeuden sisäistä 

tilannetta Thomas Kuhnin tieteenfilosofisen teorian valossa.4 Tässä tutkielmani 

jälkimmäisessä osassa pyrin vastaamaan ensinnäkin kysymykseen: miten perinteisen ja 

uuden sopimusoikeuden toisistaan poikkeavat teoreettiset rakenteet suhtautuvat toisiinsa 

laajemmasta, koko oikeustieteen alan käsittävästä näkökulmasta? Tämän jälkeen 

tarkastelen vielä fokusoidummin kysymyksiä: miten sopimusoikeuden kahtiajakoa ja 

viimeaikaisia kehityssuuntia on ymmärrettävä Kuhnin teorian viitekehyksessä? Sekä: 

onko paradigman muutos mahdollinen sopimusoikeudessa tällä hetkellä vallitsevassa 

tilanteessa? 

Tutkimuskysymyksien logiikkaa seuraten olen järjestänyt myös tutkielmani rakenteen 

kahteen toisiaan seuraavaan jaksoon. Pystyäkseni syvällisemmin analysoimaan 

tutkimuskysymyksieni jälkimmäistä osaa on välttämätöntä ensin ymmärtää erot 

perinteisen ja uuden sopimusoikeuden eli kahden perusteiltaan ja lähtökohdiltaan täysin 

erilaisen sopimusoikeudellisen katsantotavan välillä. Niinpä tutkimuskysymyksieni 

ensimmäisen osan kattavat tutkielmani luvut 2 ja 3, joista ensimmäisessä syvennyn 

perinteisen sopimusoikeuden teorian rakenteisiin sekä esittelen joitakin perinteisen 

sopimusoikeuden uudistusmielisiä tutkimuslinjoja tieteenalan suomalaisessa 

kontekstissa. Luku 3 puolestaan sisältää vastaavasti uuden sopimusoikeuden 

läheisemmän oikeusteoreettisen tarkastelun, ennakoivan sopimisen ja funktionaalisen 

sopimusteorian esittelyn sekä näiden välisen vertailun. Tutkielmani luvussa 4 käsittelen 

tutkimuskysymyksieni jälkimmäistä osaa eli sopimusoikeuden tilannetta laajemmasta, 

 
4 Kuhn 1994. Ks. alaluku 4.2, jossa esittelen Kuhnin teoriaa tarkemmin. 
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koko oikeustieteen alueen kattavasta näkökulmasta. Tässä tarkastelussa hyödynnän 

Thomas Kuhnin tieteenfilosofisen teorian lisäksi Jürgen Habermasin tiedonintressiteoriaa 

tutkimusmenetelmällisenä apuvälineenä.5 Selvitän uuden sopimusoikeuden liikkeiden 

sisäisiä käsityksiä sopimusoikeudesta ja niiden käyttämää paradigman muutoksen 

retoriikkaa sekä tarkastelen aiempia oikeustieteellisiä Kuhnin teorian sovelluksia. 

Lopuksi sovellan Kuhnin mallia sopimusoikeuden oikeusteoreettisen tilanteen 

tarkastelussa. Luvussa 5. vedän yhteen tutkimukseni merkittävimmät tulokset ja esitän 

johtopäätökset. 

Tutkimusaiheeni on tuore ja merkittävä, sillä uuden sopimusoikeuden teorioita ei ole 

juurikaan systemaattisesti vertailtu ainakaan liikkeiden ulkopuolisesta näkökulmasta. 

Syynä tähän on luonnollisesti jo pelkästään funktionaalisen sopimusteorian nuori ikä. 

Toisaalta myöskään Kuhnin tieteenfilosofiaa ei ole aiemmin hyödynnetty 

sopimusoikeuden tieteenalan tarkastelussa. Laajemminkin koko oikeustieteen parissa 

Kuhnin mallia on sovellettu vain muutamissa harvoissa tutkimuksissa.6 Paradigman 

käsite on saanut nykyisen akateemisen merkityksensä nimenomaan Kuhnin 

tieteenfilosofiasta. Käsitettä käytetään oikeustieteessäkin melko yleisesti erilaisissa 

asiayhteyksissä. Oman tutkimukseni alueella erityisesti ennakoivan sopimisen 

tutkimusten retoriikassa ”paradigma” ja ”paradigman muutos” ovat usein esiintyviä 

ilmaisuja, joilla kuvataan tarvetta uudenlaisen sopimusoikeudellisen lähestymistavan 

kehittämiselle ja laajalle omaksumiselle. Käsitettä käytetään kuitenkin melko usein vailla 

syvällisempää ymmärrystä Kuhnin teoriasta.7 Hyödyntämällä Kuhnin ja Habermasin 

teorioita omina tutkimuksellisina apuvälineinäni pyrin ensinnäkin tuomaan 

sopimusoikeuden ja oikeustieteen pariin uudenlaista ymmärrystä tieteenalan tilanteesta 

sekä selventämään paradigmakäsitteeseen liittyvää retoriikkaa. Tutkimusaiheeni on myös 

erittäin ajankohtainen, sillä uuden sopimusoikeuden tutkimussuuntaukset ovat vielä 

 
5 Habermas 1976. 
6 Kansainvälisessä katsannossa merkittävimmän ja omankin tutkimukseni yhtenä lähtökohtana toimivan 

tutkimuksellisen panoksen on antanut Aulis Aarnio (ks. Aarnio 1983 ja Aarnio 1997). Hänen ja muiden 

oikeustieteellisten kuhnilaisten tutkimusten sisältöä ja merkitystä oman työni kannalta erittelen 

tarkemmin alaluvussa 4.3. 
7 ”Paradigman muutos” on suorastaan keskeinen tutkimuksellinen teema ainakin kahdessa ennakoivan 

sopimisen tutkimuksessa: Helena Haapion väitöskirja ”Next Generation Contracts: A Paradigm Shift” 

(Haapio 2013) ja Thomas D. Bartonin artikkelissa ”A Paradigm Shift in Legal Thinking” (Barton 2008). 

Haapio mainitsee Kuhnin teorian vain yhdessä alaviitteessä muutamalla lauseella. Melko tiivistetyssä 

artikkelissaan Barton puolestaan ei mainitse Kuhnia lainkaan. 
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varhaisessa kehitysvaiheessa ja koko tieteenalan tulevaisuus on epäselvä. Omalla 

tutkimuksellani pyrin tuomaan lisää selvyyttä tähän tilanteeseen. 

 

1.3 Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat sekä keskeiset 

käsitteet 

Tutkimukseni on lähtökohdiltaan oikeusteoreettinen. Tutkimuskohteenani ovat erilaisten 

sopimusoikeuden tutkimussuuntausten teoreettiset rakenteet, joten yleinen 

tutkimusmenetelmäni on filosofinen analyysi. Sen avulla käsittelen erilaisia 

sopimusoikeuden teorioita erityisesti niiden ontologisten ja epistemologisten 

taustaoletusten näkökulmasta sekä pohdin myös niiden käyttämiä tutkimusmenetelmiä. 

Filosofian metodia täydentää sitä pienemmässä roolissa historiallinen menetelmä. 

Tutkimuskysymykseni liittyvät sopimusoikeuden alalla jo tapahtuneeseen kehitykseen ja 

mahdollisiin tuleviin kehityssuuntiin. Historiallisen näkökulman huomioiminen on siis 

näkemykseni mukaan ollut tutkimuksessani välttämätöntä. 

Merkittäviä erityisempiä metodologisia työvälineitä ovat edellä mainitut Kuhnin ja 

Habermasin teoriat. Niiden lisäksi tärkeä anti on ollut Ian R. Macneilin relational 

contracting -tutkimustraditioon liittyvillä teoreettisilla malleilla. Macneilin ajatukset ovat 

vaikuttaneet ratkaisevasti koko tutkimukseni lähtökohdan – perinteisen ja uuden 

sopimusoikeuden kahtiajaon – asetelmaan. Hänen teoriansa keskeisimpiä piirteitä 

käsittelen hieman tarkemmin alaluvuissa 2.2 ja 2.3 (sekä yleisemmin relational 

contractingin historiallista taustaa alaluvussa 3.1). Kuhnin teorian olennaisimmat 

ominaisuudet puolestaan esittelen alaluvussa 4.2. Habermasin tiedonintressiteorian osalta 

teen lyhyen esittelyn tässä johdantoluvussa. 

Habermasin tiedonintressiteorian ytimessä on se, miten hän yhdistää ”inhimillisen 

toiminnan aspektit” erilaisiin tieteelliselle tutkimukselle asetettuihin päämääriin. Hänen 

kehittämänsä käsite ”tiedonintressi” viittaa siis siihen, miten erilaiset yhteiskunnalliset 

tekijät ja tarpeet määrittävät eri tieteiden pohjimmaisia tavoitteitta. Habermas erittelee 

tiedonintressit kolmeen luokkaan. Tekninen tiedonintressi liittyy työhön (talouteen), ja se 

määrittelee empiiris-analyyttisiä tieteitä. Tähän ryhmään kuuluvat erityisesti 

luonnontieteet, ja niiden tavoitteena on maailmaa koskevan tiedon kerääminen. Praktinen 
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tiedonintressi on puolestaan yhteydessä kieleen, ja se hallitsee hermeneuttis-humanistisia 

tieteitä, joiden tavoitteena on (kielellisten merkityksien) tulkinta. Lainopillinen 

oikeustiede on yksi esimerkki praktisen tiedonintressin omaavasta tieteestä. 

Emansipatorinen (tai kriittinen) tiedonintressi taas liittyy (yhteiskunnalliseen) valtaan. Se 

on yhteydessä yhteiskuntatieteisiin, joiden tavoitteena on vallankäytön paljastaminen ja 

(sosiaalisen) maailman muuttaminen.8 

Hyödynnän Habermasin tiedonintressiteoriaa erityisesti yhdistettynä samaan 

teoreettiseen viitekehykseen Kuhnin teorian kanssa (luku 4), mutta käytän käsitettä myös 

satunnaisesti tutkielmani muissa osissa. Oman teoreettisen lähestymistapani osalta pidän 

nimittäin Habermasin tiedonintressien ymmärtämistä lähes välttämättömänä 

edellytyksenä analyysin onnistumisen kannalta. Näkemykseni siis on, että 

lähtökohdiltaan täysin erilaisten tieteentekemisen tapojen (kuten esimerkiksi perinteinen 

ja uusi sopimusoikeus) vertailu jää vaillinaiseksi ilman Habermasin teorian 

huomioimista. 

Joitakin tutkimukseni kannalta keskeisiä käsitteitä olen jo määritellyt edellä. Selkeyden 

vuoksi katson hyödylliseksi tehdä tässä yhteydessä tarkentavia huomioita muutamasta 

työni kannalta keskeisestä käsitteestä. Käyttämäni perinteisen sopimusoikeuden käsite 

pohjautuu Macneilin teoriaan klassisesta ja uusklassisesta sopimusoikeudesta (ks. alaluku 

2.2): se on kattokäsite, jonka alle nämä molemmat kuuluvat. Formalismin käsite on 

keskeinen critical legal studiesin (CLS) teorialle. CLS:n yhteydessä käsite liittyy 

vallankäyttöön: se on eräänlainen lingvistinen väline, jolla suojataan ja vahvistetaan 

erilaisiin ideologioihin piilotettuja valtarakenteita (ks. alaluku 2.4.1). Itse käytän 

formalismin käsitettä kuitenkin sen yleisemmässä merkityksessä ilman CLS:n 

käyttötavan poliittista latausta. Tarkoitan sillä siis muodollisuutta ja rakenteellista 

joustamattomuutta, ja käytän käsitettä lähinnä viitatessani klassisen sopimusoikeuden 

teoriaan. Teorioilla tarkoitan sopimusoikeuteen, oikeuteen – tai vielä laajemmin – 

yhteiskuntaan tai koko empiirisesti havaittavaan maailmaan liittyviä käsitejärjestelmiä tai 

oppirakennelmia, joiden avulla tehdyt havainnot tulkitaan ja joiden avulla ne tulevat 

ymmärrettäväksi. Teoria on siis todellisuutta jäsentävien käsitteiden olosuhteista ja 

ihmisten yksilöllisistä kokemuksista riippumaton järjestelmä.9 Teorian käsite liittyy 

läheisesti paradigmakäsitteeseen, sillä teoriat toimivat pohjana paradigman 

 
8 Habermas 1976. 
9 Ks. esim. Harisalo 2008, s. 35. 
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muodostumisessa. Kuhnin mallissa paradigma on eräänlainen hegemonisen aseman 

saavuttanut teoria. Paradigmakäsitteen tarkemman, Kuhnin tieteenfilosofiaan 

pohjautuvan määrittelyn teen alaluvussa 4.2.  
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2. Sopimusoikeuden teoreettinen perusta I: perinteinen 

sopimusoikeus ja sopimusoikeuden kehityslinjoja 

2.1 Yleistä 

Tässä luvussa syvennyn tarkastelemaan sopimusoikeuden teoreettista kenttää perinteisen 

sopimusoikeuden näkökulmasta. Perinteisen sopimusoikeuden keskeisten 

ominaisuuksien, nykytilanteen ja kehitysvaiheiden sisäistäminen on välttämätöntä 

kontekstin antamiseksi uuden sopimusoikeuden kehittymiselle ja sen erityispiirteiden 

ymmärtämiselle. Perinteinen sopimusoikeus siinä merkityksessä, jossa termin tässä 

tutkimuksessa ymmärrän, kattaa ylivoimaisesti suurimman osan siitä, mitä 

sopimusoikeudella sanan akateemisessa viitekehyksessä tarkoitetaan. Perinteinen 

sopimusoikeus sisältää siis lähes kaiken ”puhtaasti” oikeustieteellisestä 

sopimusoikeudellisesta tutkimuksesta10 lähtien modernin oikeustieteen synnystä aina 

nykyhetkeen asti ja siitä, mitä oikeustieteen opiskelijoille tästä aihepiiristä on 

yliopistoissa opetettu ja edelleen opetetaan. Se on oikeushistoriallisesti muodostanut ja 

muodostaa edelleen vallitsevan viitekehyksen sille, miten sopimuksiin liittyviä 

kysymyksiä tulisi oikeustieteen piirissä tarkastella. 

Tältä pohjalta asiaa tarkastellen voikin siis näyttää siltä, että uusi sopimusoikeus 

muodostaa vain melko marginaalisen ilmiön sopimusoikeuden koko kentässä. Tästä 

näkökulmasta lukijalle voi myös herätä kysymys, miksi tällaista marginaalista ilmiötä on 

syytä ylipäätään edes tarkastella tai vähintäänkin, miksi tässä tutkimuksessa perinteistä ja 

uutta sopimusoikeutta vertaillaan tasavertaisena vastakohtaparina. Näihin kysymyksiin 

voi vastata ja tämän tutkimuksen mielekkyyttä perustella ainakin kahdesta eri 

näkökulmasta. 

Ensinnäkin jos tarkastelua laajennetaan myös akateemisen viitekehyksen ulkopuolelle, 

voidaan havaita, että uuden sopimusoikeuden näkökulmia sovelletaan huomattavasti 

laajemmin käytännöllisen liike-elämän tilanteissa eli sopimusoikeuden konkreettisella, 

ruohonjuuritasolla. Tässä viitekehyksessä ja ainakin edistyksellisempien, kokeilevia 

 
10 ”Puhtaalla oikeustieteellä” viittaan tässä tutkimuksessani vastakohtaan muiden tieteenalojen (esim. 

taloustieteen) mahdollisiin näkökulmiin sopimusoikeudellisiin kysymyksiin ja myös erilaisiin 

monitieteisiin lähestymistapoihin. Uuden sopimusoikeudenkin voi nähdä esimerkkinä yhdenlaisesta 

monitieteisestä teoriasta. 
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sopimusteknisiä ratkaisuja soveltavien yritysten piirissä uusi sopimusoikeus saattaa olla 

liikesopimusten parissa työskentelevien sopimusjuristien arkityölle jopa relevantimpi 

lähestymistapa sopimuksiin kuin perinteisen sopimusoikeuden tarjoamat lähtökohdat.11 

Tähän huomioon on tosin syytä lisätä, että kun uuden sopimusoikeuden menetelmiä 

sovelletaan sopimusoikeuden arkitodellisuudessa, on erittäin todennäköistä, että se 

tapahtuu ilman eksplisiittistä tietoisuutta näistä menetelmistä ja niiden teoreettisesta 

pohjasta. On huomattavasti todennäköisempää, että kyseiset yritysjuristit ovat 

käytännöllisen työnsä kautta oppineet soveltamaan työssään sellaisia ratkaisuja, jotka 

ovat heidän työnantajansa liiketoiminnan tuloksellisuuden kannalta pitkällä aikavälillä 

menestyksellisimpiä. Toisin sanoen nämä juristit ovat kokemuksen kautta oppineet 

tarkastelemaan sopimusoikeudellisia kysymyksiä laajemmasta, yhteistyösuhteiden 

kestävyyttä ja sopimustoiminnasta aiheutuvaa pitkän aikavälin hyötyä painottavasta 

liiketalouden näkökulmasta. Kysymys on nimenomaan työkokemuksen tuomasta 

asiantuntemuksesta, sillä juristien koulutuksessa liiketalouden kokonaisuuden 

huomioivat näkökulmat sopimusoikeuteen ovat edelleen poikkeuksellisia 

oikeustieteellisten tiedekuntien opinto-ohjelmien rakentuessa vahvasti perinteisen 

sopimusoikeuden oppien varaan. Ilman käytännön työkokemuksen tuomaa osaamista 

oletettavaa olisi, että yritysjuristit keskittyisivät pelkästään sopimusten juridisiin 

yksityiskohtiin vailla tietoisuutta siitä, miten kyseessä oleva sopimus liittyy laajempaan 

liiketoiminnan viitekehykseen. 

Näin uuden sopimusoikeuden ilmenemisessä jokapäiväisen työelämän arjessa on 

huomattavasti varmemmin kysymys yritysjuristien käytännöllisen ammattitaidon 

kehittämisestä ja sen ymmärtämisestä, mikä on heidän työuransa etenemisen kannalta 

keskeistä kuin siitä, että juristit olisivat tietoisesti perehtyneet ennakoivan sopimisen tai 

funktionaalisen lähestymistavan teoreettisiin perusteisiin. Tällainen mahdollisesti hieman 

yllättävältä vaikuttava yhteys uuden sopimusoikeuden teorian ja käytännöllisen liike-

elämän välillä ei kuitenkaan ole sattumaa, sillä juuri sopimusoikeuden arkitodellisuus on 

vaikuttanut voimakkaasti erityisesti ennakoivan sopimisen ja vähemmässä määrin – tai 

 
11 Ks. esim. Berger-Walliser 2012, s. 20 ja Pohjonen 2006, 54–55 ennakoivan oikeuden liike-elämän 

käytännön tarpeisiin vahvasti liittyvästä syntyhistoriasta. Ks. esim. Hurmerinta-Haanpää & Viding 2018, 

s. 110–111 sopimusten perinteisen sopimusoikeuden tarjoamaa mallia huomattavasti laajemmista 

käyttötarkoituksista nykyaikaisessa liike-elämässä. 
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ainakin vähemmän suoralla tavalla – myös funktionaalisen sopimusteorian 

kehittymiseen.12 

Toinen – ensimmäistä vielä merkittävämpi – peruste uuden sopimusoikeuden 

oikeusteoreettiselle tarkastelulle liittyy oikeustieteen ja yleisemmin kaiken tieteen 

kehittymisen dynamiikkaan. Uuden sopimusoikeuden keskeisimpien teesien on varsinkin 

ennakoivan sopimisen tutkimuksissa nähty muodostavan merkittävän ja vakavasti 

otettavan haasteen koko vallitsevalle perinteisen sopimusoikeuden paradigmalle. 

Sopimusoikeuden teorioiden välistä kamppailua ei ole kuitenkaan aiemmassa 

tutkimuksessa syvällisemmin tarkasteltu laajemmasta tiedeteoreettisesta tai 

tieteenfilosofisesta näkökulmasta. Niinpä tämän tutkimuksen lähtökohtana olevalle 

perinteisen ja uuden sopimusoikeuden väliselle vastakkainasettelulle sekä pyrkimykselle 

ymmärtää näiden toisistaan selvästi poikkeavien sopimusoikeudellisten 

lähestymistapojen keskinäinen suhde on huomattava tilaus ja suuri tarve oikeustieteen 

piirissä. Thomas Kuhnin luoman tieteellisen kehittymisen teorian mukaan suuret 

muutokset tietyn tieteenalan sisällä tapahtuvat pikemminkin yhtäkkisinä, suurina 

muutoksina kuin pikkuhiljaa etenevän tutkimuksen aiheuttamana uuden tiedon 

vaiheittaisena kumulaationa.13 Keskeistä näille muutoksille on, että tietyn tieteenalan 

piirissä esiintyvät anomaaliset ilmiöt ja marginaaliset tutkimustavat saattavat äkillisesti 

nousta uuden tutkimuksen valtavirtaan. 

Kuhnin mallia soveltaen voidaan sopimusoikeuden tilannetta koskien esittää kysymys, 

onko vastaavanlainen vallankumous mahdollinen ja odotettavissa myös perinteisen 

sopimusoikeuden tapauksessa. Tätä kysymystä tarkastelen luvussa 4, jossa perehdyn 

syvemmin Kuhnin tieteenfilosofiaan sekä perinteisen ja uuden sopimusoikeuden väliseen 

vastakkainasetteluun hänen teoriansa valossa. Sitä ennen tarkastelen kuitenkin ensin 

perinteisen sopimusoikeuden ja sen jälkeen uuden sopimusoikeuden ominaispiirteitä. 

Tässä luvussa etenen seuraavaksi perinteisen sopimusoikeuden teoreettisiin kulmakiviin, 

jonka jälkeen käsittelen suomalaisen oikeustieteen kentässä tapahtuneita perinteisen 

sopimusoikeuden laajentamiseen ja avaamiseen pyrkineitä tutkimuksellisia innovaatioita. 

 

 
12 Tätä uuden sopimusoikeuden teorian käytännönläheistä puolta tarkastelen hieman perusteellisemmin 

myöhemmin luvussa 3.4. 
13 Kuhn 1994. 
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2.2 Perinteisen sopimusoikeuden ahdas ja tarkkarajainen viitekehys: klassinen ja 

uusklassinen sopimusteoria 

Modernin länsimaisen sopimusoikeuden pohja on teoreettisessa mallissa, jota Ian R. 

Macneil on kutsunut klassiseksi sopimusoikeudeksi.14 Tämä malli liittyy läheisesti 

uusklassisen taloustieteen läpimurtoon ja ajoittuu 1800-luvun loppupuolelta 1900-luvun 

alkupuolelle. Uusklassisen taloustieteen mukaan taloudelliset toimijat miellettiin omaa 

etua tavoitteleviksi, rationaalisiksi hyödyn maksimoijiksi.15 Vastaavasti klassisessa 

sopimusoikeudessa sopijapuolet nähtiin toisistaan täysin erillisiksi, itsekkäiksi 

toimijoiksi, joiden keskinäiset velvoitteet määrittyvät ainoastaan sopimusten kautta.16 

Taloustieteellisten teoreettisten mallien taustaoletuksena olevat itsekkäät homo 

economicukset pystyvät yhteistoimintaan ainoastaan sopimusten sitovan vaikutuksen 

avulla, mikä viime kädessä toteutuu tuomioistuinten vahvistamana.17 Klassisen 

sopimusoikeuden mukaan sopimukset ovat ajallisesti pistemäisiä ja kertaluonteisia. 

Sopimuksen kautta säädellään oikeussubjektien välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia 

tarkkarajaisesti ja tiukan subjektisidonnaisesti. Tarkkarajaisuus koskee niin 

oikeussubjektia, -objektia kuin itse oikeussuhteen sisältöä.18 Klassisessa 

sopimusoikeudessa siis korostettiin voimakkaasti sopimuksen muodollisuutta ja sopimus 

erotettiin lähes täydellisesti sitä ympäröivistä olosuhteista, kolmansista henkilöistä ja 

sopijaosapuolten itse sopimukselle antamista merkityksistä. 

Macneilin mukaan kaksi keskeistä klassista sopimusoikeutta kuvaavaa käsitettä ovat 

discreteness eli sopimuksen erillisyys ja presentiation eli sopimuksen tulevaisuutta 

koskevien velvoitteiden projisoiminen nykyhetkeen (”nykyhetkeistäminen”).19 Hänen 

mallinsa kantavana ajatuksena on, että klassinen sopimusoikeus rakentuu illuusion 

varaan, jonka kahta eri ulottuvuutta nämä käsitteet kuvaavat. Klassisen sopimusoikeuden 

käsitys olettaa ensinnäkin, että osapuolet pystyvät sopimishetkellä täydellisesti 

suunnittelemaan tulevaisuutensa, projisoimaan sopimuksen tulevat vaikutukset 

 
14 Ks. Macneil 1978 klassisen ja uusklassisen sopimusoikeuden malleista. Klassisen sopimusoikeuden 

huippuna Macneil pitää Samuel Willistonin aikanaan varsinkin yhdysvaltalaisen sopimusoikeuden piirissä 

vaikutusvaltaista viisiosaista kokoelmateosta ”The Law of Contracts”, joka julkaistiin vuosina 1920–1922 

sekä yhdysvaltalaisessa oikeuslähdeopissa merkityksellisen American Law Instituten ensimmäisen 

”Restatement of Law”-sarjan ”Contracts”-julkaisua vuodelta 1932 (Macneil 1978, s. 855, alaviite 2). 
15 Macneil 1981, s. 1021. 
16 Goldberg 1976, s. 49. 
17 Macaulay 1985, s. 466–467. 
18 Pöyhönen 2003, s. 144–145. Pöyhönen (nyk. Karhu) käyttää käsitettä ”varallisuuden pistekäsitys” 

vastakohtana ehdottamalleen ”prosessikäsityksen” mallille. Tästä hieman enemmän alaluvussa 2.4.2. 
19 Macneil 1978, s. 856, 863. 
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nykyhetkeen sekä antamaan sopimukselle ja sen vaikutuksille täydellisen 

suostumuksen.20 Tätä klassisen sopimusoikeuden ominaisuuta Macneil kuvaa 

presentiation-käsitteellä. Toisaalta klassinen sopimusoikeus olettaa sopimukset täysin 

ihmissuhteista ja muusta sosiaalisesta todellisuudesta irrallisiksi. Tästä ominaisuudesta 

Macneil taas käyttää discrete-käsitettä. Hänen sopimusoikeuden teoreettinen 

lähtökohtansa on siis, että sopimukset tulee nähdä sosiaalisina konstruktioina eikä niitä 

voida ymmärtää erillisinä sopijapuolien suhteesta ja muusta heitä ympäröivästä 

sosiaalisesta todellisuudesta.21 

Klassista sopimusoikeutta seurasi uusklassinen sopimusoikeus, joka rakentui pitkälti 

klassisen mallin pohjalle, mutta avasi sen tiukan muodollista ja sulkeutunutta kehikkoa 

huomioimaan myös sopimusta ympäröivän maailman realiteetteja.22 Teknologian ja 

liiketoiminnan kehitys on johtanut jatkuvasti monimutkaisempiin yhteistoiminnan 

muotoihin, mikä on tarkoittanut, että klassisen mallin edellyttämä sopimuksen koko 

ajallisen ja sisällöllisen ulottuvuuden kattava ennakointi on usein täysin mahdotonta. 

Pysyäkseen toimintakelpoisena jatkuvasti muuttuvassa maailmassa jäykkää klassisen 

sopimusoikeuden paradigmaa tuli päivittää sisältämään joustavuutta mahdollistavia 

elementtejä. Oikeustieteen piirissä klassisen mallin kritiikkiä johtivat yhdysvaltalaisen 

oikeusrealismin edustajat kuten Arthur Corbin ja Karl Llewellyn.23 

Uusklassisen sopimusoikeuden myötä klassinen malli muuttui huomattavasti 

joustavammaksi ja mahdollisti sopimusten selvästi paremman toimivuuden modernin 

liike-elämän monimutkaisissa ja vaikeasti ennakoitavissa tilanteissa. Uusklassinen malli 

omaksui useita oikeudellisia ja sopimuksellisia tekniikoita, joilla sopimussuhteen sisältöä 

pystyttiin aiempaa joustavammin muokkaamaan sopimuksen solmimisen jälkeenkin.24 

Klassinen sopimusoikeus ei ollut tunnustanut tällaisen joustavuuden mahdollisuutta. 

Uusklassisen sopimusoikeuden resilienssistä ja muuntautumiskyvystä kertoo paljon se, 

että nykyaikaisen sopimusoikeuden valtavirta länsimaisessa oikeustieteessä pohjautuu 

 
20 Campbell 2001, s. 38. 
21 Ibid., s. 10, 32. 
22 Macneilin terminologiaa seuraten käytän klassisesta ja uusklassisesta sopimusoikeudesta yhdessä 

nimitystä perinteinen sopimusoikeus (traditional contract law, Macneil 1978, s. 855, alaviite 2). Muut 

tutkijat viittaavat toisinaan samaan kokonaisuuteen hieman eri käsitteillä (esim. Helena Haapio on 

käyttänyt termiä classical legal paradigm eli ”klassinen oikeudellinen paradigma”, ks. Haapio 2013, s. 

54). 
23 Hurmerinta-Haanpää 2021a, s. 21–22. 
24 Viljanen, Salminen & Hurmerinta-Haanpää 2018a, s. 67 (alaviite 12). 
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edelleen uusklassisen mallin perusperiaatteiden varaan.25 Koska uusklassinen malli 

luotiin klassisen mallin pohjalle, on niillä molemmilla pohjimmiltaan sama jäykkä 

perusrakenne.26 Näin ollen uusklassisen sopimusoikeuden muuntautumiskyvyllä on 

silläkin selvät rajansa. Myös uusklassisen sopimusoikeuden rajat ovat sen verran tiukasti 

määriteltyjä, että ne eivät helposti salli ei-oikeudellisten aineksien ja sosiaalisen 

ympäristön vaikutuksia sisäpuolelleen. Tästä vääjäämättömänä seurauksena on läpi koko 

modernin oikeustieteen aikakauden esiintynyt ja edelleen jatkuva ristiriita 

sopimusoikeuden teorian ja reaalimaailman sopimuksiin liittyvien tosiasioiden välillä.  

 

2.3 Klassisen sopimusoikeuden formalismin haaste: kaksi vastakkaista 

ratkaisuvaihtoehtoa 

Sopimusoikeudellisen teorian kyvyttömyys vastata reaalimaailman haasteisiin sekä 

mukautua teknologiseen kehitykseen ja liike-elämän jatkuviin muutoksiin aiheuttaa 

vääjäämättä ongelmia, jotka on alettu tiedostaa oikeustieteen tutkijoiden parissa jo kauan 

aikaa sitten. Sopimusoikeuden teorian mukauttaminen vastaamaan paremmin 

sopimustoiminnan arkitodellisuutta on kuitenkin osoittautunut sitkeäksi ongelmaksi, 

johon jokainen uusi oikeustieteilijöiden sukupolvi on esittänyt uudenlaisia ratkaisuja. 

Tässä tutkimuksessa jaan ratkaisuehdotukset kahteen keskenään vastakohtaiseen 

kategoriaan. Ensinnäkin ratkaisua on luonnollisesti lähdetty hakemaan laajentamalla 

uusklassisen oikeustieteen viitekehystä ja kehittämällä siihen uusia, joustavuutta lisääviä 

elementtejä. Tämän tutkimuksellisen strategian noudattamisen voi väittää olevan sen 

taustalla, miten klassinen sopimusoikeus muuntui oikeusrealistisen kritiikin myötä 

vähitellen uusklassiseksi sopimusoikeudeksi. Tätä linjaa seuraavat tutkijat jatkavat siis 

viimeistään 1930-luvulla alkanutta klassisen sopimusoikeuden tiukan formalismin 

purkutyötä pitäen kuitenkin samalla kiinni klassisen ja uusklassisen sopimusoikeuden 

pohjalla olevista perusteista, jotka siis Macneilin mukaan kiteytyvät sopimuksen 

erillisyyden (discrete) ja ”nykyhetkeistämisen” (presentiation) käsitteisiin. Toinen 

ratkaisuvaihtoehto on ensimmäistä huomattavasti radikaalimpi. Sen valinneet tutkijat 

ovat lähteneet etsimään uusia lähestymistapoja kokonaan traditionaalisen 

 
25 Ibid., s. 68. 
26 Macneil 1978, s. 870. 
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oikeustieteellisen viitekehyksen ja perinteisen sopimusoikeuden tarjoamien välineiden 

ulkopuolelta. Tämä etenemistapa on johtanut uuden sopimusoikeuden teorioiden 

muodostumiseen. Tarkastelen ensin ensimmäistä, perinteisen sopimusoikeuden linjaa ja 

sen jälkeen luvussa 3 siirrän huomioni uuden sopimusoikeuden puolelle. 

Kuten myös seuraavaksi käsiteltävistä tutkimuksista osittain ilmenee, monet perinteisen 

sopimusoikeuden piirissä vaikuttaneet nykyaikaisemmat tutkijat ovat tulkinneet omat 

klassisen sopimusoikeuden formalismia avartaneet innovaationsa poikkeuksellisen 

merkittävinä uudistuksina. Uudistuksia tehneiden tutkijoiden taipumuksena on ollut 

nähdä oman tutkimuksensa tulokset jonkin uudenlaisen sopimusoikeudellisen aikakauden 

avaajina. Tällaiset tutkimustuloksien teoreettisen merkityksen korostukset ovat 

ymmärrettäviä, sillä luonnollisesti tutkijoiden intressinä on esittää oma tutkimuksensa 

mahdollisimman vaikuttavana, ja toivon mukaan saada mahdollisimman useat 

kollegoistaan näkemään asia samalla tavalla. Omiin julkaisuihin tehtyjen viittausten 

määrä muussa tieteenalan tutkimuksessa on yksi keskeisimpiä menestyksen mittareita 

tutkijan uralla. Tämän tutkimuksen näkökulmasta kuitenkaan missään seuraavista 

esimerkeistä ei ole uuden sopimusoikeuden tavoin kysymys paradigmaa murtavista 

muutoksista vaan pikemminkin klassisen sopimusoikeuden perusteiden asteittaisesta 

päivittämisestä ja muotoutumisesta nykyaikaisempaan, uusklassisen sopimusoikeuden 

asuun. 

Toisaalta seuraaville tutkimuksille ja yleisemmin suomalaisen (perinteisen) 

sopimusoikeuden sisäiselle viimeaikaiselle keskustelulle on viimeistään 1980-luvulta 

lähtien ollut yhteistä myös näkemys nykyaikaisen sopimusoikeuden muodostavasta 

vastakohdasta sitä edeltäneelle aiemmalle tutkimukselle. Uudempaa tutkimusta on 

kutsuttu moderniksi sopimusoikeudeksi, joka on yleisesti erotettu sitä edeltäneestä 

varhaisemmasta sopimusoikeudesta.27 Oman tutkimukseni näkökulmasta tällainen 

erottelu vastaa melko lähelle klassisen ja uusklassisen sopimusoikeuden välistä 

kahtiajakoa perinteisen sopimusoikeuden sisällä. Moderni sopimusoikeus on kuitenkin 

määritelty uusklassista sopimusoikeutta suppeammin, ja omasta asetelmastani sen voisi 

tulkita uusklassisen sopimusoikeuden yhdeksi erityistapaukseksi. Modernin 

sopimusoikeuden tunnusmerkiksi on suomalaisessa tutkimuksessa määritelty 

 
27 Varhaisempaa traditiota on kutsuttu sitäkin toisinaan ”perinteiseksi sopimusoikeudeksi” (ks. esim. 

Mononen 1993, s. 270), mitä ei siis tule sekoittaa siihen, missä merkityksessä itse käytän tätä käsitettä 

tässä tutkimuksessa. 
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materiaalinen oikeudenmukaisuus. Tämän on katsottu rakentuvan ominaispiirteistä kuten 

sisällöllisyys, dynaamisuus, yhteistoiminta, kollektiivisuus ja henkilösidonnaisuus 

vastakohtana varhaisemman sopimusoikeuden sisältöneutraalisuudelle, staattisuudelle, 

vastakkainasettelulle, atomistisuudelle ja abstraktisuudelle.28 Tällaiseen 

sopimusoikeuden kehitysprosessiin liittyvänä voimakkaana taustaideologiana on 

suomalaisessa tutkimuksessa varsinkin 1980- ja 1990-luvuilla ollut heikomman 

sopimusosapuolen suojaaminen.29 Modernia sopimusoikeutta edeltänyt tutkimus sen 

sijaan vastaa määritelmällisesti melko hyvin klassista sopimusoikeutta, sillä 

tutkimuksessa edelliseenkin liitettyjä keskeisiä piirteitä ovat formaalin oikeuskäsityksen 

korostaminen ja oikeudenmukaisuuden pohjautuminen ennustettavuuteen, 

yhdenvertaisuuteen ja oikeusvarmuuteen.30 

Suomalaisessa sopimusoikeuden tutkimuksessa modernin ja sitä edeltäneen varhaisen 

sopimusoikeuden välistä eroa on usein korostettu ja niiden välinen vastakkainasettelu on 

nähty ehdottomana. Toisaalta ainakin Marko Mononen on kyseenalaistanut näin jyrkän 

erottelun ja korostanut tällaisen kahtiajaon keinotekoisuutta.31 Itsekin näen perinteisen 

sopimusoikeuden kehityksen Macneilin mallin mukaisesti asteittaisena siirtymisenä 

klassisesta uusklassiseen. Jonkin yhden sopimusoikeudellisen innovaation korostaminen 

tämän varsin lineaarisen kehitysprosessin sisällä ja rajan vetäminen sitä edeltäneeseen ja 

sen jälkeiseen aikaan vaikuttaakin tästä näkökulmasta mielivaltaiselta, viime kädessä 

mahdottomalta tehtävältä. Ero klassisen ja uusklassisen sopimusoikeuden – tai varhaisen 

ja modernin sopimusoikeuden – välillä onkin aina pikemminkin veteen piirretty viiva, ja 

niiden välille mahtuu harmaa alue, joka ei ole selvästi erotettavissa pelkästään toiseen 

kategoriaan kuuluvaksi. 

Tämä on lähtökohtani, kun seuraavaksi tarkastelen sopimusoikeuden kehittymistä 

muutaman toisiinsa liittyvän tutkimuksen valossa. Fokuksessa on erityisesti suomalainen 

sopimusoikeuden tutkimusperinne, mutta huomioin myös laajemman kansainvälisen 

viitekehyksen, joka on vaikuttanut erityisesti suomalaisen tutkimuksen lähtökohtiin. 

Muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana suomalaiselle tutkimusperinteelle on ollut 

ominaista huomion kiinnittäminen yksilöön, yksilön asemaan yhteiskunnassa, erilaisiin 

sosiaalisiin ongelmiin sekä pyrkimykseen ratkaista niitä oikeustieteen keinoilla. 

 
28 Wilhelmsson 1993a, s. 24–26. 
29 Mononen 1993, s. 270. 
30 Ibid, s. 271. 
31 Ibid., s. 270 (alaviite 5) 
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Tutkimuksessa on keskitytty oikeudenmukaisuuskysymysten tarkasteluun sekä 

kohtuuteen ja sovittelun mahdollisuuksiin liittyviin pohdintoihin. Tällaisessa 

suomalaisen sopimusoikeuden tutkimuskentässä ovat liike-elämän sopimukset jääneet 

vähemmälle huomiolle. Teoreettisten jyrkkien eroavaisuuksien lisäksi perinteinen ja uusi 

sopimusoikeus poikkeavat näin toisistaan myös niiden huomion keskipisteessä olevan 

aineellisen oikeuden sisällön suhteen, sillä uuden sopimusoikeuden lähtökohtana on ollut 

korostuneesti nimenomaan liike-elämän sopimustodellisuus. B2B-näkökulman jääminen 

paitsioasemaan oikeudellisten teorioiden kannalta mielenkiintoisessa viimeaikaisessa 

suomalaisessa perinteisen sopimusoikeuden tutkimuksessa ei kuitenkaan ole olennainen 

puute tässä tutkimuksessa tehtävän sopimusoikeuden erilaisten mallien analyysin ja 

vertailun kannalta. Oma tarkasteluni on nimittäin riittävän abstraktilla ja materiaalisen 

oikeuden kysymyksistä etäisellä tasolla, jotta tarkastelun pohjalta tehtävät johtopäätökset 

ovat yleistettävissä melko vaivattomasti kaikkeen yksityisoikeudelliseen 

sopimustoimintaan. 

 

2.4 Pyrkimykset perinteisen sopimusoikeuden rajojen laajentamiselle 

suomalaisessa oikeustieteellisessä keskustelussa 

2.4.1 Critical legal studies oikeustieteellisen teorian häirikkönä 

Varhaisen oikeusrealistisen kritiikin jälkeen joustavuutta perinteisen sopimusoikeuden 

järjestelmään pyrittiin lisäämään critical legal studies (CLS) -liikkeen piirissä 1970-

luvulta alkaen.32 CLS:n lähtökohta oli yhteiskunnallisen todellisuuden sosiaalisten 

puutteiden ja epätasa-arvojen havaitsemisessa. Varhaisen CLS:n näkemyksen mukaan 

oikeusnormistoon liittyi elimellisesti yhteiskunnallinen vallankäyttö siten, että vallitseva 

oikeusjärjestys oli suunniteltu ylläpitämään tietynlaista yhteiskunnallista tasapainotilaa. 

Tätä keskeistä argumenttia muotoiltiin myöhemmin uudestaan siten, että vallankäyttö 

liittyi oikeusnormien sijaan kaikkea oikeudellista toimintaa syvällisemmin jäsentäviin 

ajattelun kategorioihin.33 CLS:n yhtenä tehtävänä nähtiin tällaisten vallankäytön 

muotojen paljastaminen. Liikkeellä oli siis vahva poliittinen agenda, ja jo heti 

 
32 Hunt 1986, s. 5. 
33 Tushnet 1986, 511–512. 
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alkuvaiheessa sen kannattajat omaksuivat huomattavasti varhaisia oikeusrealisteja 

radikaalimman lähtökohdan.34 

CLS on liikkeenä varsin epäyhtenäinen, ja sen nimissä tehdyn tutkimuksen alle mahtuu 

myös monenlaisia keskenään ristiriitaisia käsityksiä. Osa CLS:n edustajista on jopa 

korostanut, että kyseessä ei ole ollenkaan mikään liike tai koulukunta vaan nimikkeensä 

ensimmäisen sanan mukaisesti sen tarkoitus on pelkästään kritisoida vallassa olevaa 

oikeustieteellistä ajattelutapaa ja tuoda esiin sen sisäisiä epäjohdonmukaisuuksia ja 

piilotettua poliittista vallankäyttöä.35 Tällainen vallitsevia teorioita dekonstruoiva ja 

hajottava intellektuaalinen toiminta on CLS:n yksi leimaa-antavia piirteitä. CLS:n 

edustajien näkemys tyypillisesti on, että aiemman oikeustieteen suurin ongelma on 

vastaavan kriittisen asenteen puuttuminen. Tieteelliselle tutkimukselle asetettavien 

päämäärien osalta CLS:n näkökulmasta vallitsevia valtarakenteita purkava analyysi on 

tutkimustuloksena jo sinänsä riittävä saavutus, eikä niiden tilalle tarvitse välttämättä 

pystyttää mitään uutta järjestelmää.36 Tällainen oikeusteoreettinen lähtökohta ja 

tutkimuksen emansipatorinen tiedonintressi on ollut perinteisen oikeustieteen edustajille 

hyvin vaikea käsittää ja hyväksyä, minkä vuoksi CLS:ia on usein syytetty 

haluttomuudesta ratkaista tieteellisiä ristiriitoja, kyvyttömyydestä nähdä oikeustieteellisiä 

säännönmukaisuuksia, kyvyttömyydestä kehittää mitään oikeusteoreettisesti rakentavaa 

sekä jopa yleisestä nihilistisestä ja kyynisestä asenteesta.37 

CLS:n osalta nämä ja vastaavat syytökset on tyypillisesti nähty oireena perinteisen 

oikeustieteen kyvyttömyydestä ymmärtää yhtäältä omia ideologisia perusoletuksiaan ja 

toisaalta CLS:n näkemyksiä siitä, mikä tieteen tehtävä ylipäätään on. CLS:iin 

kohdistuvan kritiikin ytimessä on väite, että kiistäessään koko traditionaalisen 

oikeustieteen järjestelmän legitimiteetin CLS ei pysty tarjoamaan sen tilalle mitään 

korjaavaa mallia. Varsinkin CLS:n radikaalimmille muodoille tyypillinen vastaus tähän 

on, että vanhan järjestelmän tilalle ei tarvitsekaan luoda mitään uutta, sillä koko ajatus 

pysyvistä teoreettisista rakennelmista tieteen perustana on vähintäänkin vastuutonta 

 
34 Ks. esim. Hutchinson 1986, s. 2–3. 
35 Alvesalo 1997, s. 26. 
36 Ks. esim. Fischl 1992. 
37 Alvesalo 1997, s. 95. 
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naiivia utopismia ja pahimmillaan jopa kulissi, jolla vain peitetään pyrkimyksiä 

totalitaristiselle vallankäytölle.38 

Kaikki CLS:n edustajat eivät ole yhtä äärimmäisiä näkemyksissään. Liikkeen piirissä on 

nimittäin myös esitetty, että systemaattisen kritiikin lisäksi liikkeeseen sisältyy pyrkimys 

ja mahdollisuus uudenlaisen oikeustieteen teoreettisen perustan luomiseen. Yhden 

tällaisen CLS:n konstruktivistisen vision on esittänyt liikkeen piirissä vaikutusvaltainen 

teoreetikko Robert Mangabeira Unger. Hänen mukaansa CLS:n kritiikin kohteena oleva 

valtavirtaoikeustiede edustaa vain yhtä erityistapausta huomattavasti avoimemmasta ja 

laajemmasta, moniarvoisesta järjestelmästä. Ungerin mukaan tällaisen laajan ja erilaisia 

poliittis-ideologisia vaihtoehtoja sallivan järjestelmän toteuttaminen ei välttämättä 

kuitenkaan tule onnistumaan. Toisaalta hän ei myöskään pysty sanomaan, mitkä olisivat 

sen tutkimusmenetelmät ja teorian tarkat rajat.39 Hänen mallinsa jää siis hyvin 

epämääräisen ehdotuksen tasolle. Juurikaan tämän pidemmälle eivät muutkaan CLS:ia 

edustavat tutkijat ole pystyneet konstruktivistisissa visioissaan menemään, eikä yksikään 

varteenotettava vaihtoehto oikeustieteellisen teorian valtavirran syrjäyttävälle mallille ole 

saavuttanut laajempaa suosiota tai edes tunnettuutta. 

CLS:n nimissä tehdyn tutkimuksen kirjavuudesta, näkemyserojen runsaudesta ja liikkeen 

jatkuvasta muuttumisesta huolimatta siinä voi kuitenkin nähdä koko liikettä yhdistäviä 

piirteitä. Keskeisenä CLS:ia määrittävänä tekijänä on pidetty poliittisen liberalismin 

kritiikkiä. Tällä tarkoitetaan sitä, miten CLS:n mukaan oikeustiede on syntynyt 

palvelemaan modernin demokraattisen valtion ja siihen elimellisesti liittyvän 

markkinatalousyhteiskunnan tarpeita. Ungerin usein siteeratun analyysin mukaan 

liberalismin kritiikki voidaan jakaa edelleen objektivismin ja formalismin kritiikkiin. 

Objektivismilla Unger tarkoittaa uskoa siihen, että oikeuslähteet eivät ole satunnaisen 

vallankäytön tulosta (kuten CLS väittää) vaan niiden taustalla on tunnistettavissa 

jonkinlainen järkevä moraalinen järjestys tai vaihtoehtoisesti ne ovat seurausta jostain 

 
38 Fischl 1992, 783. Kirjoittajan kantavana argumenttina artikkelissaan on, että CLS:ia kritisoivien 

perinteisen oikeustieteen edustajien säännöllisesti esittämä kysymys – ”Millä sitten korvaisit perinteisen 

oikeustieteen?” – perustuu väärinkäsitykseen koko tieteen luonteesta ja tehtävästä. Valtavirtaa edustavat 

tutkijat näkevät CLS:n epäonnistumisen nimenomaan siinä, että se ei ole pystynyt esittämään perinteisen 

oikeustieteen tilalle mitään korvaavaa järjestelmää. Fischl taas väittää, että tällainen kysymys kertoo 

CLS:n ratkaisevasti virheellisestä tulkinnasta. Hänen mukaansa CLS:n tarkoituksena ei olekaan rakentaa 

mitään uutta järjestelmää (sillä kaikki järjestelmät ovat pohjimmiltaan moninaisuutta tukahduttavaa 

vallankäyttöä) vaan purkamalla perinteisen oikeustieteen jäykkiä, hierarkkisia rakenteita luoda avoin, 

pluralistinen, yksilöllisyyttä ja erilaisuutta kunnioittava sekä erilaisia tarkoitusperiä ymmärtävä 

tieteellinen pelikenttä. 
39 Unger 1986, s. 15. 
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välttämättömistä, käytännöllisistä ja ymmärrettävistä rajoituksista.40 Formalismilla hän 

taas viittaa uskoon oikeudellisesta argumentaatiosta, jonka vastakohtana on avoin 

ideologinen tai filosofinen keskustelu. Formalismille yleiset, persoonattomat 

tarkoitukset, periaatteet ja käytännöt ovat välttämätön osa perinteistä oikeudellista 

analyysiä.41 On syytä huomata, että tällaisen formalismin määritelmän voidaan nähdä 

kattavan valtaosan kaikkea oikeudellista toimintaa. Ungerin ja muiden CLS:n tutkijoiden 

käsitteelle antama merkitys poikkeaa huomattavasti tavasta, miten itse käsitettä tässä 

tutkimuksessa käytän (ks. alaluku 1.3). 

CLS:llä on ollut merkittävä vaikutus suomalaisen sopimusoikeuden kehittymisessä. 

Suomessa edellä kuvattuja CLS:n teoreettisia lähtökohtia on oikeustieteellisen 

tutkimuksen parissa hyväksytty vain harvoin niiden ”puhtaassa”, radikaalissa 

muodossaan. Poikkeuksiakin kuitenkin on. Martti Koskenniemi on epäilemättä yksi 

kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia oikeustieteilijöitä, ja hän on rakentanut 

ansiokkaan uransa pitkälti CLS:lle ominaiseen tapaan kriittisesti analysoimalla 

lainopilliseen tulkintaan sisältyvän vallankäytön muotoja. Uusimmassa teoksessaan 

Koskenniemi tuo kattavan oikeushistoriallisen analyysin kautta esille, kuinka monin eri 

tavoin eurooppalaisen oikeustieteen perinteessä esimodernina aikana valtiovallan ja 

yksityisen omistamisen juridinen legitimaatio on ymmärretty.42 Asetelma on kuin suora 

vastaus Ungerin jo 1980-luvun alussa CLS:lle esittämään konstruktivistiseen 

haasteeseen.43 

Tyypillisesti suomalaisessa tutkijayhteisössä ja ainakin tämän tutkimuksen fokuksessa 

olevan sopimusoikeuden piirissä CLS:n vaikutus on kuitenkin suodattunut useiden 

CLS:ia kohtaan kriittisten seulojen läpi, minkä seurauksena CLS:n teeseistä on 

valikoitunut vain yksittäisiä, irrallisia osasia. CLS:n voimakkaassa irtaantumisessa 

oikeustieteen valtavirrasta voidaan nähdä yhteneväisyyksiä siihen, miten uusi 

sopimusoikeus on muodostunut omaksi perinteisen sopimusoikeuden teoreettisista 

perusteista irralliseksi saarekkeekseen. Tämän asetelman huomioiden on varsin 

mielenkiintoista, että CLS:n oikeusteoreettinen vaikutus on ollut voimakkainta kuitenkin 

nimenomaan perinteisen sopimusoikeuden puolella ja uuden sopimusoikeuden parissa 

sillä on nähtävissä korkeintaan välillisiä vaikutteita. CLS:n radikaalit teoreettiset 

 
40 Ibid., s. 2, 5. 
41 Ibid., 1. 
42 Koskenniemi 2021. 
43 Unger 1986, s. 31–37. 
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lähtökohdat ovat oikeustieteen teorioiden kentässä olleet ainutlaatuisia ja 

poikkeuksellisia. 

 

2.4.2 Wilhelmssonin sosiaalinen siviilioikeus 

Suomalaisessa tutkijayhteisössä CLS on sijoitettu sosiaalisen siviilioikeuden alle.44 

Thomas Wilhelmsson toi tämän suuntauksen Suomeen ja kirjoitti aiheesta perusteoksen 

80-luvun puolivälissä.45 Hänen yhtenä lähtökohtanaan oli havainto hyvinvointivaltion 

kriisitilasta, jossa hyvinvointimallin taustalla olevat, sosiaalista tasa-arvoa kannattavat 

periaatteet asettuivat vastakkain markkinaliberalististen laissez-faire-ihanteiden kanssa. 

Hänen mukaansa vääjäämättä edessä olevat suuret yhteiskunnalliset muutokset eivät voi 

olla vaikuttamatta markkinatalouden sujuvan toiminnan kannalta niin keskeisen 

instituution kuin sopimuksen kehittymiseen. Toisaalta sopimusoikeudessa tapahtuvat 

merkittävät kehitysprosessit puolestaan vaikuttavat edelleen yhteiskuntaan, eli kyseessä 

on dynaaminen vuorovaikutussuhde oikeuden ja yhteiskunnan välillä.46 Wilhelmssonin 

muotoileman sosiaalisen siviilioikeuden taustalla voi nähdä pyrkimyksen 

hyvinvointivaltion rakenteiden suojaamiseen siirtämällä sen perusarvoja osaksi 

sopimusoikeutta. Hän katsoi, että länsimainen hyvinvointivaltio ei ollut tarpeeksi 

kehittynyt sopimusoikeuden alueella ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet etsivät vielä 

muotoaan.47 Wilhelmssonin CLS:iin ja muun muassa Ulrich Beckin vaikutusvaltaiseen 

sosiologiseen aikalaisdiagnoosiin48 pohjautuva yhteiskuntatieteellinen lähtökohta 

sopimusoikeuteen oli esimerkki uudentyyppisestä uusklassisesta muutoksesta klassisen 

sopimusteorian malliin. Tämä oli yksi ensimmäisiä ja siihen mennessä merkittävimpiä 

sopimusoikeuden klassista mallia murtavia teoreettisia innovaatioita suomalaisen 

oikeustieteen viitekehyksessä. 

 
44 Nystén-Haarala 2002, s. 143. 
45 Wilhelmsson 1987. 
46 Wilhelmsson 1993b, s. 9–10. 
47 Ibid., s. 11. 
48 Beck 1986. Ulrich Beck katsoi meneillään olevan toisen modernisaation, jossa (jälki)teollinen 

yhteiskunta tuotti itselleen jatkuvasti uudenlaisia taloudellisia, poliittisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä 

riskejä, joiden käsittelemiseen sillä ei kuitenkaan ollut riittäviä välineitä. Tästä uudenlaisesta 

modernisaation aiheuttamasta tilanteesta Beck käytti riskiyhteiskunnan (”Risikogesellschaft”) käsitettä. 

Wilhelmsson mahdollisesti katsoi uuden sosiaalisen siviilioikeuden tehtäväksi vastata riskiyhteiskunnan 

haasteen oikeudelliseen ulottuvuuteen. 
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Huolimatta vahvoista yhteyksistä CLS:n teoriaan Wilhelmssonin aloitteesta syntynyt 

sosiaalisen siviilioikeuden suomalainen muoto ei tyypillisesti ollut lähtökohdiltaan 

läheskään yhtä radikaalisti perinteistä sopimusoikeutta kritisoiva kuin CLS. Sosiaalinen 

siviilioikeus esimerkiksi jakoi perinteisen sopimusoikeuden liberalistiset perusoletukset, 

kuten sopimusosapuolten tasavertaisuuden lähtökohdan.49 Voidaan katsoa, että 

Wilhelmssonin luoman sosiaalisen siviilioikeuden tavoitteena oli muokata perinteisen 

sopimusoikeuden ankarasta pacta sunt servanda -periaatteesta lähtevää 

joustamattomuutta lisäämällä siihen suojeluperiaatteesta lähteviä, kohtuullistamiseen 

pyrkiviä elementtejä. Näin sopimussuhteen heikompi osapuoli saisi sosiaalisesti 

katsottuna riittävän määrän tasoitusta, jotta osapuolten välisten voimasuhteiden 

vinoutumat voitaisiin korjata. Lainsäädännön tehtävänä oli antaa tuomioistuimille 

riittävät välineet sen varmistamiseksi, että yhden sopimusosapuolen valtasuhde toiseen ei 

mahdollistaisi heikomman osapuolen pakottamista tai painostamista hyväksymään 

itselleen epäedullisia sopimusehtoja.50 

 

2.4.3 Pöyhösen uusi varallisuusoikeus 

Juha Pöyhönen (nyk. Karhu) loi Wilhelmssonin esimerkin myötä väitöskirjassaan (jonka 

ohjaaja oli Wilhelmsson) yhdenlaisen perinteisen sopimusoikeuden uudistamiseen 

pyrkivän mallin. Pöyhönen kuvaa perinteisen sopimusoikeuden sopimuksia tahto- ja 

myöhemmän luottamusmallin varaan rakentuviksi instrumenteiksi. Hänen 

ehdottamassaan oikeusteoreettisessa rakennelmassa yhteiskunnalliset, sosiaaliset 

tosiasiat pyritään huomioimaan lainopillisessa analyysissä yhteisöllisen käytännön mallin 

kautta.51 Pöyhönen korostaa, että eri mallien kautta sama oikeusnormisto saa ratkaisevasti 

erilaisen sisällön, jolloin uudistetussa sopimusoikeuden järjestelmässä kohtuusperiaate 

tulee huomioida prima facie perinteisen sopimusvapauden periaatteen sijaan.52 Käsillä 

olevan tutkimuksen näkökulmasta ratkaisevaa kuitenkin on se, että Pöyhösen 

konstruktiossa perinteisen sopimusoikeuden tahto- ja luottamusmallien 

”syväjustifikaatiot” määrittävät kuitenkin edelleen oikeusperiaatteiden asemaa ja jäävät 

näin vaikuttamaan eräänlaisina järjestelmän pohjarakenteina.53 Toisin sanoen hänen 

 
49 Nystén-Haarala 2002, s. 143. 
50 Wilhelmsson 2008, s. 9–12 
51 Pöyhönen 1988, s. 162–163. 
52 Ibid., s. 178–179. 
53 Ibid., s. 373. 
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mallinsa laajentaa perinteisen sopimusoikeuden kattavuutta ja lisää siihen materiaalisia 

tosiasioita huomiovia elementtejä, mutta pitäytyy kuitenkin edelleen uusklassisen 

sopimusoikeuden perusrakenteissa. 

Erilaisia sopimusmalleja koskevan teoriansa lisäksi Pöyhönen uudisti uusklassista 

sopimusoikeutta sopimuksen prosessikäsityksellä. Hän kuvaa klassisen paradigman 

joustamatonta sopimuskäsitystä pistemäiseksi, jossa sopimusvastuu syntyy tarkasti 

määriteltynä ajankohtana, pysyy voimassa tietyn ajanjakson ja taas lakkaa tiettynä 

tarkkana hetkenä. Tämän klassisen viitekehyksen ominaispiirteitä ovat vastuun 

jakamattomuus, sopimuksen tarkasti rajautunut pätevyysalue, sopimukselle asetettavat 

tarkat muotovaatimukset, sopimuksen muuttumattomuus ja sopimuksen pätevyyden 

ehdottomuus.54 Prosessikäsityksessä sopimus mielletään asteittaisesti syntyväksi, 

muotoutuvaksi ja muuttuvaksi. Sopimusvastuu syntyy ja lakkaa pala palalta. Huomio 

kiinnittyy muodollisten kriteerien täyttymisen sijaan sopimuskumppanien 

vuorovaikutukseen ja myös sellaiseen käyttäytymiseen, jota ei voi pitää itsenäisenä 

oikeustoimena.55 Klassisen käsityksen sääntökeskeisyys muuttuu prosessikäsityksessä 

periaatepainotteisemmaksi. Myöhemmin Pöyhönen laajensi prosessikäsitysmalliaan 

sopimusoikeudesta kattamaan koko varallisuusoikeuden alueen.56 

Pöyhönen kutsui uudistustyönsä tuloksia ”uudeksi varallisuusoikeudeksi”, mutta on 

tärkeää huomata, että kyseessä ei ole samalla tavalla uusi teoreettinen rakennelma kuin 

uudeksi sopimusoikeudeksi kutsumieni lähestymistapojen tapauksessa. Siinä missä 

uuden sopimusoikeuden lähtökohta on perinteiseen sopimusoikeuteen nähden täysin 

erilaisissa, monitieteisissä teorioissa, tulee Pöyhösen uusi sopimusmalli ja prosessikäsitys 

nähdä klassisen järjestelmän lähtökohdat hyväksyvinä perinteisen sopimusoikeuden 

laajennuksina. 

 

2.4.4 Rudanko ja sopimus avoimena systeeminä 

Myös Matti Rudanko hyödynsi Wilhelmssonin kehittämää sosiaalista siviilioikeutta 

omassa kauppaoikeudellisessa tutkimuksessaan.57 Hän rakensi sopimusoikeudellisen 

 
54 Ibid., s. 211–213. 
55 Ibid., s. 215. 
56 Pöyhönen 2003, s. 144–146. 
57 Ks. Rudanko 1998, s. 177–187. 
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uudistusehdotuksensa Pöyhösen prosessikäsityksen pohjalle. Rudanko tulkitsi Pöyhösen 

käsityksen edustavan sosiaalisen siviilioikeuden vaikutuksesta perinteistä 

sopimusoikeutta uudistanutta ”hyvinvointivaltiollista sopimusoikeutta” vastakohtana 

aiemmalle ”oikeusvaltion oikeudelle”. Omaa käsitystään sopimuksesta avoimena 

systeeminä Rudanko pitää askeleen pidemmälle menevänä ”jälkihyvinvointivaltiollisen 

sopimusoikeuden” edustajana.58 Termi ”avoin systeemi” viittaa 1970-luvulla alkunsa 

saaneisiin systeemiteoreettisiin näkemyksiin. 

Omassa mallissaan Rudanko käyttää hyvin pitkälti Pöyhösen prosessikäsityksestä 

suoraan lainattuja elementtejä. Olennaisimpana – perinteisen sopimusoikeuden 

näkökulmasta radikaaleimpana – lisäyksenä ja erona aiempiin sopimiskäsityksiin on, että 

Rudangon mallissa voidaan sopimusosapuolten välisten kysymysten ratkaisussa ottaa 

huomioon myös sopimussuhteen ulkopuolisia intressejä.59 Käytännössä tämä tarkoittaa 

sopimusoikeuden ovien avaamista erilaisille reaalisille argumenteille ja esimerkiksi 

erilaisten laajempien, yhteiskunnallisten etujen huomioimista yksityisoikeudellisen 

sopimuksen tulkinnassa.60 Myöhemmässä ”uutta varallisuusoikeutta” koskevassa 

työssään myös Pöyhönen esitti perinteisen sopimusvapauden perusteella määrittyvän 

sopimussuhteen olevan murtumassa. Uudessa varallisuusoikeudessa oikeussubjektius ei 

Pöyhösenkään mukaan määrity enää erillään toimintaympäristöstä vaan tarkastelussa 

tulee huomioida myös sopimussuhteen kannalta samaan intressipiiriin kuuluvat 

sopimusosapuolten ulkopuoliset intressitahot.61 Pöyhönen määrittelee intressit kuitenkin 

yksilöön liittyvillä, subjektiivisilla perusteilla siinä missä Rudanko laajentaa 

näkökulmansa kattamaan myös kokonaisten ihmisryhmien ja jopa koko yhteiskunnan 

kollektiivisia etuja.62 

Rudanko katsoi Pöyhösen rakentamaa teoreettista kehikkoa uudistamalla ja lisäämällä 

malliin avoimen systeemin elementin siirtyneensä jälkihyvinvointivaltiolliseen 

sopimusoikeuteen ja sitä myötä kokonaan perinteisen sopimusoikeuden ulkopuolelle.63 

Tällainen näkemys on kuitenkin asetettava oikeisiin suhteisiinsa. Rudanko nimittäin 

nojasi vahvasti Wilhelmssonin ja Pöyhösen aiempaan työhön, jotka puolestaan edelleen 

 
58 Rudanko 1995, s. 107, 112. Oikeusvaltion, hyvinvointivaltion ja jälkihyvinvointivaltiolliseen oikeuden 

käsitteet Rudanko lainasi Wilhemssonilta (ks. Wilhelmsson 1993a, s. 28). 
59 Ibid., s. 112. 
60 Rudanko käyttää esimerkkeinä pankin ja asiakkaan luottosopimussuhdetta, jossa voidaan huomioida 

velkojan ja velallisen intressien lisäksi luottotalouden kollektiivisia etuja (Rudanko 1995, s. 129, 131). 
61 Pöyhönen 2003, s. 53. 
62 Ibid., s. 173–176. 
63 Rudanko 1995, s. 112. 
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pitivät kiinni perinteisen sopimusoikeuden perusteista. Näin ollen – samoin kuin 

Pöyhösen kohdalla – myös Rudangon panos sopimusoikeuden teoreettisessa 

uudistamisessa tulee nähdä uusklassisen sopimusoikeuden kehyksen päivittämisenä 

joustavammaksi. Mistään kattavasta sopimusoikeuden paradigman muutoksesta ei tässä 

siis voi puhua. 

 

2.4.5 Annolan dynaaminen sopimus 

Aiempien uusklassisen sopimusoikeuden järjestelmän joustavuutta lisäävien teorioiden 

pohjalta Vesa Annola tutki väitöskirjassaan dynaamisen sopimuksen mahdollisuuksia. 

Dynaamisuudella hän tarkoittaa sitä, että sopimus on jo lähtökohtaisesti suunniteltu 

sisällöltään tai ominaisuuksiltaan vaillinaiseksi ja sitä suunnitellaan täydennettävän 

sopimuksen voimassaolon aikana. Tällaisessa tapauksessa sopimuksen puutteellisuus ei 

ole vahingosta tai huolimattomasta suunnittelusta johtuva virhe vaan se on sopimuksen 

keskeinen luonnepiirre, josta on sovittu jo ennen sopimuksen solmimista.64 Dynaaminen 

sopimus peilautuu Annolan mallissa staattiseen sopimukseen. Ne on suunniteltu ja 

tarkoitettu olevan sisällöltään lopullisia ja muuttumattomia jo sopimuksen 

solmimishetkellä. 

Staattisen sopimuksen ideaalin Annola johtaa varhaisemman sopimusoikeuden 

näkemyksistä, jotka oman tutkimukseni näkökulmasta vastaavat klassisen 

sopimusoikeuden teoreettisia lähtökohtia. Annolan luonnehdinta staattiselle sopimukselle 

vastaa myös pitkälti Pöyhösen sopimuksen pistekäsitystä, sillä staattisessa sopimuksessa 

ajan kuluminen ja sen myötä tapahtuvat olosuhteiden muutokset eivät vaikuta 

sopimukseen. Annolan mukaan staattiset sopimukset muodostavat edelleen eräänlaisen 

oletusarvoisen mallin sopimuksille. Staattisuuden ideaalista poikkeaminen on hänen 

mukaansa poikkeuksellista menettelyä, joten staattinen sopimus on yhä vahvasti 

sopimusoikeuden perustalla. Staattisen sopimuksen vastakohtana on dynaaminen 

sopimus, jolla Annola tarkoittaa lähtökohtaisesti jo sopimushetkellä täydentyväksi 

tarkoitettua sopimusta. Dynaaminen sopimus täydentyy siis sopimusperusteisesti. Lisäksi 

on mahdollista, että sopimuspuolten alkuperäisestä tarkoituksesta huolimatta myös 

staattista sopimusta täydennetään sopimuksen suoritusvaiheen aikana. Tällöin 

 
64 Annola 2003, s. 31. 
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sopimuksen täydentyminen tapahtuu normiperusteisesti. Sopimuksen täydentymisestä 

molempien staattisen ja dynaamisen sopimuksen tapauksessa Annola käyttää laajempaa 

sopimuksen dynaamisuuden käsitettä.65 

Annola pyrkii suhteuttamaan oman työnsä muihin vastaaviin perinteisen 

sopimusoikeuden teoreettisiin innovaatioihin, muiden muassa sitä edeltäneisiin Pöyhösen 

ja Rudangon malleihin. Pöyhösen sopimuksen prosessikäsityksen hän katsoo tukevan 

dynaamisen sopimuksen mallia erityisesti sopimuksen vaiheistamisen aiempaa 

selkeämpään esittämiseen. Lisäksi Pöyhösen antina Annola näkee sopimuksen 

ulkopuolisten tekijöiden vaikutuksen huomioimisen sopimuksen sisältöä muotoavana 

seikkana osapuolten yksimielisen tahdon ohella.66 Rudangon avoimen systeemin 

sopimuskäsityksen merkittävin tuki Annolan omalle mallille hänen mielestään on 

sopimussuhteen rajojen madaltamisessa ja sopimuksen autonomisuuden vähenemisessä 

suhteessa ympäristöönsä. Tämä tarjoaa dynaamisen sopimuksen osapuolille laajemman 

argumentaatiomateriaalin, mikä on tarpeellista sen kannalta, että dynaamisen sopimuksen 

edellyttämä sopimuksen täydentäminen olisi käytännössä mahdollista.67 

Väitöskirjassaan Annola esittää koosteen erilaisista lisääntyvistä mahdollisuuksista 

sopimusehtojen muutoksiin, sopimuksessa olevan aukon täydentämiseen, sopimuksen 

sitovuuden muuttumiseen ja muista sopimuksen joustavuutta lisäävistä elementeistä. Hän 

pyrkii rakentamaan omaa työtään edeltäneistä teorioista ja sopimusoikeudellisista 

innovaatioista jonkinlaisen järjestelmällisen yhteenvedon ja sovittamaan ne osaksi omaa 

dynaamisen sopimuksen malliaan.68 Oman tutkimukseni näkökulmasta hänen työtään 

voikin pitää kattavana synteesinä uusklassisen paradigman alle kuuluvien 

edistyksellisimpien sopimusoikeudellisten teorioiden ajankohtaisesta tilanteesta 

suomalaisen oikeustieteen viitekehyksessä. 

 

2.5 Yhteenveto ja välijohtopäätökset 

Edellä tässä luvussa kuvatut sopimusoikeuden teoreettiset innovaatiot ovat muokanneet 

ja uudistaneet oikeudenalaa lisäämällä joustavuutta perinteisen sopimusoikeuden 

 
65 Ibid., s. 30–32 (ks. kuvio “sopimuksen dynaamisuus”, s. 32). 
66 Ibid., s. 96–97. 
67 Ibid., s. 98. 
68 Ibid., s. 102–103. 
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klassiseen lähtökohtaan sekä mahdollistamalla toimintaympäristön huomioimisen 

sopimuksen tulkinnassa. Suomalaisessa oikeustieteessä uudistuksien viitekehyksenä on 

ollut Wilhelmssonin aloittama sosiaalisen siviilioikeuden tutkimustraditio. Tutkimuksen 

taustalla olevana pyrkimyksenä on ollut heikossa asemassa olevan yksilön suojaaminen 

ja hänen asemansa tasapainottaminen vahvempaa vastapuolta kohtaan. Uudistukset eivät 

siis suoranaisesti koske liike-elämän B2B-sopimuksia, mutta yleisen luonteensa vuoksi 

niitä on melko helppoa soveltaa analogisesti myös yritysmaailman 

sopimusoikeudellisissa tilanteissa. Niinpä näiden uusklassisten uudistusten myötä 

sopimusoikeuden teoreettisia rakenteita on saatu vastaamaan paremmin myös 

nykyaikaisen liike-elämän haasteisiin. 

Markkinatalouden toimijoiden väliset erilaiset yhteistyön muodot ovat jatkuvasti 

synnyttäneet monimutkaisempia sopimusoikeudellisia ongelmatilanteita kuin mihin 

perinteinen sopimusoikeus on pystynyt tarjoamaan välineitä ja ratkaisuja. Teknologian 

jatkuvasti kiihtyvä kehitystahti erityisesti IT-alalla, toimintojen ulkoistaminen ja yritysten 

välisten yhteistyöverkostojen kasvu ovat lisänneet tarpeita entistä monimuotoisemmille 

ja joustavammille sopimuksille. Sopimusoikeuden uudistuminen ja modernisoituminen 

on kyllä muuttanut uusklassista mallia, mutta edellä kuvatulle, suomalaisen perinteisen 

sopimusoikeuden kehityskululle on kuitenkin tyypillistä, että rohkeimmatkin uudistukset 

rakentuvat edelleen vahvasti klassisten sopimusoikeudellisten rakenteiden varaan. 

Yksikään näistä innovaatioista ei siis ole uuden sopimusoikeuden tavoin pyrkinyt 

varsinaiseen paradigman muutokseen. 

Suomalaisen perinteisen sopimusoikeuden uudistuksellisten tutkimuslinjojen 

lähtökohtana oli Wilhelmssonin luoma sosiaalisen siviilioikeuden malli, joka puolestaan 

sai merkittävimmät vaikutteensa CLS:lta. Sosiaalinen siviilioikeus omaksui CLS:lta 

yksilöllisien tarpeiden arvostamisen, tilanneherkän ja myös ei-oikeudelliset sosiaaliset 

seikat huomioivan tarkastelutavan sekä rohkeuden eksplisiittiseen emansipatorisen, 

sosiaalipoliittisen tiedonintressin ilmaisuun. Nämä uudistukset asettuivat selväksi 

vastakohdaksi klassisen sopimusoikeuden tiukkojen sääntöjen, objektivismin ja 

determinismin kanssa. Näistä sosiaalisen siviilioikeuden ja CLS:n merkittävistä 

yhteneväisyyksistä huolimatta ehkä vielä olennaisempaa on se, mitä CLS:n 

ominaisuuksia sosiaalinen siviilioikeus ei omaksunut itselleen. 
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Uuden sopimusoikeuden puolella sosiaalista siviilioikeutta on kritisoitu siitä, että 

huolimatta pyrkimyksestä antaa tasoitusta heikommalle osapuolelle sosiaalinen 

siviilioikeus edelleen pohjimmiltaan pitäytyy kiinni perinteisen sopimusoikeuden 

liberalistisessa oletuksessa sopijapuolten lähtökohtaisesta tasavertaisuudesta.69 Tämä on 

mielenkiintoinen huomio ja kertoo ehkä jotain siitä, miten sosiaalisen siviilioikeuden 

CLS:lta saamat vaikutteet rajoittuivat oikeusteoreettisesti suhteellisen pinnallisiin 

ominaisuuksiin. Joustavuutta tuoneista uudistuksista huolimatta sosiaalinen siviilioikeus 

nimittäin on pitäytynyt sitä edeltäneiden suomalaisten sopimusoikeudellisten teorioiden 

tavoin vahvasti klassisen sopimusoikeuden perusteissa, eikä sen tutkimustradition piirissä 

ole missään vaiheessa edes pohdittu näiden klassisten perusteiden kyseenalaistamista tai 

tarkasteltu mahdollisia tutkimuksen vaihtoehtoisia lähtökohtia. 

Sosiaalisen siviilioikeuden tutkimusmenetelmiin ja teoreettisiin malleihin tekemät 

innovaatiot ovat siis pikemminkin olleet vanhojen teoreettisten ominaisuuksien 

hienosäätämistä kuin kokonaan uusien rakenteiden mukaan tuomista vanhaan 

järjestelmään tai toisaalta vanhojen osien poistamista järjestelmästä. Sosiaalisen 

siviilioikeuden perinteiselle sopimusoikeudelle tekemä remontti on ollut lähinnä pintojen 

ehostamista, eikä näitä pintoja ole edes yritetty avata, vaan niiden alla olevat rakenteet on 

jätetty rauhaan ja uteliaampien tarkkailijoiden katseilta piiloon. Vastakohtana tälle CLS:n 

ehkä keskeisin lähtökohta oli juuri sen luomassa täysin uudenlaisessa asetelmassa, jossa 

vallassa olleet oikeustieteelliset teoreettiset mallit suhteellistettiin ja pyrittiin näkemään 

vain yhtenä mahdollisuutena muiden potentiaalisten vaihtoehtojen joukossa. CLS:n yksi 

merkittävimpiä anteja oikeustieteelliseen keskusteluun onkin ehkä sen kyvyssä osoittaa 

aiemmin näkymättömät ja tiedostamattomat tieteen rajat sekä loputtomien 

mahdollisuuksien maailma noiden ensimmäistä kertaa esille tuotujen rajojen 

ulkopuolella. 

Edellä kuvatun kaltainen teoreettisen katsannon putkinäkö tai sisäänpäin lämpiävä 

teoreettinen sulkeutuneisuus on yksi sosiaalisen siviilioikeuden tradition ja laajemmin 

myös koko perinteisen sopimusoikeuden leimaa-antavista piirteistä sekä keskeisistä 

eroista uuden sopimusoikeuden teoreettisiin lähtökohtiin. Uuden sopimusoikeuden 

malleille nimittäin täysin päinvastoin on ollut luonteenomaista avoimuus ja uteliaisuus 

etsiä uusia ratkaisuja oikeustieteen rajojen tuolta puolen. Uusi sopimusoikeus onkin 

 
69 Nystén-Haarala 2002, s. 143. 
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lähtökohtaisesti monitieteinen lähestymistapa, josta ei ole erotettavissa samanlaista 

muuttumatonta ja koskematonta teoreettista ydintä kuin perinteisessä sopimusoikeudessa. 

Mahdollisuus teoreettiseen evoluutioon on sisäänrakennettu uuteen sopimusoikeuteen 

siinä missä perinteisen sopimusoikeuden peruspiirteenä voi pitää vastustusta 

kaikenlaiselle muutokselle. 

CLS alkuperäisessä, radikaalissa muodossaan on mielenkiintoinen poikkeus erilaisten 

oikeustieteellisten teorioiden kehittymisen historiassa. Sen aiemmat teoreettiset ratkaisut 

kyseenalaistava radikaali lähtökohta muistuttaa samankaltaisesta asetelmasta kuin miten 

uusi sopimusoikeus on lähtenyt haastamaan perinteisen sopimusoikeuden mallia. CLS on 

tosin tässä mielessä vielä uutta sopimusoikeutta radikaalimpi, sillä se ei välttämättä edes 

pyri tarjoamaan mitään uutta ratkaisua vanhan tilalle. Tällaisen ”heikon 

konstruktivismin” lisäksi osa CLS:n edustajista on ollut vielä radikaalimmin suoranaisesti 

”antikonstruktivistisia”, eli he periaatteellisesti vastustavat minkään uuden järjestelmän 

luomista ja näkevät tarpeellisena vain hävittää vanhat rakenteet ja jättää niiden tilalle 

eräänlainen teoreettinen anarkia. Tämän valossa mielenkiintoista on, että CLS:lla on ollut 

suuri vaikutus nimenomaan suomalaisen perinteisen sopimusoikeuden puolella – tosin 

edellä kuvattuun tapaan ”kuohittuna” ja radikaaleista ajatuksista ”tylsytettynä” versiona 

– mutta sen sijaan se ei ole eksplisiittisesti vaikuttanut uuden sopimusoikeuden teorioiden 

muodostumiseen. 

Ennen kuin siirryn tarkastelemaan vielä läheisemmin perinteisen ja uuden 

sopimusoikeuden välistä suhdetta, on minun ensin seuraavassa pääluvussa käsiteltävä 

uuden sopimusoikeuden kumouksellisia teorioita ja niiden taustalla olevia rakenteita 

samaan tapaan kuin tässä luvussa pureuduin perinteisen sopimusoikeuden teoreettiseen 

perustaan. 
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3. Sopimusoikeuden teoreettinen perusta II: uusi sopimusoikeus 

ja sen monitieteiset pohjarakenteet 

3.1 Yleistä 

Edellisen luvun tavoin tarkastelen tässäkin jaksossa sopimusoikeuden teoreettista pohjaa, 

mutta tällä kertaa uuden sopimusoikeuden puolella. Samoin kuin perinteistä 

sopimusoikeutta uudistaneet teoreettiset innovaatiot, myös uuden sopimusoikeuden 

erilaisten versioiden voidaan ymmärtää muodostuneen vastareaktiona klassisen 

sopimusoikeuden puutteelliseksi ja rajoittuneeksi nähdylle formalistiselle 

lähestymistavalle. Sopimusoikeuden klassiset välineet eivät kyenneet tarjoamaan riittäviä 

työkaluja reaalimaailman sopimuksissa ilmenneisiin uudenlaisiin oikeudellisiin 

ongelmiin. Tarvittiin uusia lähestymistapoja ja ratkaisuvaihtoehtoja. Perinteisen 

sopimusoikeuden ratkaisu klassisen sopimusoikeuden formalismille oli siis sen 

vähittäinen, asteittainen purkaminen ja aineellisten tosiasioiden huomioimisen 

mahdollistavien teoreettisten elementtien tuominen mukaan klassiseen viitekehykseen. 

Siinä missä perinteisen sopimusoikeuden uudistustyö – kuten suuri osa oikeustieteestä 

yleisestikin – on ollut varsin vahvasti sisäänpäin kääntynyttä ja puhtaasti 

oikeustieteellisiin teoreettisiin malleihin nojaavaa, poikkeaa uusi sopimusoikeus tästä 

ratkaisevasti. 

Uuden sopimusoikeuden erilaisissa versioissa formalistisen jäykkyyden ongelman 

ratkaisuna taas on ollut perinteisen sopimusoikeuden viitekehyksen sivuuttaminen 

kokonaan. Uuden sopimusoikeuden tutkimuksellisena lähtökohtana onkin ollut suora, 

konkreettinen yhteys käytännöllisten liike-elämän sopimuksien maailmaan. Sen sijaan, 

että valmista sopimusoikeuden teoreettista viitekehystä oltaisiin alettu soveltaa ja sovittaa 

empiirisesti havaittaviin muuttuneisiin reaalimaailman tilanteisiin – kuten perinteisen 

sopimusoikeuden piirissä pysyneet tutkijat ovat menetelleet – ovat uuden 

sopimusoikeuden ratkaisumallit pikemminkin syntyneet päinvastoin vahvan empiirisen 

ymmärryksen pohjalta. 

Uuden sopimusoikeuden teoreettiset rakennelmat voidaan siis nähdä ikään kuin tiettyä 

tarkoitusta varten kehitettyinä vastauksina, joilla ratkaistaan reaalimaailmassa havaittuja 

sopimusoikeudellisia ongelmakohtia. Tällaisessa oikeusteoreettisessa lähtöasetelmassa 

teorian muoto seuraa niitä tarpeita ja tarkoituksia, joita käytännöllisissä liike-elämän 
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sopimiseen liittyvissä tilanteissa ilmenee sen sijaan, että havaittuja tosiasioita 

pakotettaisiin valmiiseen, ennalta annettuun tieteellisen tradition sanelemien teoreettisten 

oppien muottiin. Uuden sopimusoikeuden luonteeseen on näin ollen sisäänrakennettu 

lähtökohtainen kyky teoreettiseen joustavuuteen ja uudenlaisten teoreettisten mallien ja 

tutkimusmenetelmien käyttöönottoon. Tämä ominaisluonne on jyrkässä vastakohdassa 

perinteiseen sopimusoikeuteen sisäänrakennettuun formalistiseen jäykkyyteen ja 

oikeusdogmatiikan menetelmälliseen yksiulotteisuuteen. 

Uuden sopimusoikeuden teorioiden muodostumisessa on tietysti myös jonkin verran 

tapauskohtaisia eroja. Tässä tutkimuksessa käsiteltävien tutkimustraditioiden osalta 

ensinnäkin ennakoivan sopimisen syntymisen taustalla oli tutkijoiden vankka 

työkokemus akateemisen maailman ulkopuolella liikejuridiikan parissa ja siitä seurannut 

lähestymistavan muutos, jossa sopimuksien tarkastelun lähtökohdaksi otettiinkin tutkijan 

näkökulmalle käänteinen maallikon tai sopimuksia käyttävän liike-elämän toimijan 

näkökulma.70 Toisaalta funktionaalisen sopimusteorian piirissä taas menetelmällisenä 

lähtökohtana ovat olleet muiden muassa yhdysvaltalaiselta uudistukselliselta 

tutkimukselta lainatut bottom-up-menetelmä, living law- ja law-in-action-lähestymistavat 

sekä pragmaattinen suhtautuminen tutkimuksen suunnittelemiseen.71 Molemmille 

tutkimussuuntauksille on siis ollut ominaista ennakkoluuloton suhtautuminen teorian 

muodostamiseen ja tutkimusmenetelmien valintaan. Tämä on johtanut monitieteiseen 

tutkimusotteeseen ja moniarvoiseen metodologiseen suhtautumiseen. Tällainen avoimuus 

tieteenalojen rajat ylittävää teorianmuodostamista ja tutkimuksellisten vaikutteiden 

vapaata omaksumista kohtaan poikkeaa vahvasti perinteiselle sopimusoikeudelle 

tyypillisestä teoreettisesta sulkeutuneisuudesta. Uuden sopimusoikeuden teorian 

rakentaminen empiirisen aineiston varassa ei siis ole tapahtunut tutkimuksellisessa 

tyhjiössä vaan valmiita ratkaisumalleja on etsitty laaja-alaisesti myös oikeustieteen 

ulkopuolelta, ennen kaikkea taloustieteen parista. Uusi sopimusoikeus poikkeaakin 

radikaalisti perinteisestä sopimusoikeudesta, sillä se ei edusta perinteisen 

sopimusoikeuden tavoin ”puhdasta” oikeustiedettä vaan on varsin perustavalla tavalla 

monitieteinen lähestymistapa oikeudellisiin kysymyksiin. 

Uusi sopimusoikeus kattaa joukon sopimusoikeudellisia teorioita ja tutkimusmalleja, 

joita oikeustieteen alalla on ilmaantunut vuosituhanteen vaihteessa ja myöhemmin 2000-

 
70 Haapio 2002b, s. 11. 
71 Hurmerinta-Haanpää 2021a, s. 53–55. 
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luvulla. Näistä suomalaisen oikeustieteen kentässä on vaikuttanut ensin ennakoiva 

sopiminen ja myöhemmin funktionaalinen sopimusteoria. Vaikka näillä 

tutkimustraditioilla on erilaiset syntyhistoriat ja lähtökohdat, on niillä myös paljon 

yhteisiä teoreettisia vaikutteita, ja perusrakenteeltaan niiden on mahdollista katsoa olevan 

yhteensovitettavissa ja pohjimmiltaan jakavan saman lähestymistavan. Johtuen erityisesti 

funktionaalisen sopimusteorian lyhyestä historiasta oikeustieteellinen keskustelu niiden 

välillä ei kuitenkaan ole vielä ehtinyt edetä riittävästi niin, että syvällistä yhdistymistä 

olisi voinutkaan tapahtua. Näin ollen tarkastelen suuntauksia lähtökohtaisesti toisistaan 

erillisinä. Käsittelen niiden mahdollisia tulevia kehityslinjoja ja yhdistymisen 

mahdollisuutta tarkemmin luvussa 4.5. 

Merkittävänä vaikuttajana niin ennakoivan sopimisen kuin funktionaalisen 

sopimusteorian taustalla on ollut relational contracting72 -tutkimustraditio. Sen 

lähtökohdat ovat yhdysvaltalaisten Stewart Macaulayn ja Ian R. Macneilin tutkimuksissa, 

jotka alkoivat 1960-luvulla ja jatkuivat aina tämän vuosituhannen puolelle. Macaulay 

perusti tutkimuksensa laajoihin empiirisiin havaintoihin liike-elämän sopimusten 

tosiasiallisesta käytöstä. Hän kiinnitti huomionsa siihen, miten käytännössä yritysten 

johtajat solmivat sopimuksia perustuen suullisesti sovittuihin asioihin ja keskinäiseen 

luottamukseen eivätkä välittäneet kirjallisten sopimusten sisällöistä.73 Pitkäkestoisissa 

sopimussuhteissa sopimusten tiukka sanamuodon mukainen tulkinta ja oikeudellinen 

riidanratkaisu näyttäytyivät liiketoiminnasta vastaavalle yritysjohdolle äärimmäisen 

huonoina ja yrityksen menestyksen kannalta vahingollisina toimintatapoina.74 

Empiiristen tutkimustensa pohjalta Macaulay myöhemmässä artikkelissaan korosti, 

kuinka kirjalliseen sopimusdokumenttiin eli ”paperisopimukseen” ei juuri koskaan 

sisältynyt kaikkea sitä tietoa, mikä kuului suullisesti neuvoteltuun ja 

kontekstisidonnaiseen ”todelliseen sopimukseen”.75 Hänen mukaansa tällainen 

”todellinen sopimus” vastasi sitä, miten sopimuskumppanit sopimuksen ymmärsivät, ja 

tämän vuoksi sopimusoikeus tulisi rakentaa joustavien periaatteiden eikä yksiselitteisten 

sääntöjen varaan.76 

 
72 Relational contracting-liikkeestä on käytetty ainakin suomennoksia ”sopimussuhteiden näkökulma” tai 

”sopimussuhteiden teoria” (ks. Nystén-Haarala 2002, s. 151), ”sopimussidonnaisuuksien näkökulma” (ks. 

Rudanko 2002, s. 197) ja ”suhdesopimus” tai ”suhdesopiminen” (ks. Annola 2003, s. 99). Selkeyden 

vuoksi käytän tutkimussuuntauksesta sen alkuperäistä englanninkielistä nimeä. 
73 Macaulay 1963, s. 58–59. 
74 Ks. esim. Rudanko 2002, s. 198. 
75 Macaulay 2003. ”real deal” vs. ”paper deal”. 
76 Ibid., s. 44. 
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Macneil puolestaan keskittyi tutkimuksissaan puhtaasti sopimusoikeuden teoreettiseen 

puoleen kehittämällä relational contracting -teoriaa useiden vuosikymmenien ajan. Hän 

esimerkiksi pyrki hahmottamaan kaikille sopimuksille yhteisiä, yleisiä 

sopimusoikeudellisia periaatteita, joita alun perin oli viisi, mutta joiden määrää hän 

myöhemmissä artikkeleissaan lisäsi yhteensä kymmeneen.77 Oikeushistoriallisesti 

Macneilin työn voi yhdistää häntä edeltäneiden yhdysvaltalaisten oikeusrealistien ja 

oikeussosiologien työhön. Vaikka hänen teoriansa tarjosi aidosti uudenlaisen 

näkökulman sopimusoikeuteen, laajemmassa katsannossa sen yhdistää varhaisiin 

oikeusrealisteihin pyrkimys kontekstualisoida klassisen sopimusoikeuden muodollinen 

sopimus reaalimaailman olosuhteisiin.78 

Macaulayn ja Macneilin toisistaan paljonkin poikkeavista tutkimustavoista huolimatta he 

jakoivat samanlaisia näkemyksiä perinteisen sopimusoikeuden tilanteesta. He molemmat 

katsoivat, että klassiseen ja uusklassiseen teoreettiseen pohjaan perustuva sopimusoikeus 

ei riittänyt kuvaamaan reaalimaailman sopimusten todellisuutta, vaan tähän tarvittiin 

sosiaalisen ympäristön ja sopimusdokumentin ulkopuolisten tekijöiden huomioimista. 

Lisäksi he molemmat kannattivat siirtymistä uudenlaiseen relational contracting -

sopimusoikeuteen, joka rakentuisi sopimussuhteiden todellisuuden ja pikemmin yleisesti 

luonnehdittavien periaatteiden kuin joustamattomien oikeusnormien varaan.79   

Macaulayn ja Macneilin jalostama relational contracting -lähestymistapa 

sopimusoikeuteen käänsi uusklassisen asetelman päälaelleen. Uusklassisen 

sopimusoikeuden tavoin se ei pyrkinyt muokkaamaan klassista pohjaa lisäämällä siihen 

joustavuutta ja yhteistyötä mahdollistavia elementtejä, vaan oikeudellisen tarkastelun 

lähtökohta siirtyi sopimusdokumentista sopimusosapuolten välisten suhteiden 

todellisuuteen. Uuden sopimusoikeuden teoriat ovat omaksuneet tämän saman 

oikeustieteellisen tutkimuksen piirissä radikaalin lähtökohdan ja näin irrottautuvat sitä 

edeltäneestä perinteisen sopimusoikeuden tutkimustraditiosta. Seuraavaksi esittelenkin 

lyhyesti molemmat tarkastelun kohteena olevat uuden sopimusoikeuden koulukunnat 

niiden pohjoismaisessa muodossaan. Kiinnitän tarkastelussani erityisesti huomiota 

siihen, miten erilaiset monitieteiset teoriat ovat vaikuttaneet näiden tutkimussuuntauksien 

 
77 Macneil 1974, s. 808–809 & Hurmerinta-Haanpää 2021a, s. 29–30. 
78 Feinman 2001, s. 60. 
79 Hurmerinta-Haanpää 2021a, s. 25 & Gordon 1985, s. 565. 
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kehittymiseen. Tarkoitukseni on näin entisestään tarkentaa vastausta kysymykseen, miten 

uuden sopimusoikeuden teoriat poikkeavat perinteisestä sopimusoikeudesta. 

 

3.2 Ennakoiva sopiminen uuden sopimusoikeuden tienraivaajana 

Ennakoiva sopiminen on pohjoismainen tutkimussuuntaus, joka sai alkunsa Suomessa 

1990-luvun loppupuolella ja vaikutti voimakkaimmin pohjoismaisessa oikeustieteessä 

2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ja 2010-luvun alussa. Aluksi tutkimus 

keskittyi nimenomaan ennakoivaan sopimiseen (proactive contracting), ja myöhemmin 

tutkimusalueen laajetessa puhtaasti sopimusoikeudellisten kysymysten ulkopuolelle 

yleistyi laajemman ennakoivan oikeuden (proactive law) käsitteen käyttö. Välillä on 

myös puhuttu ennakoivasta lähestymistavasta (proactive approach). Lisäksi ennakoiva-

sanan sijaan on nimityksissä joskus käytetty käsitettä proaktiivinen. Terminologiasta 

riippumatta kyseessä on kuitenkin näissä kaikissa saman tutkijaverkoston luomasta melko 

yhtenäisestä tutkimussuuntauksesta. Koska oman tutkimukseni aiheena ovat 

nimenomaan sopimusoikeuden teoriat, on sopimusoikeuden viitekehyksessä tarkempi 

termi ennakoiva sopiminen. Selkeyden vuoksi käytän tästä tutkimustraditiosta puhuessani 

pääsääntöisesti tätä yhtä ennakoivan sopimisen käsitettä. Ennakoivan oikeuden tai 

ennakoivan lähestymistavan nimikkeet kattavampina termeinä sopivat paremmin koko 

tutkimustradition metodologian ja teoreettisen viitekehyksen tarkastelemiseen, minkä 

vuoksi käytän myös välillä ennakoivan oikeuden käsitettä asiayhteyksissä, jotka koskevat 

laajemmin myös sopimusoikeuden ulkopuolisia oikeustieteellisiä kysymyksiä. 

Merkittävän panoksen ennakoivan oikeuden muotoutumiselle suomalaisessa 

tutkijayhteisössä ovat antaneet ainakin Helena Haapio, Soili Nystén-Haarala ja Soile 

Pohjonen. Lisäksi suomalaisessa tutkijayhteisössä vaikuttanut Stefania Passera on 

keskittynyt sopimusmuotoilun tutkimukseen ja yhdistänyt tämän näkökulman 

ennakoivan sopimisen periaatteisiin.80 Suomen ulkopuolella vaikuttaneista ennakoivan 

oikeuden tutkijoista maininnan arvoisia ovat ainakin Cecilia Magnusson Sjöberg, 

 
80 Passeran väitöskirja ”Beyond the Wall of Contract Text – Visualizing Contracts to Foster 

Understanding and Collaboration Within and Across Organizations” vuodelta 2017 on aihealueen 

uraauurtava tutkimus. Hän on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä Haapion kanssa. Passeralla on ollut 

merkittävä vaikutus siihen, että ennakoivan sopimisen tutkimus on kehittynyt viime vuosina yhä 

enemmän sopimusmuotoilututkimuksen suuntaan. Tätä tutkimussuuntausta on Passeran jälkeen jatkanut 

mm. väitöskirjassaan Milva Finnegan (Finnegan 2021). 
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Gerlinde Berger-Walliser ja yhdysvaltalaisen preventive law -tutkimustradition puolelta 

tullut Thomas D. Barton.  

Tutkimussuuntauksen piirissä ennakoivan oikeuden on määritelty tarkoittavan 

tulevaisuuteen suuntautunutta oikeudellista lähestymistapaa, jossa painotetaan 

oikeudellisen tiedon soveltamista ennen oikeudellisten ongelmien syntymistä. 

Määritelmän mukaan ennakoiva oikeus koostuu käytännöistä ja menetelmistä, joiden 

avulla voidaan tunnistaa tilaisuudet hyvissä ajoin niiden hyödyntämiseksi ja toisaalta 

ehkäistä potentiaaliset ongelmat, kun niiden synnyn estäminen on vielä mahdollista. Näin 

ennakoivan oikeuden avulla voidaan välttää kiistat, oikeudenkäynnit ja muut 

uhkatilanteet sekä toisaalta luoda arvoa, vahvistaa suhteita ja hallinnoida riskejä.81 Tämä 

määritelmä on hyvin pragmaattinen ja iskulauseenomainen, mikä on tyypillistä myös 

useiden ennakoivan oikeuden piirissä julkaistujen tutkimusten retoriikalle. 

Ensimmäinen julkaisu, jossa ennakoivan oikeuden terminologiaa käytettiin, oli Helena 

Haapion kirjoitus vuodelta 1998.82 Tätä julkaisua seurasi joukko muita kirjoituksia, jotka 

aluksi käsittelivät liike-elämän sopimustoimintaa eli nimenomaisesti ennakoivan 

sopimisen kysymyksiä, mutta vähitellen laajenivat myös muiden oikeudenalojen 

tutkimusongelmiin. Vuonna 2003 järjestettiin Helsingissä ennakoivan oikeuden 

konferenssi, jota seurasi vuoden 2005 konferenssi Tukholmassa.83 Pohjoismaisen 

tutkijayhteistyön tuloksena syntyi Nordic School of Proactive Law -tutkijaverkosto sekä 

ProActive ThinkTank -ajatushautomo,84 jonka kautta ennakoivan oikeuden vaikutus 

laajeni Pohjoismaiden ulkopuolelle muualle Eurooppaan ja jopa Pohjois- ja Etelä-

Amerikkaan.85 

 
81 Berger-Walliser 2012, s. 18 ja Siedel & Haapio 2010, s. 657. Määritelmä on peräisin Nordic School of 

Proactive Law -tutkimusverkoston verkkosivustolta, joka on sittemmin poistunut käytöstä. Sivustolla 

olleita tietoja ei ole enää saatavilla Internetistä. 
82 Haapio 1998: “Quality Improvement through Proactive Contracting: Contracts Are Too Important to 

Be Left to Lawyers!” 
83 Berger-Walliser 2012, s. 14–15 ja Siedel & Haapio 2010, s. 657. 
84 Nordic School of Proactive Law’lla oli oma verkkosivusto osoitteessa http://www.proactivelaw.org. 

Sittemmin oikeudet tämän verkkotunnuksen käyttöön on ilmeisesti jätetty uusimatta ja se on päätynyt 

toiselle omistajalle, sillä nykyisin osoite ohjaa yhdysvaltalaisen asianajotoimiston verkkosivuille. 

ProActive ThinkTankin verkkosivusto oli osoitteessa http://www.proactivethinktank.com/, joka ohjaa 

edelleen verkkosivun http://www.juridicum.su.se/proactivelaw/main/ alasivustolta löytyvään osoitteeseen. 

Tämä pääsivu on Tukholman yliopiston hallinnoima, ja se on nykyään tutkijaverkoston verkko-osoite, 

mutta sivuston viimeisimmät päivitykset ovat vuodelta 2017 eli ilmeisesti sivusto ei enää ole aktiivisessa 

käytössä. 
85 Haapio 2014a, s. 28–29. 

http://www.proactivelaw.org/
http://www.proactivethinktank.com/
http://www.juridicum.su.se/proactivelaw/main/
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Ennakoiva oikeus sai vaikutusta myös julkishallinnon puolella Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean julkaistua EU:n virallisessa lehdessä ennakoivan oikeuden soveltamista 

julkisoikeudellisissa kysymyksissä ja lainsäädännössä puoltavan lausunnon vuonna 

2009.86 Ennakoivan sopimisen kansainvälistä merkitystä lisäsi samoihin aikoihin 

tutkimustradition kanssa syntynyt World Commerce & Contracting (WCC)87 -järjestö, 

jonka tehtävänä on edistää kaupankäynnin globalisoitumista sekä kansainvälisten 

sopimuskäytäntöjen yhtenäistymistä ja selkiytymistä. Ennakoivan sopimisen tutkijat 

olivat aktiivisia WCC:n toiminnassa ja sen verkostojen kautta levittivät ajatuksiaan 

akateemista tutkijayhteisöä laajemmalle yleisölle.88 Uuden vuosituhannen toisen 

vuosikymmenen loppua kohti ennakoivan oikeuden pohjoismaisen tutkijaverkoston 

aktiivisuus ja yhteistoiminta hiipuivat vähitellen. Ennakoivan oikeuden ja ennakoivan 

sopimisen tutkimusmenetelmiä hyödyntäviä tutkimuksia on kuitenkin julkaistu edelleen, 

ja tämän tradition vaikutus oikeustieteen piirissä jatkuu, vaikka ainakin tällä hetkellä 

verkoston toiminta muodollisena organisaationa näyttäisi passivoituneen ja olevan 

lepotilassa.89 

Edellisessä alaluvussa käsitellyn Relational contracting -tradition lisäksi ennakoivan 

sopimisen kehittymiseen vaikutti vielä sitä merkittävämmin yhdysvaltalaisen Louis M. 

Brownin kehittämä preventive law -tutkimussuuntaus (”ennaltaehkäisevä oikeus”).90 

Brownin ajatuksena oli, että samoin kuin lääketieteessä on tehokkaampaa keskittyä 

sairauden aiheuttamien oireiden hoidon sijaan sairauksien ennaltaehkäisyyn, on myös 

juristeille tehokkaampaa ymmärtää, kuinka oikeudelliset ongelmat voidaan välttää 

ennakolta kuin käyttää voimavaroja oikeudellisten riitojen ratkomiseen 

tuomioistuimissa.91 Brownin ajatukset oli tarkoitettu juristien käytettäväksi heidän 

arkityössään. Mallin pohjana oli ennaltaehkäisyn ja jälkikäteisten korjaustoimien 

rahallisia kustannuksia arvioiva laskenta, jossa Brownin mukaan oikeudellisten 

 
86 ETSK 2009. 
87 Alkuperäiseltä nimeltään IACCM – International Association for Contract and Commercial 

Management. Järjestön nimi muutettiin yksinkertaisempaan muotoon vuonna 2020. Järjestön verkkosivut 

ovat osoitteessa https://www.worldcc.com/. 
88 Berger-Walliser 2012, s. 15. 
89 Tuoreena esimerkkinä ennakoivan sopimisen tutkimuksesta Kaave 2021. 
90 Varsinkin ennen käsitteiden vakiintumista myös preventive law on joskus sekin suomennettu 

”ennakoivaksi oikeudeksi” (ks. esim. Nystén-Haarala 2002, s. 141). Selkeyden vuoksi ja sekaannuksen 

välttämiseksi käytän tämän tutkimustradition alkuperäistä englanninkielistä nimeä. Ennakoivasta 

oikeudesta käytetään yleisesti englanninkielistä nimikettä proactive law, ja ennakoiva sopiminen kääntyy 

vastaavasti proactive contracting. Englanninkielisistä nimikkeistä johtuu, että myös suomenkielisessä 

tutkimuskirjallisuudessa toisinaan viitataan pohjoismaiseen tutkimussuuntaukseen nimillä ”proaktiivinen 

oikeus” ja ”proaktiivinen sopiminen” (ks. esim. Hurmerinta-Haanpää 2021a, s. 4). 
91 Haapio 2013, s. 38. 

https://www.worldcc.com/
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ongelmien välttäminen maksaa tyypillisesti vähemmän kuin niiden ratkaiseminen 

ongelmien jo synnyttyä.92 

Ennakoivan sopimisen yhtymäkohdat brownilaisen preventive law’n kanssa ovat hyvin 

tiiviit, ja koko tutkimussuuntauksen lähtökohta on preventive law’n lähestymistavassa. 

Suuntauksen kehittämisen alkuvaiheessa se itse asiassa jopa katsottiin kiinteäksi osaksi 

preventive law’n traditiota, ja vasta teorian kehittymisen myötä se alettiin mieltää – 

perustellusti – omaksi itsenäiseksi tutkimussuuntauksekseen.93 Tämän jälkeenkin 

ennakoivan sopimisen tutkimukset ovat seuranneet Brownin aloittaman tradition linjoilla 

vähintään siinä laajassa mielessä, että preventive law’n tavoin ne ovat irrottautuneet 

tiukasta oikeudellis-formalistisesta viitekehyksestä ja tarkastelevat sopimustoimintaa 

myös ”puhtaasti” sopimusoikeudellisia ja sopimuksen tulkintaan liittyviä kysymyksiä 

laajemmasta näkökulmasta. 

Preventive law’lle ominaista on oikeudellisten riskien ja ongelmien ennaltaehkäisy 

nimenomaan juristin näkökulmasta. Ennakoivan oikeuden keskeisin ero preventive 

law’hin onkin siinä, että ennakoivassa oikeudessa tarkastelun näkökulma on aina vahvasti 

kontekstisidonnainen, eli ongelmanratkaisu liittyy tapauskohtaisiin olosuhteisiin. Näin 

mitään puhtaasti juridista ratkaisua ei koskaan ole olemassa, vaan oikeudellinen 

osaaminen on aina dialogissa muiden asiaan liittyvien asiantuntemusten kanssa, ja paras 

ratkaisu saavutetaan vasta tällaisen yhteisen, monialaisen keskustelun pohjalta.94 

Ennakoivan oikeuden voidaankin määritellä tarkoittavan preventive law’ta, johon on 

lisätty edistävä (promotive) oikeudellinen ulottuvuus.95 Edistämisellä on tässä edellä 

kuvatulla tavalla hyvin konkreettinen, käytännönläheinen merkitys: se tarkoittaa siis 

sopimusta hyödyntävien tahojen (yksilöiden, yritysten tai muiden sidosryhmien) 

auttamista siten, että ne voivat paremmin saavuttaa päämääränsä. Esimerkiksi liike-

elämän yhteydessä tämä tarkoittaa, että sopimusta laativien juristien onnistumista 

tehtävässään mitataan sillä, miten hyvin he onnistuvat sopimusjuridisella osaamisellaan 

auttamaan sopimusosapuolia saavuttamaan liiketaloudelliset tavoitteensa. Tämä 

näkökulman muutos pelkästä abstraktista juridiikasta kohti konkreettista, 

kontekstisidonnaista ymmärrystä tekee ennakoivan sopimisen edustajien mukaan 

 
92 Brown 1950. 3–4. 
93 Ks. esim. Pohjonen 2002, s. ix. Pohjosen mukaan nimike ”ennakoiva oikeusajattelu” oli alun perin 

tarkoitettu suoraksi käännökseksi preventive law’lle. Myöhemmän teoreettisen kehityksen johdosta nämä 

tulee kuitenkin nykyään nähdä erillisinä tutkimussuuntauksina. 
94 Pohjonen 2005, s. 12. 
95 Siedel & Haapio 2010, s. 660. 
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sopimuksesta riskienhallintavälineen lisäksi instrumentin, jolla voidaan parantaa 

taloudellista suorituskykyä, laatua ja saavuttaa suurempaa menestystä.96 

Ennakoivan sopimisen toisena merkittävänä erona ja sen tuomana lisäarvona verrattuna 

preventive law -tutkimustraditioon on taloustieteellisestä laadun- ja 

riskienhallintatutkimuksesta omaksuttu tulevaisuuteen liittyvien mahdollisuuksien 

suurempi korostaminen verrattuna preventive law’lle ominaiseen pyrkimykseen vain 

estää uhkien toteutuminen.97 Tiivistettynä ennakoivan sopimisen käsitys 

sopimusoikeuden kehityksestä on, että siinä missä preventive law siirsi perinteisen 

sopimusoikeuden näkökulman menneisyydestä tulevaisuuteen (ennaltaehkäisy 

reagoinnin sijaan), niin ennakoiva sopiminen taas edelleen laajensi tätä näkökulmaa 

pelkästä ongelmien ehkäisemiseen keskittymisestä enemmän myös erilaisten 

myönteiseksi miellettyjen mahdollisuuksien toteuttamiseen (positiivisten asioiden 

edistäminen ongelmien ennaltaehkäisyn lisäksi).98 

 

3.3 Funktionaalinen sopimusteoria monitieteisen lähestymistavan kehittäjänä 

Funktionaalinen sopimusteoria (functional approach) on selvästi ennakoivaa sopimista 

uudempi tutkimussuuntaus, jonka piirissä on Suomessa kirjoitettu vasta muutamia 

yksittäisiä artikkeleita. Niiden lisäksi myös äskettäin valmistunut Anna Hurmerinta-

Haanpään väitöskirja voidaan liittää osaksi tätä suuntausta.99 Hänen lisäkseen aktiivisia 

tutkijoita suomalaisessa oikeustieteessä ovat olleet erityisesti Mika Viljanen ja Jaakko 

Salminen. Funktionaalinen sopimusteoria syntyi yhdysvaltalaisten kauppatieteilijöiden 

piirissä, ja sen ensimmäisen muotoilun tekivät Schepker, Oh, Martynov ja Poppo vuonna 

2014 julkaisemassaan artikkelissa.100 

 
96 Berger-Walliser 2012, s. 27. 
97 Berger-Walliser 2012, s. 27–28. 
98 Haapio 2013, s. 39, 41 (erityisesti taulukot 4 ja 5). 
99 Hurmerinta-Haanpää 2021a on artikkelimuotoinen väitöskirja, joka sisältää toimintatutkimusta ja 

haastatteluja hyödyntäviä empiirisiä tutkimuksia funktionaalisen sopimusteorian soveltamisesta 

käytännölliseen liiketoimintaan. Tutkimuksessa tunnistetaan lukuisia erilaisia funktioita, joihin 

sopimuksia liike-elämän todellisuudessa käytetään. Lisäksi tutkimustuloksena on havaintoja 

liiketoiminnassa – ja toisaalta myös sopimusoikeudellisessa tutkimuksessa – sitkeästi vaikuttavista 

haitallisista sopimuskäytännöistä. 
100 Schepker, Oh, Martynov & Poppo 2014. 
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Edellä käsitellyn relational contracting -tutkimustradition lisäksi funktionaalisen 

sopimusteorian syntymisen taustalla on merkittävästi vaikuttanut 

transaktiokustannusteoria (TCE)101, jolla on yhtymäkohtia myös relational contractingin 

kanssa. TCE on taloustieteen parissa kehitetty transaktiokustannusten merkitystä 

markkinataloudessa toimivien yritysten menestykselle korostava ajattelutapa.102 Teorian 

merkittävin kehittäjä oli Oliver E. Williamson, joka jatkoi Ronald H. Coasen jo 1930-

luvulla aloittamaa työtä.103 Williamson laajensi ja muokkasi teoriaa siten, että sitä voitiin 

helpommin soveltaa käytännön tilanteisiin, minkä jälkeen TCE:ia on menestyksellisesti 

käytetty monenlaisissa erilaisissa taloustieteellisissä tutkimuksissa.104 

Coasen tekemä oivallus transaktiokustannusten huomioimisesta yritysten 

mikrotaloustieteellisessä tarkastelussa laajensi aiempaa uusklassisen taloustieteen 

pelkästään vapaan markkinataloustoiminnan tuotantokustannuksiin keskittynyttä 

mallia.105 TCE:n ydin on siinä, että teknologian ja tuotantomenetelmien ollessa 

yhtäläisesti kaikkien markkinatoimijoiden käytettävissä nimenomaan liiketoiminnan 

erilaisten hallintatapavaihtoehtojen erilaiset transaktiokustannukset vaikuttavat siihen, 

miten taloudellinen toiminta markkinataloudessa organisoidaan.106 Erilaisten 

hallintatapojen kaksi ääripäätä ovat minimaalinen yhteistyö eli kahden toisilleen 

tuntemattoman, erillisen organisaation välinen, kertaluonteinen ja markkinaehtoinen 

kauppasopimus sekä yhteistoiminnan täydellinen vertikaalinen integraatio eli toiminnan 

järjestäytyminen hierarkiaan yhden yrityksen tai konsernin sisälle.107 Näiden niin 

kutsuttujen markkinoiden ja hierarkian ääripäiden väliin jää loputon määrä 

kattavuudeltaan ja kestoltaan eriasteisia yhteistyön muotoja yritysten välillä. TCE:n 

 
101 Alkuperäinen termi on transaction-cost economics, joka kääntyy suomeksi oikeammin 

”transaktiokustannusten taloustieteeksi”, mutta ”transaktiokustannusteoria” tai 

”transaktiokustannusanalyysi” ovat yleisemmin käytettyjä nimikkeitä. Tutkimussuuntaukseen liittyy 

läheisesti new institutional economics (NIE), joka on Oliver Williamsonin antama nimitys (ks. 

Williamson 1975) ja jota myös suomalaisessa tutkimuksessa on toisinaan käytetty (ks. esim. Nystén-

Haarala, Lee, Lehto 2010). Aihealueen suomalaisessa kirjallisuudessa TCE on yleisemmin käytetty 

nimitys, joten käytän itsekin sitä. Lisäksi NIE on TCE:ia laajempi käsite. 
102 Williamson yhdisti oman tutkimuksensa 1980-luvulla relational contractingin kanssa (ks. Williamson 

1987) käyttäen sitä oman mallinsa oikeustieteellisenä ulottuvuutena. Williamsonin uusklassisen 

taloustieteen lähtökohta ja sille tyypillinen teoreettinen oletus homo economicus -toimijoista johti 

kuitenkin ristiriitaan relational contractingin teorian lähtökohtien kanssa. 
103 Ks. Coase 1937 ja esim. Cooter & Ulen 2014, s, 84–85. Coase tarkoitti käsitteellä alun perin 

kaupankäyntiin välttämättä liittyviä kustannuksia (esimerkiksi suunnitteluun, neuvotteluun, 

päätöksentekoon ja kiistojen selvittämiseen liittyvät kustannukset). Williamson laajensi sen merkityksen 

kattamaan kaikki mahdolliset yritysten toimintaan vaikuttavat kitkatekijät ja niistä aiheutuvat tappiot tai 

toteutumatta jääneet tulot. 
104 Terviö 2010, s. 106. 
105 Nystén-Haarala, Lee & Lehto 2010, s. 466. 
106 Williamson 1979, s. 233. 
107 Viljanen, Salminen & Hurmerinta-Haanpää 2018a, s. 67. 
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mallissa syy yrityksien ja muiden markkinoilla toimivien organisaatioiden olemassaololle 

aiheutuu siitä markkinahäiriöstä, että transaktiokustannuksista johtuen tietyt 

tuotannolliset toimet on tehokkaampaa organisoida hierarkkisesti (eli yhden 

organisaation sisälle) kuin suorittaa ne vaihdannan kautta vapailla markkinoilla.108 

TCE:n yhtymäkohta sopimusoikeuteen on siinä, miten TCE:n näkökulmasta kirjalliset 

sopimukset ovat vain yksi mahdollinen liiketoiminnan hallinnoimisen instrumentti 

monien erilaisten instrumenttien valikoimassa. Erilaisilla sopimuksilla yritykset 

sääntelevät yhteistoimintansa syvyyttä muiden yritysten kanssa pyrkien näin löytämään 

transaktiokustannuksiltaan edullisimman yhteisen toimintamallin. Perinteinen 

sopimusoikeus pystyy tunnistamaan vain rajallisen määrän yritysten välisestä 

yhteistoiminnasta sopimuksiksi suuren osan muusta epäformaalimmasta yhteistyöstä 

jäädessä sopimusoikeuden käsitteen ulkopuolelle. TCE:n katsanto sopimustoimintaan on 

tässä mielessä avarakatseisempi. Perinteisen sopimusoikeuden tiukka rajanveto 

juridisesti sitovien sopimusten ja kaiken muun epämuodollisen yhteistoiminnan välillä ei 

ole TCE:n näkökulmasta relevantti. Ne kaikki ovat erilaisia hallintomalleja ja TCE on 

kiinnostunut näiden mallien taloudellisesta tehokkuudesta. Tämä TCE:n lähtökohta 

sopimuksiin asettuu vastakohtaiseksi perinteisen sopimusoikeuden keskittymiseen 

oikeussääntöihin ja niiden tulkintaan.109 Macneilin relational contract tarjosikin TCE:n 

hallintomalleille perinteistä sopimusoikeutta laajemman juridisen pohjan.110 

TCE:n hyödyllisyys funktionaaliselle sopimusteorialle oli sen tarjoamassa uudenlaisessa 

näkökulmassa sopimuksiin, joka oli yhdistettävissä oikeustieteelliseen tarkasteluun, 

mutta ei kuitenkaan ollut perinteisen sopimusoikeuden tapaan yksinomaisesti lukkiutunut 

oikeusdogmaattiseen menetelmään. TCE on taloustieteellinen teoria ja jo pelkästään 

tämän oikeustieteen ulkopuolisen lähtökohdan vuoksi funktionaalisen sopimusteorian 

teoreettiset lähtökohdat poikkeavat selvästi perinteisestä sopimusoikeudesta. TCE:llä on 

ollut vaikutusta myös ennakoivan sopimisen teoreettisen rakenteen muodostumisessa, 

vaikkakin rajallisemmassa määrin. Ainakin Nystén-Haarala pitää erilaisia 

sopimusoikeuteen liittyviä teoreettisia lähestymistapoja vertailevassa artikkelissaan 

käsittelemistään malleista TCE:ia parhaiten ennakoivan sopimisen kanssa 

yhteensopivana.111 Väitöskirjassaan hän puolestaan argumentoi, että perinteinen 

 
108 Schepker, Oh, Martynov & Poppo 2014, s. 195. 
109 Nystén-Haarala 1998, s. 208. 
110 Nystén-Haarala, Lee & Lehto 2010, s. 466. 
111 Nystén-Haarala 2002, s. 183. 



 

41 

 

sopimusoikeus ei sovellu pitkäkestoisiin, monimutkaisiin sopimussuhteisiin liittyvien 

ongelmien käsittelyyn. Hänen esittämänsä vaihtoehtoinen, liiketaloudellinen näkökulma 

rakentuu pitkälti TCE:n ajatusten varaan.112 

Funktionaalisen sopimusteorian lähtökohtana on ensinnäkin relational contractingin tapa 

murtaa uusklassisen sopimusoikeuden formalismi huomioimalla sopimusdokumentteja 

ympäröivä reaalimaailma ja empiirisesti havaittavat ei-oikeudelliset tosiseikat. Relational 

contracting kuitenkin suhtautuu epäilevästi kirjallisten sopimusten hyödyllisyyteen 

painottaen sopimussuhteiden todellisuuden merkitystä niiden kustannuksella. Relational 

contractingissa kirjalliset sopimukset nähdäänkin usein liiketoiminnan periferisenä 

hallintakeinona. Funktionaalinen sopimusteoria eroaa tässä suhteessa relational 

contractingista ja yhtyy enemmän TCE:n kantaan katsomalla, että kirjallisilla 

sopimuksilla on keskeinen merkitys.113 Toisaalta funktionaalinen sopimusteoria 

suhtautuu kriittisesti myös joihinkin TCE:n teoreettisiin oletuksiin. TCE:n mallista 

poiketen funktionaalisen sopimusteorian mukaan sopimusrakenne ei määrity vain 

taloudellisen toimijan itsekkäiden kustannustehokkuuden ja omien sijoitusten 

suojaamisen intressien kautta, vaan sopimuksella on muitakin, laajemmin sopijapuolten 

suhteeseen ja yhteisiin intresseihin liittyviä funktioita. 

Funktionaalisen sopimusteorian ytimessä oleva funktionaalinen lähestymistapa asettuu 

vertailukohdaksi TCE:n sopimusmallille, jota Schepker, Oh, Martynov ja Poppo kutsuvat 

rakenteelliseksi lähestymistavaksi. Funktionaalisen sopimusteorian perustana on siis 

oletus, että tutkijoiden tulisi kiinnittää huomiota sopimusten erityisiin tarkoitusperiin eikä 

olettaa, että kaikki sopimukset palvelevat samaa funktiota, kuten rakenteellista 

lähestymistapaa käyttävässä tutkimuksessa tehdään.114 Rakenteellisen lähestymistavan 

funktiota Schepker ym. kutsuvat turvaavaksi sopimiseksi (safeguarding mechanism), 

joka on erilaisista sopimisfunktioista perinteisin ja yleisimmin ymmärretty. Sen lisäksi he 

tunnistavat sopimuksien koordinaatio- (coordination) ja mukauttamisfunktiot 

(adaptation).115 Koordinaatiolla tarkoitetaan sopijaosapuolten roolien ja vastuiden 

jakamista, minkä avulla sopimuksen kohteena olevaa toimintaa voidaan aikatauluttaa ja 

seurata paremmin sekä organisoida toiminnan valvontaa. Mukauttamisfunktio taas liittyy 

sopijapuolten välisen suhteen muuttamiseen yllättävien tilanteiden syntyessä, joiden 

 
112 Ks. Nystén-Haarala 1998, s. 12–13. 
113 Viljanen, Salminen & Hurmerinta-Haanpää 2018a, s. 66–68. 
114 Schepker, Oh, Martynov & Poppo 2014, s. 204–205. 
115 Ibid., s. 211–212. 
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varalta sopimuksilla voidaan luoda varasuunnitelmia tai vaihtoehtoisia voitonjakomalleja 

erilaisissa mahdollisissa tulevissa olosuhteissa. Erilaisten funktioiden kautta sopimuksilla 

voidaan parantaa yritysten välistä yhteistoimintaa lukuisin eri tavoin.116 

Schepker ym. eivät tarkoittaneet tunnistamaansa kolmea sopimisfunktiota tyhjentäväksi 

kuvaukseksi sopimusten todellisuudesta vaan jättivät avoimeksi myös muita – kenties 

rajatonta määrää – funktioita sopimuksille. Olennaisinta oli havainto siitä, että kaikkea 

sopimustoimintaa ei voi redusoida pelkästään suojaamisfunktion toteuttamiseen, kuten 

perinteisen sopimusoikeuden teoreettinen malli – kuten myös TCE:n rakenteellinen 

lähestymistapa – oli olettanut.117 Myöhemmässä tutkimuksessa onkin tunnistettu edellä 

mainitun kolmen lisäksi  uudenlaisia funktioita, kuten esimerkiksi Hurmerinta-Haanpään 

ja Vidingin hahmottelemat sopimuksen kodifikaatiofunktio (sopimuksen sanallistaminen 

ja ymmärrettäväksi tekeminen sopijaosapuolille), yrityksen sisäinen hallinnointifunktio 

(työtehtävien ja vastuun jakaminen sopijaorganisaation sisällä) ja sopijapuolten 

strategisen yhteistyön funktio (sopijapuolten yhteistyön suunnittelu, edistäminen ja 

ohjaaminen nykyisen ja tulevien yhteistyöprojektien puitteissa).118 

Sopimusoikeudelliset käsitykset ja juristien ymmärrys sopimustoiminnasta jäsentyvät 

edelleen erittäin vahvasti tai jopa täysin turvaavan sopimusfunktion varaan, eikä muita 

sopimuksen funktioita usein tunnisteta oikeustieteellisen tutkimuksen ja käytännön 

sopimuksia laativien juristien piirissä ollenkaan. Sopimus nähdään kodifikaationa 

taloudellisesta vaihdantasuhteesta, jossa osapuolet määrittävät toisilleen luovuttamiensa 

taloudellisesti arvokkaiden vaihdannan kohteiden jakotilan. Tämä jakotila lukitaan 

sopimuksella tulevaisuuteen ja siitä pidetään kiinni olosuhteiden mahdollisista 

muutoksista riippumatta. Sopimus sitoo osapuolia niin kauan kuin siinä määritellyt 

suoritukset on tehty, ja sen jälkeen sopimus voidaan unohtaa. Turvaava sopimus on ikään 

kuin muistilista eri osapuolten toimenpiteille ja oletuksena on, että sitä ei enää aktiivisesti 

tarvita sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimus aktivoituu vain, jos siinä lukitut 

tulevaisuutta koskevat asiat eivät toteudukaan. Tällaisissa tilanteissa sopimusta käytetään 

välineenä, jolla toinen osapuoli voidaan tuomioistuin- tai välimiesoikeuskäsittelyn uhalla 

 
116 Ibid., s. 213. 
117 Myös ennakoivan sopimisen tutkimuksissa on tunnistettu suojaamisfunktioon rajoittuvan 

sopimuskäsityksen rajallisuus ja tarve laajentaa tällaista käsitystä. Ks. esim. Nystén-Haarala, Lee, Lehto 

2010, s. 463. 
118 Hurmerinta-Haanpää & Viding 2018, s. 107–109. 
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pakottaa toimimaan sovitulla tavalla tai maksamaan korvaus siitä, että ei ole noudattanut 

sopimukseen lukittuja ehtoja omalle toiminnalleen.119 

Merkittävä innovaatio funktionaalisen sopimusteorian sopimusoikeudellisessa mallissa 

on Viljasen, Salmisen ja Hurmerinta-Haanpään käyttämä sopimusintervention käsite 

sopimustoiminnan perusyksikköinä (sopimuksien tai sopimusehtojen sijaan). 

Sopimusinterventio koostuu heidän mukaansa ensinnäkin tavoiteltavasta tavoitteesta ja 

toiseksi sen määrittämästä keinosta, jonka avulla tavoitetilaan pyritään pääsemään.120 

Tämä tarkastelutapa avaa perinteistä kuvaa staattisista, monoliittisista ja yksiulotteisista 

sopimuksista. Sopimusintervention käsite mahdollistaa sopimuksien ja sopimisen laaja-

alaisemman ymmärtämisen, sillä perinteisen sopimuskäsityksen turvaavan funktion 

lisäksi se avaa mahdollisuuksia hahmottaa paremmin sopimisen muita funktioita kuten 

mukauttamista ja koordinaatiota. Tällaisesta funktionaalisen sopimusteorian 

näkökulmasta perinteisiä liikesopimuksiakin voidaan tarkastella uudella tavalla yhden 

sopimusmonoliitin sijaan kokoelmana erilaisia sopimusinterventioita. Näin hahmottuu 

paremmin se, miten useat tyypilliset liikesopimukset eivät ole yksi, yhtenäinen 

kokonaisuus vaan ne rakentuvat useista itsenäisistä mekanismeista, jotka palvelevat 

huomattavankin erilaisia tarpeita.121  

Perinteisen sopimusoikeuden viitekehyksessä jokin tietty sopimus voi siis näyttäytyä 

yhtenäisenä sopimusdokumenttina, joka muodostaa oman, itsenäisen juridisen entiteetin. 

Funktionaalisen sopimusteorian näkökulmasta täysin sama sopimus taas voi hahmottua 

kirjavana yhdistelmänä erilaisia päämääriä palvelevia yksittäisiä sopimusinterventioita. 

Erilaisten käyttötarkoitusten lisäksi nämä interventiot voivat olla vaikutuksiltaan 

huomattavan erilaisia. Osa interventioista voi olla luonteeltaan vain viestinnällisiä, 

muistiinpanonomaisia tietokokoelmia, joiden tarkoitus on taustoittaa sopimuksen 

käyttäjille sen kohteena olevaa toimintaa tai antaa suuntaviivoja tulevalle toiminnalle. 

Osa interventioista voi taas olla tarkoitettu auttamaan sopimusosapuolten edustajien 

yhteistyötä ja tarjota työvälineitä erilaisten mahdollisten tulevien ongelmatilanteiden 

ratkaisemiselle. Näiden lisäksi osa interventioista tietysti todennäköisesti myös säätelee 

 
119 Viljanen, Salminen & Hurmerinta-Haanpää 2018a, s. 68–69. 
120 Viljanen, Salminen & Hurmerinta-Haanpää 2018b, s. 161–162. 
121 Ibid., s. 162. 
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perinteisen turvaavan sopimusfunktion mukaisia osapuolten vastuita kovien 

vaikuttavuusmekanismien keinoin. 

Funktionaalinen sopimusteoria tarjoaa radikaalisti uudenlaisen lähestymistavan 

sopimusoikeuteen yhdistämällä taloustieteellisiä teoreettisia rakenteita relational 

contracting -tradition kaltaisiin, uusia näkökulmia avanneisiin sopimusoikeudellisiin 

vaikutteisiin. Tutkimussuuntaus on vielä varsin nuori ja tämän vuoksi sen tulevaisuus on 

ennakoivaa sopimista epävarmempi. Vahva teoreettinen pohja on kuitenkin lupaava 

lähtökohta mallin jatkokehityksen kannalta. 

 

3.4 Yhteenveto ja välijohtopäätökset 

Pohjoismaisen oikeustieteen piirissä perinteisen sopimusoikeuden uudistuksellisten 

tutkimuslinjojen ohelle on syntynyt toistaiseksi kaksi uuteen sopimusoikeuteen luettavaa 

tutkimussuuntausta: ennakoiva sopiminen ja funktionaalinen sopimusteoria. Näille 

suuntauksille yhteistä on, että ne ovat täysin sivuuttaneet perinteisen sopimusoikeuden 

klassisen perustan sopimusten oikeustieteellisessä tarkastelussa ja etsineet 

tutkimuksellista perustaa uudenlaisista lähtökohdista. Tämän määritelmän mukaan on 

hyvin mahdollista, että uuden sopimusoikeuden tutkimussuuntauksia tulee syntymään 

muitakin. Toisaalta on myös hyvin mahdollista, että laajemmassa kansainvälisessä 

katsannossa on jo tunnistettavissa muita uuden sopimusoikeuden linjoja, mutta ainakaan 

toistaiseksi ne eivät ole kasvaneet riittävän merkittäviksi, jotta niiden vaikutusta olisi 

tunnistettavissa pohjoismaisen oikeustieteen tutkimuskentässä. Näin ollen olen tässä 

tutkimuksessa rajannut tutkimuskohteen uuden sopimusoikeuden osalta kahteen edellä 

mainittuun suuntaukseen. 

Tässä luvussa olen esitellyt lyhyesti ennakoivan sopimisen ja funktionaalisen 

sopimusteorian kehityshistoriaa sekä tarkastellut niiden taustalla vaikuttavia teorioita. 

Näissä molemmissa uuden sopimusoikeuden tutkimussuuntauksissa on nähtävissä 

vahvoja vaikutteita perinteisen sopimusoikeuden jäykkää ja kaavamaista lähestymistapaa 

murtaneista oikeustieteellisistä tutkimussuuntauksista. Lisäksi ne ovat molemmat 

hyödyntäneet taloustieteen puolella kehitettyjä teorioita. Tämän vuoksi niille molemmille 

on leimallista monitieteinen tutkimusote ja avoimuus perinteiset tieteen rajat ylittävälle 

ajattelulle.  
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Klassisen sopimusoikeuden formalistisia perusteita haastamaan syntyi jo melko varhain 

1900-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa erilaisia realistisia ja oikeussosiologisia 

lähestymistapoja oikeuteen. Tällaisen varhaisen oikeusrealismin aallon on 

oikeushistoriallisesti katsottu jatkuneen aina 1960-luvulle asti.122 Sopimusoikeuden 

osalta Preventive law-suuntaus voidaan mahdollisesti nähdä ensimmäisenä selvänä 

irtautumisena perinteisestä sopimusoikeudesta, joka myös saavutti laajempaa menestystä 

ja huomiota tiedeyhteisössä. Preventive law on ollut vahvana taustatekijänä myös 

ennakoivan sopimisen syntymisessä. Ennakoiva sopiminen on jatkanut tutkimuksen 

kehittämistä vielä selvästi rohkeammin omaksumalla myös muita, täysin oikeustieteen 

ulkopuolisia teoreettisia malleja. Funktionaalisen sopimusteoriaan preventive law’lla ei 

ole nähtävissä minkäänlaista suoraa vaikutusta, mutta välillisesti se mahdollisesti 

vaikuttaa myös funktionaalisen sopimusteorian taustalla oikeusrealistisen 

tutkimusjatkumon kautta ja erityisesti funktionaalisen sopimusteorian ennakoivalta 

sopimiselta saamista vaikutteista. 

Relational contracting muodostaa perinteisen ja uuden sopimusoikeuden välisessä 

tarkastelussa ehkä kaikista mielenkiintoisimman tapauksen. Se on vielä preventive law’ta 

selvemmin irtaantunut perinteisen sopimusoikeuden lähtökohdista. Relational 

contractingin yhtenä historiallisena alkupisteenä ja teoreettisena lähtökohtana on 

Macaulayn empiiriseen tutkimukseen perustuva havainto siitä, että sopimusoikeuden 

klassinen ja uusklassinen malli ovat tulleet tiensä päähän siinä mielessä, että ne eivät enää 

vastaa liikesopimusten todellisuutta. Hänen mukaansa sopimusoikeuden kehittämiseen ja 

uudenlaisen teoreettisen pohjan luomiseen tarvittiin lisää empiiristä tutkimusta.123 

Macaulay havaitsi uraauurtavassa vuoden 1963 tutkimuksessaan, että yritysjohtajat 

perustivat yhteistyösuhteensa mieluummin keskinäiseen luottamukseen kuin kirjallisiin 

sopimuksiin. Hänen mukaansa liike-elämässä on mahdollista toimia – ja käytännössä 

myös toimitaan – menestyksellisesti yritysten välisessä yhteistyössä ilman sopimuksiin 

liittyvää yksityiskohtaista suunnittelua ja sanktiojärjestelmiä.124 Tämä liike-elämän 

toimijoiden haastatteluissa esille tullut käsitys on ilmeisesti syvään juurtunut, sillä sama 

havainto on tehty käytännöllisen sopimustoiminnan tutkimuksen piirissä vuosikymmeniä 

myöhemminkin.125 Tällaisten havaintojen pohjalta relational contracting asetti 

 
122 Laakso 2012, s. 64. 
123 Hurmerinta-Haanpää 2021a, s. 27. 
124 Ks. esim. Macaulay 1963, s. 62. 
125 Ks. Haapio 2002a, s. 92. 
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kirjallisten sopimusten rinnalle ja osittain niiden ohikin tutkimuksen keskiöön yritysten 

väliset epämuodolliset suhteet ja niiden hallinnan. 

Tällainen relational contractingin omaksuma näkökulman muutos sopimusdokumentista 

sopimussuhteisiin oli oikeustieteen piirissä radikaali teoreettinen uudistus ja erotti sen 

selkeästi perinteisen sopimusoikeuden tutkimuksellisesta jatkumosta. Tieteen rakenteita 

purkavan luonteen vuoksi relational contractingin roolia ja vaikutusta oikeustieteen 

tutkimuskentässä voisi osittain verrata CLS:iin – molemmat nimittäin pyrkivät 

ensisijaisesti kyseenalaistamaan vallitsevan vanhan paradigman. Relational contractingin 

tilannetta laajasti tarkastelevassa artikkelissaan myös Macneil nostaa esiin tietyt 

yhtymäkohdat CLS:n kanssa. Hänen mukaansa CLS:n tutkimus painottaa 

sisäänrakennetusti relational contractingin tavoin sopimussuhdenäkökulmaa, sillä 

kaikille CLS:n tutkijoille on yhteistä holistinen ja historiallinen sosiaalinen analyysi.126 

CLS on liikkeenä tietysti huomattavasti relational contractingia laaja-alaisempi, eivätkä 

sen mielenkiinnon kohteet rajoitu vain sopimusoikeuteen. Sopimukset ovat kuitenkin 

saaneet paljon huomiota osakseen myös CLS:lta, sillä sopimus on yksi liberalismin 

olennaisimmista instituutioista, ja liberalismi puolestaan on keskiössä valtaosassa CLS:n 

kritiikistä. Merkittävänä erona relational contractingin – erityisesti Macneilin – 

pyrkimykselle rakentaa sopimusoikeuden uudenlaista teoreettista mallia on kuitenkin 

CLS:lle leimaa-antava konstruktivismin vastaisuus. Macneil tekee myös tämän 

havainnon ja toteaa, että CLS:n tutkimus on rajoittunut vallitsevien teorioiden kritiikkiin 

eikä se ole ”vielä toistaiseksi pyrkinyt kattavaan sosiaalisen teorian synteesiin”. 127 Kuten 

olen edellä (luvussa 2.4.1) tuonut esille, CLS:n lähestymistapaan kuuluu lähtökohtaisesti 

nimenomaan tällaisten uusia teoreettisia rakenteita luovien pyrkimysten vastaisuus. 

Uuden sopimusoikeuden liikkeiden näkökulmasta relational contractingin voi ehkä 

nähdä eräänlaisena hyödyllisenä väliaskeleena, joka helpotti oikeusteoreettista siirtymistä 

perinteisestä sopimusoikeudesta uuteen sopimusoikeuteen. Uusi sopimusoikeus sai 

relational contractingilta uudenlaisia, kumouksellisia näkökulmia, joiden avulla se on 

pystynyt suuntaamaan katseensa perinteisen sopimusoikeuden rajojen ulkopuolelle. 

Uuteen sopimusoikeuteen kuuluvat suuntaukset ovat kuitenkin omaksuneet relational 

contractingiin verrattuna selvästi enemmän muodollisen sopimustoiminnan ja 

sopimusten merkitystä korostavan lähestymistavan. Uuden sopimusoikeuden liikkeet 

 
126 Macneil 1985, s. 513–514. 
127 Ibid., s. 514. 
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nimittäin pitävät kiinni sopimusten ja sopimisen ratkaisevasta merkityksestä liike-elämän 

toiminnassa. Ne näkevät pikemminkin, että perinteisen sopimusoikeuden malliin 

pohjautuva sopimustoiminta on vanhanaikaista ja tehotonta, mistä johtuen siinä on paljon 

käyttämätöntä potentiaalia yritysten toiminnan tuloksellisuuden ja menestyksen 

parantamiseksi.128 Relational contractingin esimerkkiä seuraten nekin ovat havainneet 

perinteisen sopimusoikeuden sopimuskäsityksen rajoittuneisuuden ja sen aiheuttamat 

ongelmat käytännöllisessä sopimustoiminnassa. Uuden sopimusoikeuden liikkeet 

näkevät perinteisen sopimusoikeuden formalistisesta jäykkyydestä syntyneen tilauksen 

sopimustoiminnan kattavalle uudistumiselle ja laajentumiselle sekä ovat lähteneet 

etsimään uudenlaisia monitieteisiä välineitä tämän suuren muutoksen 

mahdollistamiseksi. 

TCE on ollut merkittävä inspiraation lähde sekä ennakoivan sopimisen että myös 

funktionaalisen sopimusteorian taustalla tällaisten uusien monitieteisten välineiden 

löytämisessä. TCE:n yhdistämistä uuden sopimusoikeuden malleihin on edistänyt, että se 

jakaa niiden kanssa näkemyksen sopimusten ratkaisevasta merkityksestä liiketoiminnan 

yhtenä hallinnoinnin ja tuotannon organisoinnin muotona. TCE on kuitenkin 

pohjimmiltaan taloustieteellinen malli ja uudistuksellisuudesta huolimatta sen sisään on 

rakennettu edelleen vahvoja uusklassisen taloustieteen taustaoletuksia. Tämä ilmenee 

muun muassa oletuksena sopimustoimijoiden opportunistisuudesta. Lisäksi perinteisen 

sopimusoikeuden tapaan TCE:nkin sopimuskäsitys on pitkälti rajautunut turvaavaan 

sopimukseen.129 Näistä rajoituksista huolimatta TCE:n keskeiset lähtökohdat ovat 

kuitenkin olleet erittäin hyödyllisiä sekä ennakoivan sopimisen että funktionaalisen 

sopimusteorian malleille. 

Ennakoivan sopimisen yhtymäkohdat suomalaiseen oikeustieteeseen ja perinteisen 

sopimusoikeuden pohjoismaiseen muotoon ovat selvästi funktionaalista sopimusteoriaa 

vahvemmat. Lisäksi ennakoivalla sopimisella on myös rajapintoja luvussa 2.4 

käsittelemieni suomalaisen sopimusoikeuden uusklassisten uudistajien kanssa. 

Esimerkiksi näiden uudistajien joukkoon kuuluva Rudanko (ks. edellä luku 2.4.4) on 

ainakin liikkeen alkuvaiheessa ollut mukana ennakoivan sopimisen tutkijayhteisön 

toiminnassa. Hän nimittäin osallistui kirjoittajana vuonna 2002 julkaistuun ennakoivan 

 
128 Haapio 2000, s. 19; Haapio 2002b, s. 4–5; Viljanen, Salminen & Hurmerinta-Haanpää 2018a, s. 67. 
129 Hurmerinta-Haanpää 2021a, s. 24. 
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sopimisen artikkelikirjaan, joka on yksi tutkimussuuntauksen perusteoksista.130 Kuten 

Rudangon työtä käsittelevässä luvussa olen argumentoinut, hänen näkemyksensä 

edustavat kuitenkin selvästi perinteisen sopimusoikeuden uusklassista linjaa. Rudangon 

aseman jonkinlaisena osana ennakoivan sopimisen liikettä voi tulkita tämän 

tutkimussuuntauksen sisäisestä, vielä osittain epäselvästä tilanteesta 

teorianmuodostumisessa. On tosin mainittava, että Pohjonen toteaa Rudangon 

ennakoivan sopimisen teoriaan liittyvien näkemyksien poikkeavan esimerkiksi Nystén-

Haaralan vastaavista. Pohjosen mukaan Rudanko näkee ennakoivan tutkimusotteen 

olevan yleistymässä perinteisessä sopimusoikeudessa.131 Rudangon mielestä ennakoiva 

sopiminen ilmeisesti olisi siis tulkittavissa tai yhdistettävissä osaksi perinteisen 

sopimusoikeuden suurempaa uudistumisprosessia. Hänen oikeusteoreettisena 

pyrkimyksenään näyttäisikin olevan sovittaa ennakoivan sopimisen suuntaus yhteen 

oman uusklassisen uudistustyötänsä kanssa. Tässä ja edellisessä luvussa esittämäni 

perusteella tällainen yhteensovittaminen ei kuitenkaan mielestäni ole toteutettavissa, sillä 

uudessa sopimusoikeudessa on pohjimmiltaan kyse aidosti uudenlaisista ja perinteisen 

sopimusoikeuden kanssa yhteismitattomista teoreettisista malleista. 

Edellä mainitun ennakoivan sopimisen teoksen julkaisemisesta on tosin kulunut 20 

vuotta, eikä Rudanko ole ilmeisesti kirjoittamansa artikkelin jälkeen ollut aktiivisesti 

mukana ennakoivan sopimisen tutkijayhteisön toiminnassa. Tutkimussuuntaus on 

kuluneena aikana kyllä kehittynyt, mutta teoreettinen ja metodologinen tilanne sen 

suhteen, mitä ennakoiva sopiminen tarkalleen ottaen tarkoittaa, kaipaa edelleen 

täsmennystä ja oikeusteoreettista keskustelua. Tämä kehitystarve on tiedostettu liikkeen 

sisälläkin.132 Funktionaalinen sopimusteoria tarjoaa ennakoivalle sopimiselle tässä 

suhteessa mielenkiintoisen vastakohdan. Selvästi nuoremmasta iästä huolimatta sen 

teoreettinen pohja on ehkä yllättävänkin edistyksellinen verrattuna ennakoivan sopimisen 

tilanteeseen. Tähän on oletettavasti vaikuttanut tutkimussuuntausten toisistaan selvästi 

poikkeavat lähtökohdat. 

Ennakoivan sopimisen merkittävänä lähtökohtana on nimittäin käytännön liike-elämässä 

tehty havainto siitä, miten huonosti perinteisen sopimusoikeuden teoreettinen viitekehys 

sopii ruohonjuuritason B2B-sopimustilanteisiin. Esimerkiksi ennen ennakoivaan 

 
130 Ennakoiva sopiminen (toim. Soile Pohjonen), WSOY Lakitieto 2002. 
131 Pohjonen 2002, s. xi. 
132 Nystén-Haarala 2017, s. 1024. 
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sopimiseen liittyvää akateemista uraansa Haapio työskenteli teollisuusjuristina ja 

kansainvälisen kaupankäynnin sopimusvalmentajana.133 Liike sai alkunsa, kun tällaiset 

käytännönläheiset havainnot yhdistettiin erilaisten uudistuksellisten 

sopimusoikeudellisten ajatusten ja lähestymistapojen kanssa. Tutkijoiden ennakoivalle 

sopimiselle antamat määritelmät ovatkin hyvin pragmaattisia.134 Tällaisen lähtökohdan 

huomioiden on ymmärrettävää, että ennakoivan sopimisen fokus on ollut enemmän 

käytännöllisten tulosten saavuttamisessa kuin selkeän teoreettisen viitekehyksen 

luomisessa. 

Funktionaalisen sopimusteorian alkupiste on puolestaan vahvemmin akateeminen. Siinä 

missä ennakoivan sopimisen tapauksessa teoreettista mallia lähdettiin rakentamaan 

osittain yritysjuristien käytännön työelämässä tekemien havaintojen pohjalta, on 

funktionaalisen sopimusteorian alkupiste ollut vahvemmin Schepkerin ym. relational 

contractingiin, TCE:iin ja muihin taloustieteellisiin malleihin pohjautuvassa teoriassa. 

Tätä jo valmiiksi käyttökelpoista teoreettista viitekehystä on sitten myöhemmissä 

tutkimuksissa kehitetty edelleen, ja sen avulla on toteutettu erilaisia empiirisiä 

tutkimuksia. Toisaalta ennakoiva sopiminen on syntynyt pohjoismaisen 

oikeustieteilijäyhteisön sisällä, minkä vuoksi varsinkin liikkeen alkuaikoina 

erottautuminen perinteisen sopimusoikeuden tutkimuksesta ja selkeän oman 

tutkimuksellisen identiteetin luominen aiheutti ongelmia. Funktionaalisen 

sopimusteorian taloustieteen puolelta lähtevät juuret puolestaan tekivät vastaavan 

”pesäeron” muodostamisen perinteiseen sopimusoikeuteen ja erityisesti sen 

uudistusmielisiin uusklassisiin suuntauksiin huomattavasti helpommaksi. 

Funktionaalisen sopimusteorian suomalaisille tutkijoille tilannetta helpottaa myös se, että 

suuntauksen alkujuuret ovat Yhdysvalloissa, joten erottautuminen suomalaisessa 

tutkimusyhteisössä vaikuttavista muista suuntauksista ei ole ollut ongelmallista. 

Funktionaalinen sopimusteoria on näin ollen sen selvemmästä teoreettisesta pohjasta sekä 

vahvemmin kansainvälisestä ja monitieteisestä lähtökohdasta johtuen ennakoivaa 

sopimista teoreettisesti ja menetelmällisesti tarkemmin määritelty tutkimussuuntaus. 

  

 
133 Pohjonen 2002, s. xi. 
134 Esimerkiksi Pohjonen määrittelee ennakoivan sopimisen tarkoittavan sellaisen yritysjuristin 

näkökulmaa, joka käytännöllisen työkokemuksensa kautta on oppinut ymmärtämään myös muiden kuin 

juristikollegoidensa näkökulmia ja yhteistyön kautta rakentavasti etsimään yhteisiä päämääriä. Tämä 

tarkoittaa liiketoiminnan menestyksen mahdollistamista tarjoamalla juridista asiantuntemusta 

menestyksen yhtenä osatekijänä (Pohjonen 2006, s. 55). 
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4. Thomas Kuhnin tieteenfilosofinen teoria ja sopimusoikeuden 

ajankohtainen tilanne 

4.1 Paradigman muutos osana uuden sopimusoikeuden retoriikkaa ja teoriaa 

Klassisen sopimusoikeuden periaatteiden varaan tukeutuva moderni sopimusinstituutio 

on 1970-luvun alusta lähtien ehditty useaan otteeseen nähdä vanhentuneena ja tiensä 

päähän tulleena rakennelmana. Osittain CLS:n suurten teorioiden hegemonian vastaista 

tutkimusotetta enteillen ja toisaalta myös osittain Macaulayn ja Macneilin ajatuksien 

vaikutuksesta Grant Gilmore julisti sopimuksen jopa kuolleeksi pääteoksessaan ja sen 

nimessä vuonna 1974.135 Gilmoren kaikenlaista formalismia vastustava lähtökohta 

tutkimukselle ylitti voimakkuudessaan häntä edeltäneet oikeusrealistit. Yksi hänen 

teoksensa kantavista pääargumenteista oli, että perinteinen sopimusoikeus oli 

pelkistymässä vahingonkorvausoikeudeksi.136 

Samaan lopputulokseen 1970-luvun lopulla sopimuksen merkityksen vähittäisestä 

katoamisesta tuli Patrick Atiyah. Hän väitti kattavassa oikeushistoriallisessa teoksessaan, 

että menneen vuosisadan aikana sopimuksen asema oli pikkuhiljaa kadonnut kolmella eri 

tavalla. Ensinnäkin sopimusinstituution yhteiskunnallinen merkitys osana 

talousjärjestelmän toimintaa oli laskenut. Toiseksi myös sopimusvapauden merkitys oli 

hävinnyt tahdosta riippumattomien oikeuksien ja velvollisuuksien kustannuksella. 

Kolmanneksi Atiyahin mukaan sopimuksen asema yleisenä riskienhallinnan 

instrumenttina oli sekin katoamassa.137 Lähes viisikymmentä vuotta Gilmoren, Atiyah’n 

ja muiden vastaavien rohkeiden ja itsevarmojen kommenttien jälkeen tilanne on kuitenkin 

edelleen se, että nykyiset sopimusteoriat ja käytännölliset sopimukset rakentuvat vieläkin 

”klassisen oikeudellisen paradigman” varaan, ja tämä paradigma on edelleen 

sopimustoimintaa hallitseva malli, kuten Haapio asian ilmaisee.138 Sopimus ei siis 

edelleenkään ole kadonnut ja toisaalta myös erilaiset sopimusoikeuden suuret 

muutospyrkimykset ovat ainakin toistaiseksi jääneet enemmän tai vähemmän 

oikeustieteellisen tutkimuksen marginaaliin. 

 
135 ”The Death of Contract” 
136 Gilmore 1995, s. viii 
137 Atiyah 1979 (erityisesti s. 716–717) 
138 Haapio 2013, s. 83. 
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Yhtenä merkittävänä uuden sopimusoikeuden taustalla vaikuttavana tutkimuksen 

strategisena tavoitteena ja tiedepoliittisena pyrkimyksenä onkin ollut sopimusoikeuden 

tieteenalan uudistaminen. Tällainen tieteenalan sisäinen vallankumouksellinen agenda on 

näyttäytynyt huomattavasti selvemmin ennakoivan sopimisen kuin funktionaalisen 

sopimusteorian tutkimusten retoriikassa. Jälkimmäisenkin parissa on kyllä puhuttu 

oikeustieteen sisäisen uudistumisen tarpeesta, mutta varovaisemmin sanamuodoin. 

Funktionaalisen sopimusteorian piirissä on tätä tarvetta hahmotettu lähtien kolmen 

keskeisen sopimusoikeuden teoreettisen ongelman pohjalta. Ensinnäkin perinteisen 

sopimuskäsityksen rajoitteena nähdään voimakas tarve ennakolta määritellä osapuolten 

toiminta. Toinen rajoite on näkökulman rajoittuminen seuraamusjärjestelmään. 

Kolmantena sopimustoimintaa kahlitsevana ongelmana on muiden kuin sopimusten 

osapuolten sulkeminen pois sopimustoiminnan piiristä. Viljanen, Salminen ja 

Hurmerinta-Haanpää katsovat, että näiden ongelmien ratkaiseminen on edellytyksenä 

uudenlaisen sopimusajattelun syntymiselle.139 

Ennakoivaan sopimiseen kuuluvan akateemisen kirjallisuuden puolella taas 

sopimusoikeudellisia uudistustarpeita on lähestytty käytännönläheisesti esittämällä 

konkreettisia parannusehdotuksia oikeustieteellistä tutkimusta ympäröiviin 

institutionaalisiin rakenteisiin. Ensinnäkin on tuotu esille juristien osaamiseen ja 

koulutukseen liittyviä päivitystarpeita. Esimerkiksi Haapio korostaa tarvetta 

kokonaisvaltaisemmalle, eri ammattiryhmien yhteistyötä ja sopimuskäytäntöjä paremmin 

huomioivalle juristikoulutukselle.140 Pelkästään koulutuksen uudistamisen näkökulmaa 

laajemmin koko ennakoivan sopimisen suuntauksen pohjalla on vahva ajatus 

käytännöllisen sopimustoiminnan uudistustarpeesta. Yhtenä kantavana ajatuksena on 

myös tässä tutkimustraditiossa ollut vallitsevan perinteisen sopimusoikeuden käsityksen 

rajoittuminen jälkikäteiseen tarkasteluun perustuvaan tuomioistuinnäkökulmaan.141 

Kattavien käytännöllisten muutosten aikaansaamisen edellytyksenä on nähty tarve 

muuttaa sopimusoikeudellista ajattelua. Tällaisesta laajasta uudistumisesta puhuttaessa 

on usein käytetty paradigman käsitettä. Esimerkiksi Haapion väitöskirjan otsikon 

jälkimmäinen osa on ”paradigm shift” eli paradigman muutos. Koko väitöskirja siis 

rakentuu ajatukselle paradigman muutoksesta, jolla Haapio tarkoittaa siirtymistä 

perinteisistä sopimuskäsityksistä kohti uudenlaisia, ennakoivasti johtamisen välineenä 

 
139 Viljanen, Salminen & Hurmerinta-Haanpää 2018a, s. 77. 
140 Haapio 2002a, s. 93. 
141 Ks. esim. Haapio, Pihlajamäki & Pohjonen 2002, s. 1. 
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käytettäviä liikesopimuksia. Haapion mukaan uusi lähtökohta liikesopimuksiin tulisi olla 

sopimusten toimivuudessa (tai perinteisen sopimusoikeuden lähtökohdista laadittujen 

sopimusten toimimattomuudessa) käytännöllisissä liike-elämän tilanteissa.142 

Barton erittelee vanhan ja uuden sopimuskäsityksen välisiä eroja hieman tarkemmalla 

analyysillä. Hän hahmottaa sopimusoikeudellisen ajattelun paradigman muutosta 

jakamalla perinteisen näkökulman ja ennakoivan oikeuden eroavaisuudet kuuteen 

ulottuvuuteen. Perinteiselle lähestymistavalle on hänen mukaansa ominaista ajallinen 

suuntautuminen menneisyyteen, oikeustoimijoiden näkeminen toisistaan irrallisina 

yksilöinä, kaikki tai ei mitään -asenne suhteessa taloudellisesta toiminnasta jaettaviin 

hyötyihin, tiedon panttaaminen, sopimusten redusoiminen erillisiksi transaktioiksi ja 

riskien samaistaminen oikeussääntöjen tulkintaan. Ennakoivan oikeuden ajattelutavan 

mukaiset vastaavat sopimustoiminnan keskeiset ulottuvuudet ovat (samassa 

järjestyksessä): suuntautuminen tulevaisuuteen, oikeustoimien osapuolten näkeminen 

sosiaalisten suhteiden kautta toisiinsa sidoksissa olevina toimijoina, jaettujen etujen 

korostaminen taloudellisessa yhteistoiminnassa, toimiva kommunikaatio ja tiedon avoin 

jakaminen, yksittäisten sopimusten hahmottaminen osana suurempia liiketoiminnan 

kokonaisuuksia sekä riskien näkeminen oikeussäännöistä erillisinä.143 

Nämä Bartonin kuusi ulottuvuutta voidaan nähdä läheisinä sukulaisina ja olennaisilta 

osiltaan yhteensopivina aiemmin mainittuun Viljasen, Salmisen ja Hurmerinta-Haanpään 

näkemykseen perinteisen sopimuskäsityksen kolmesta keskeisestä ongelmasta tai 

esteestä uudenlaisen sopimusajattelun syntymiselle. Heidän esille tuoma sopimuspuolten 

toiminnan ennakolta määrittämisen tarpeen ongelma liittyy ehkä läheisimmin Bartonin 

perinteisen käsityksen sääntökeskeisyyteen. Näkökulman rajoittumista 

seuraamusjärjestelmään taas on sellaisenaan – kuten edellä totesin – korostettu keskeisenä 

ongelmana myös ennakoivan sopimisen piirissä. Bartonin analyysissä tämä ongelma 

kiteytyy selvimmin perinteisen mallin sääntökeskeisyydessä sekä tarkastelun ajallisessa 

suuntautumisessa menneisyyteen. Taaksepäin katsovan näkökulman keskeisyys johtuu 

juurikin kiistojen juridisessa käsittelyssä omaksuttavasta lainopillisesta 

ongelmanratkaisutavasta. Ongelma tarkastelun rajoittumisesta vain sopimusosapuoliin ja 

muiden toimijoiden sulkeminen pois näkökentästä taas liittyy Bartonin esille tuomaan 

perinteisen sopimuskäsityksen transaktiokeskeisyyteen ja sille vieraaseen ajatteluun 

 
142 Haapio 2013, s. 4–5. 
143 Barton 2008, s. 36–41. 
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laajemmista, yksittäisiä sopimuksia ympäröivistä suhdeverkostoista ja järjestelmistä. 

Niin funktionaalisen sopimusteorian kuin ennakoivan sopimisenkin mallien mukaan 

sopimuksia tulee aina tarkastella osana laajempia liiketoiminnan kokonaisuuksia. 

Berger-Walliser on esittänyt ennakoivan sopimisen kehityksen keskeisimpänä ongelmana 

olevan, että liikkeen piiriin kuuluvassa kirjallisuudessa on kattavasti käsitelty edellä 

kuvattuun tapaan syitä paradigman muutoksen tarpeen taustalla ja tällaisen muutoksen 

päämääriä, mutta vähemmän on keskitytty siihen, miten muutos olisi käytännössä 

toteutettavissa. Hän näkee, että tulevan tutkimuksen tulisi keskittyä tapaustutkimuksiin, 

parhaiden käytäntöjen tunnistamiseen sekä uusien menetelmien ja apuvälineiden 

kehittämiseen.144 Tähän tarpeeseen on kuitenkin jo jossain määrin pyritty vastaamaan 

ennakoivan sopimisen liikkeen sisällä. Kattavimman yksittäisen yhteenvedon ja 

analyysin ennakoivan sopimisen tutkimusmenetelmistä, niiden ajankohtaisesta tilanteesta 

ja tulevaisuuden suuntaviivoista on esittänyt Nystén-Haarala.145 Tämän lisäksi Passera on 

esittänyt sopimusmuotoilun ja visualisoinnin menetelmiä käytännöllisinä apuvälineinä 

paradigman muutokseen.146 Myös muissa tutkimuksissa on samanlaiseen tapaan 

korostettu visualisoinnin keskeistä roolia sopimusten soveltamisessa liiketoiminnan 

strategisena apuvälineenä ja tämän muutoksen merkitystä laajemman paradigman 

muutoksen aikaansaamiseksi.147 Ennakoivan sopimisen tutkimuksissa mahdollisuuksia 

paradigman muutokselle on pohdittu – eksplisiittisesti tai implisiittisesti – myös 

korostamalla tarvetta laajemmalle monitieteiselle tutkijoiden väliselle yhteistyölle.148 

Nystén-Haaralakin tuo esiin monitieteisen lähestymistavan keskeisyyden tässä 

muutoksessa ja tilauksen suuremmalle metodologiselle avoimuudelle.149 Monitieteistä 

tutkimusotetta muutoksen katalyyttina on kehitetty muun muassa yhdistämällä 

ennakoivan sopimisen näkökulma ketteriä menetelmiä (agile methods) koskevaan 

tutkimuskirjallisuuteen.150 Useissa aihealueen tutkimuksissa todetaan, että ennakoivan 

sopimisen teoria ja menetelmät ovat uudelle tutkimussuuntaukselle tyypillisesti vielä 

lapsenkengissään ja kaipaavat kehittämistä.151 

 
144 Berger-Walliser 2012, s. 31. 
145 Nystén-Haarala 2017. 
146 Passera 2017, s. 39. 
147 DiMatteo, Siedel & Haapio 2012, s. 78. 
148 Passera 2017, s. 174. 
149 Nystén-Haarala 2017, s. 1033–1034. 
150 Nuottila 2019, s. 47–48. 
151 Ks. esim. Nystén-Haarala 2017, s. 1024, 1034. 
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Edellä mainituista esimerkeistäkin on havaittavissa, että paradigman muutoksesta 

puhuttaessa ennakoivan sopimisen kirjallisuudessa korostuu usein tämän lähestymistavan 

käytännönläheisyys. Muutos nähdään tyypillisesti tarpeellisena, jotta ennakoivan 

sopimisen ajatuksia voitaisiin paremmin alkaa soveltaa käytännöllisessä liike-

elämässä.152 Todennäköisesti johtuen tällaisesta pragmaattisesta lähestymistavasta 

paradigman muutoksen teoreettisempi tarkastelu on täysin puuttunut uuden 

sopimusoikeuden tutkimuksista. Ennakoivan sopimisen kirjoituksissa ei edes itse 

paradigman käsitettä ole yleensä millään tavalla määritelty tai perehdytty tarkemmin 

käsitteeseen liittyvään teoreettiseen viitekehykseen. Väitöskirjassaan Haapio määrittelee 

käsitteen lyhyesti yhdessä alaviitteessä ja samassa yhteydessä viittaa myös käsitteen 

alkuperään, mutta ei sen enempää analysoi käsitteen käyttöä tai esittele sen teoreettista 

viitekehystä.153 Funktionaalisen sopimusteorian tutkimuksissa taas terminologia ja 

retoriikka on ollut sikäli ennakoivan sopimisen tutkimustraditiosta poikkeavaa, että 

paradigman käsitettä ei ole eksplisiittisesti käytetty, vaikkakin asiallisesti on tuotu esiin 

tarve samankaltaiselle sopimuksia koskevalle oikeudellisen ajattelun muutokselle kuin 

ennakoivan sopimisen julkaisuissakin. 

Oman työni seuraava jakso on tarkoitettu paikkaamaan tätä uutta sopimusoikeutta 

käsittelevään tutkimukseen jäänyttä paradigman muutoksen teoreettista ymmärrystä 

koskevaa aukkoa. Tässä luvussa syvennynkin ensin paradigman muutoksen yleisempään 

teoreettiseen taustaan. Sen jälkeen tarkastelen, miten tätä teoriaa on sovellettu 

oikeustieteiden ja sopimusoikeuden parissa. Teoreettisen pohjan selvitettyäni käsittelen 

sopimusoikeuden kahtiajaon tilannetta näin annetun viitekehyksen näkökulmasta. 

 

4.2 Thomas Kuhnin teorian keskeiset periaatteet 

Paradigman käsite juontaa juurensa yhdysvaltalaisen tieteenfilosofin Thomas Kuhnin 

vaikutusvaltaiseen teoriaan tieteen kehittymisestä, jonka hän muotoili vuonna 1962 

julkaistussa teoksessaan Tieteellisten vallankumousten rakenne.154 Kuhnin mallin 

merkittävin uudistus verrattuna aiempiin käsityksiin on siinä, että hänen mukaansa 

 
152 Ks. esim. Berger-Walliser 2012, s. 31. 
153 Haapio 2013, s. 5 (ks. alaviite 20). 
154 “The Structure of Scientific Revolutions”, vuonna 1969 valmistuneeseen, päivitettyyn 2. painokseen 

perustuva suomennos on julkaistu vuonna 1994. 
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tieteellinen kehitys ei tapahdu hitaasti ajan myötä tapahtuvien uusien löydösten myötä 

asteittaisesti kasautumalla vaan äkillisinä vallankumouksina. Näissä vallankumouksissa 

uudet tavat ymmärtää ja tutkia maailmaa syrjäyttävät vanhat, minkä johdosta tieteen 

edistyminen ei ole yhtenäisesti jatkuvaa vaan äkillisten muutosten ja niitä seuraavien 

rauhallisempien jaksojen syklinen prosessi.155 

Hallitsevaa tieteellisen toiminnan tapaa Kuhn kuvaa paradigman käsitteellä. Paradigman 

käsite jäi melko avoimesti määritellyksi varsinkin Kuhnin teoksen alkuperäisessä 

versiossa.156 Toiseen painokseen liittämässään jälkipuheessa hän myönsi itsekin tarpeen 

käsitteen tarkentamiselle ja rajasi sen merkityksen kahteen toisistaan jonkin verran 

poikkeavaan vaihtoehtoon.157 Ensinnäkin laajassa merkityksessä hän määritteli 

paradigman olevan ”tutkimusalakohtainen matriisi” (disciplinary matrix), joka tarkoittaa 

”kokonaista uskomusten, arvojen, tekniikoiden ja niin edelleen joukkoa, jonka tietyn 

yhteisön jäsenet jakavat”.158 Toinen, suppeampi merkitys on paradigma yhteisenä 

esimerkkinä (exemplar). Nämä ovat edellä mainitun laajemman määritelmän alle 

kuuluvia yksittäisiä konkreettisia ongelmanratkaisuja, joilla on keskeinen merkitys tietyn 

tieteenalan sisäisessä koulutuksessa. Tieteenalan keskeiset yhteiset esimerkit ovat 

kaikkien alaan kuuluvien tieteenharjoittajien yleisesti tuntemia, ja niitä sovelletaan 

analogisesti muiden, uudenlaisten ongelmien ratkaisemisessa.159 Tässä tutkimuksessa 

käytän paradigman käsitettä itse lähinnä ensimmäisessä, laajemmassa merkityksessä. 

Kuhnin kuvaamat tieteellisen kehityksen syklit alkavat niin sanotusta normaalitieteen 

(normal science) jaksosta, joka ajalliselta kestoltaan kattaa suurimman osan 

tieteenhistoriaa. Tällaisina kausina tietty paradigma hallitsee tieteentekemistä. Tämä 

paradigma määrittelee sen, millaisia kysymyksiä ja ongelmia tieteen parissa ylipäätään 

käsitellään, millaisin menetelmin niitä ratkotaan ja millaisia ratkaisuja näihin ongelmiin 

tarjotaan.160 Jos kyseessä on täysin uusi tieteenala, eikä vallitsevaa paradigmaa ole vielä 

olemassa, täytyy sellaisen ensin muodostua. Kuhnin mukaan jokaisen ”kypsän tieteen” 

ominaisuus nimittäin on yhden yleisesti hyväksytyn paradigman hegemoninen asema 

tiettynä ajanhetkenä. Uuden tieteenalan ensimmäisen paradigman löytyminen edellyttää 

ensinnäkin riittävää määrää empiirisiä havaintoja tai faktoja ja niitä selittävien erilaisten 

 
155 Kuhn 1994, s. 16–17. 
156 Ibid., s. 23. 
157 Ibid., s. 185. 
158 Ibid., s. 185, 192. 
159 Ibid., s. 185, 197, 199. 
160 Ibid., s. 38–40. 
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kilpailevien teorioiden muodostumista. Paradigmaksi muodostuvan voittavan teorian on 

ainakin vaikutettava kilpailijoitaan paremmalta ja kyettävä selittämään mahdollisimman 

kattavasti tiedossa olevia faktoja.161 Valmis paradigma rajoittaa ja jäykistää 

tieteenharjoittamisen mahdollisuuksia, mutta toisaalta se tarjoaa alalle tuleville uusille 

tutkijoille ikään kuin valmiiksi katetun pöydän: heidän ei tarvitse aloittaa omaa 

tutkimustaan peruskäsitteiden ja perusperiaatteiden muodostamisella vaan he voivat ottaa 

tutkimukselleen annettuna lähtökohtana sen, mitä alan perusteita käsittelevissä 

oppikirjoissa sanotaan.162 

Normaalitieteen kaudet johtavat lopulta paradigman kriisitilanteisiin. Tämä johtuu siitä, 

että avoin tieteenharjoittaminen johtaa aina vääjäämättä sellaisten havaintojen tai faktojen 

löytymiseen, joita ei vallitsevan paradigman tarjoamilla teoreettisilla välineillä voida 

selittää tai uusista faktoista johtuvia ongelmia ratkaista. Tällaisia uusia paradigman 

kanssa yhteensopimattomia faktoja Kuhn kutsuu anomalioiksi.163 Kriisitilanteisiin 

tullaan, kun anomalian vaikutus on käynyt niin merkittäväksi ja kiistämättömäksi, että 

paradigman rajat hämärtyvät ja normaalitieteen säännöt löystyvät. Kriisitilanne on 

tutkijoiden näkökulmasta sekavaa aikaa, jolloin tieteenalan perusteita on vaikeaa löytää 

ja tunnistaa.164 Kriisi voi ratketa loogisesti kolmella vaihtoehtoisella tavalla. Ensinnäkin 

vallitseva paradigma saattaa pystyä saamaan takaisin legitimiteettinsä, jolloin palataan 

kriisiä edeltäneeseen normaalitieteen aikaan. Toisaalta tiedeyhteisö saattaa vakuuttua 

siitä, että kriisin aiheuttanut ongelma pystytään ratkaisemaan myöhemmin 

edistyneemmillä menetelmillä ja ongelma tietoisesti sivuutetaan toistaiseksi. Kolmas 

vaihtoehto on tieteellinen vallankumous, jossa jokin uusi, kilpaileva 

tutkimusalakohtainen matriisi eli paradigma syrjäyttää vanhan.165 

Paradigman muutoksen tilanteissa keskeistä on ymmärtää, että eri paradigmoja ei voi 

vertailla minkään ulkopuolisten objektiivisten kriteerien avulla, sillä kaikki tarkastelu 

tapahtuu tietyn paradigman sisältä. Eri paradigmat ovat siis ratkaisevalla tavalla 

yhteismitattomia ja yhteensovittamattomia, ja kilpailevien paradigmojen kannattajat 

toimivat eri maailmoissa.166 Koska paradigmoja ei voi vertailla, ei valintaa niiden välillä 

voi tehdä vetoamalla johonkin ulkopuoliseen todisteeseen tietyn paradigman 

 
161 Ibid., s. 29–30. 
162 Ibid., s. 32. 
163 Ibid., s. 64–65. 
164 Ibid., s. 95–96. 
165 Aarnio 1983, s. 214. 
166 Kuhn 1994, s. 114, 160. 
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paremmuudesta. Uusi paradigma voi syrjäyttää vanhan vain onnistumalla vakuuttamaan 

riittävän suuren osan tiedeyhteisöstä puolelleen, eikä yhdenmielisyyttä vanhan 

paradigman kannattajien kanssa voida koskaan lopulta saavuttaa. Vanha paradigma vain 

vähitellen unohdetaan sen kannattajien määrän vähentyessä.167 

 

4.3 Kuhnilaisen tiedekäsityksen aiempia sovelluksia oikeustieteessä 

Kuhn oli koulutustaustaltaan teoreettinen fyysikko, ja hän kehitti mallinsa kuvaamaan 

nimenomaan luonnontieteiden historiallista kehittymistä. Teoksessaan hän käyttää paljon 

historiallisia esimerkkejä tieteellisistä läpimurroista muun muassa fysiikan, tähtitieteen ja 

kemian aloilla. Kuhn itse näki selvän eron yhteiskuntatieteiden ja luonnontieteiden 

harjoittajien välillä siinä, että yhteiskuntatieteissä tutkijoiden välinen erimielisyys 

legitiimien tieteellisten kysymysten ja menetelmien suhteen on jatkuvaa, kun taas 

luonnontieteissä tyypillisesti tutkijat jakavat vahvan yhteisen perustan 

tieteenharjoittamiselle.168 Ilmeisesti Kuhn itse ei siis nähnyt paradigmojen 

muodostumisen olevan mahdollista luonnontieteiden ulkopuolella eikä myöskään ollut 

kiinnostunut tutkimaan tällaista mahdollisuutta. Hänen työnsä on kuitenkin ollut niin 

vaikutusvaltainen, että lukuisat muiden alojen tutkijat ovat pohtineet Kuhnin teoksen 

julkaisemisen jälkeen kuhnilaisen mallin soveltamista muilla kuin luonnontieteellisillä 

aloilla. Yleinen johtopäätös on ollut, että Kuhnin malli on suoraan sovellettavissa vain 

sellaisilla tieteenaloilla, joilla muodostettavat teoriat ovat empiirisesti todennettavissa eli 

lähinnä luonnontieteiden parissa, eikä paradigman käsitettä tulisi käyttää tiukasti 

kuhnilaisessa merkityksessä muiden tieteiden yhteydessä.169 

Useat tutkijat ovat kuitenkin nähneet kuhnilaisen ajattelutavan olevan ainakin rajallisesti 

hyödynnettävissä luonnontieteiden ulkopuolellakin. Oikeustieteen viitekehyksessä 

kuhnilaista näkökulmaa ovat soveltaneet muiden muassa Aulis Aarnio ja myöhemmin 

Ubaldus de Vries. Aarnio kirjoitti aiheesta joitakin englanninkielisiä artikkeleita jo 1980-

luvulla, ja ne ovat tämän kysymyksen kannalta kansainvälisestikin uraauurtavia 

tutkimuksia. Hänenkin kantansa on, että Kuhnin mallin suora soveltaminen oikeustieteen 

kontekstissa ei ole mahdollista johtuen jo pelkästään humanististen ja 

 
167 Ibid., s. 147–148. 
168 Ibid., s. 9–10. 
169 Ks. esim. Dogan 2000, s. 8–9. 
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yhteiskuntatieteiden menetelmällisistä ja epistemologisista eroista luonnontieteisiin.170 

Aarnio rajoittaakin tarkastelunsa kuhnilaisten käsitteiden merkitykseen oikeustieteissä 

pohtien, mitä oikeustieteellinen paradigma tarkoittaa ja miten sen sisäiset muutokset ovat 

mahdollisia jättäen käsittelemättä kysymyksen paradigman muutoksesta 

oikeustieteissä.171 Myöhemmässä tutkimuksessaan Aarnio kuitenkin esittää voimakkaan 

kannan, että oikeusdogmatiikkaan nojaavan oikeustieteellisen paradigman muutos ei ole 

lainkaan mahdollinen kuhnilaisittain tieteen sisäisen kehittymisen myötä. Paradigman 

muutos voisi hänen mukaansa tapahtua vain suurten kulttuuristen ja poliittisten muutosten 

johdosta.172 Hänen kantansa on siis, että lainoppiin pohjautuvalle perinteiselle 

oikeustieteelliselle paradigmalle sekä sille ominaiselle tavalle hahmottaa oikeudellisia 

kysymyksiä ja esittää niihin vastauksia on selvä tieteen ulkopuolinen yhteiskunnallinen 

tilaus. Niin kauan kuin tällainen merkittävä sosiaalinen tarve on olemassa, ei paradigman 

muutoksia ole hänen mielestään odotettavissa.173 Aarnion käsityksen mukaan 

oikeusdogmaattinen oikeustieteellinen paradigma ei olekaan muuttunut ainakaan 

viimeisen vuosisadan aikana.174 

Aarnion tapaan de Vries keskittyy oikeustieteellistä paradigmaa koskevassa 

tarkastelussaan erilaisiin oikeustieteellisen tutkimuksen taustatekijöihin. Hän yhdistää 

analyysiinsä Ulrich Beckin yhteiskuntatieteellistä aikalaisdiagnoosia, mutta muuten 

hänen käsityksensä oikeustieteelliselle paradigmalle keskeisistä elementeistä muistuttaa 

Aarnion vastaavaa listausta.175 Mielenkiintoista on, että selvistä yhteneväisyyksistä 

huolimatta de Vriesin artikkeli ei sisällä viittauksia Aarnion useita vuosia aiemmin 

tehtyihin tutkimuksiin. De Vries ei ota yhtä selvästi kantaa kuin Aarnio paradigman 

muutoksen kysymykseen. Implisiittisesti kuitenkin myös hän vaikuttaa olettavan, että 

tällainen muutos ei ole mahdollinen. Hän nimittäin esittää, että sosiaalisten rakenteiden 

muutosten synnyttämät modernin oikeustieteen paradigmaa haastavat anomaliat on 

mahdollista käsitellä reflektiivisesti paradigman itsensä sisällä. Tämä onnistuu de Vriesin 

 
170 Aarnio 1997, s. 80–81. 
171 Aarnio 1983, s. 217. 
172 Aarnio 1997, s. 86. 
173 Ibid., s. 81. 
174 Ibid., s. 251. 
175 De Vries 2013, s. 16–17 & Aarnio 1983, s. 215–216 & Aarnio 1997, s. 82–83. Aarnion vuoden 1997 

tutkimuksessa esitetty luettelo oikeustieteellisen tutkimuksen taustatekijöistä on edelleen kehitetty, 

hieman kattavampi versio vuoden 1983 artikkelissa esitetystä kuvauksesta. Lopullisessa versiossa on viisi 

erillistä kohtaa. De Vries kutsuu omia taustatekijöitään oikeustieteellisen paradigman taustalla oleviksi 

jaetuiksi oletuksiksi (assumptions), joita hänellä on kuusi kappaletta. Näistä osa on täysin samoja kuin 

Aarniolla, osa läheisesti niitä muistuttavia ja osa poikkeavia. Kumpikin tekee selväksi, että luetteloa ei ole 

tarkoitettu tyhjentäväksi, ja lisäksi Aarnio rajaa omat taustatekijänsä myös alueellisesti pohjoismaiseen 

oikeustieteelliseen käsitykseen liittyviksi. 
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mukaan nousemalla paradigman sisäisistä teorioista korkeamman abstraktion 

tarkastelutasolle.176 Lisäehtona tällaiselle kuhnilaisten anomalioiden onnistuneelle 

ratkaisemiselle on hänen mukaansa se, että tutkimuksen kohde ei ole rajoittunut 

pelkästään lakiin itseensä, vaan huomioi myös sen yhteiskunnallisen ympäristön, johon 

oikeusjärjestys elimellisesti liittyy.177 Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei de Vriesin 

mukaan puhdas lainopillinen tutkimus pysty ratkaisemaan anomalioita, vaan tarvitaan 

toisenlaista lähestymistapaa, joka huomioi myös oikeusnormeja ympäröivän sosiaalisen 

todellisuuden. Aarniosta poiketen de Vries ei rajoitakaan omaa tarkasteluaan vain 

lainoppiin, vaan sisällyttää mukaan myös muut lähestymistavat oikeuteen. 

Hieman epäselväksi jää, mitä tarkalleen de Vries tarkoittaa oikeustieteen sisäisellä 

”refleksiivisyydellä” ja ”nousemisella korkeamman abstraktion tarkastelutasolle” 

anomalioiden ratkaisemisessa. Kuhnin mallin sisältämästä kriisin kolmesta 

vaihtoehtoisesta ratkaisutavasta tämän voi tulkita vain ensimmäiseksi eli hallitsevan 

paradigman onnistuneena legitimiteetin palauttamisena. Tällaisella ratkaisulla Kuhn 

tarkoittaa kuitenkin kriisin osoittamista näennäiseksi ja tilapäiseksi.178 Toisin sanoen 

tämä edellyttäisi esiin nousseen anomalian osoittamista riittävässä määrin 

merkityksettömäksi, että se ei vaadi tieteellistä selittämistä. Omassa esimerkissään de 

Vries kuitenkin pitää ilmaantuneita anomalioita vallitsevaa paradigmaa aidosti uhkaavina 

ja ratkaisemista vaativina. Tällaisen tilanteen muu kuin tilapäinen ratkaiseminen johtaa 

Kuhnin mallissa vääjäämättä ennen pitkää tieteelliseen vallankumoukseen ja uuden 

paradigman syntymiseen. De Vries vaikuttaa kuitenkin olettavan, että vallitseva 

paradigma voi jonkinlaisen reflektiivisen prosessin kautta uudistua sisäisesti ja näin 

palauttaa legitimiteettinsä. Huomionarvoista on, että tällainen tulkinta ei täysin noudata 

kuhnilaisen paradigmakäsityksen perusperiaatteita, sillä Kuhnin mallissa mitään 

paradigman itsensä ulkopuolista tarkastelukulmaa ei ole olemassa eikä tällainen 

reflektointi siis ole mahdollista.179 Ilmeisesti de Vries olettaa, että luonnontieteiden 

ulkopuolella tai ainakin oikeustieteellisen paradigman tapauksessa tällainen muutos 

kuhnilaiseen käsitykseen on mahdollinen. 

 

 
176 De Vries 2013, s. 21. 
177 Ibid., s. 18. 
178 Aarnio 1983, s. 214. 
179 Kuhn 1994, s. 160. 
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4.4 Sopimusoikeuden kahtiajaon tilanne Kuhnin teorian viitekehyksessä 

Kuhnin ja valtaosan muiden häntä seuranneiden tutkijoiden tapaan itsekin lähden siitä 

teoreettisesta johtopäätöksestä, että kuhnilaista mallia ei suoranaisesti pysty soveltamaan 

luonnontieteiden ulkopuolella eikä ainakaan humanistis-yhteiskuntatieteellisen 

tutkimuskentän laajempaan kontekstiin sopivaan oikeustieteeseen. Tästä huolimatta 

katson Aarnion tavoin, että joitakin paradigmoja ja tutkimusalakohtaisia matriiseja 

muistuttavia rakenteita on löydettävissä myös oikeudellisessa ajattelussa.180 Näin ollen 

varsinkin ennakoivan sopimisen tutkimuskentän piirissä yleistä paradigmoja koskevaa 

retoriikkaa ei voi pitää lähtökohtaisesti perusteettomana täysin kuhnilaisestakaan 

näkökulmasta. Tässä alaluvussa analysoin sopimusoikeuden kahtiajakoa perinteisen ja 

uuden sopimusoikeuden välillä edellä esitetyn kuhnilaisen tiedekäsityksen valossa. 

Tällaisen sopimusoikeuden tutkimuksen parissa uudenlaisen teoreettisen näkökulman 

perusteella pyrin analyysin jälkeen seuraavassa alaluvussa tekemään joitakin 

johtopäätöksiä sopimusoikeuden ajankohtaisesta tilanteesta ja myös tämän tieteenalan 

mahdollisista tulevaisuuden kehityslinjoista. Tarkoituksenani on siis tuoda lisävaloa 

useisiin uuden sopimusoikeuden tutkimuksissa esitettyihin kysymyksiin paradigman 

muutoksen mahdollisuuksista sopimusoikeuden parissa. 

Ennakoivan oikeuden paradigman muutosta koskevassa retoriikassa perinteinen 

sopimusoikeus esiintyy sopimusoikeuden alan tällä hetkellä vallitsevana paradigmana. 

Uusi sopimusoikeus puolestaan on täysin uudenlainen, vanhaa käsitystä haastava 

paradigma. Tarkasti ottaen Kuhnin terminologiassa – hänen teoksensa päivitetyn version 

mukaisesti – uusi sopimusoikeus olisi tulkittavissa paradigmakäsitteen laajemman 

määritelmän mukaisena tutkimusalakohtaisena matriisina. Uuteen sopimusoikeuteen 

kuuluvat teoriat – siinä määrin kuin ne ovat yhteensopivia ja toisiaan täydentäviä – 

puolestaan ovat niitä konkreettisia ilmentymiä, joiden kautta tämä uusi paradigma tulee 

näkyväksi. Tämän vuoksi tieteellisillä teorioilla onkin keskeinen merkitys kuhnilaisessa 

käsityksessä tieteen kehityksestä.181 Paradigman suppeamman määritelmän mukaiset 

yhteiset esimerkit taas koostuvat erilaisista käytännöllisistä sopimusoikeudellisista 

tilanteista, joita esimerkiksi tutkimuskirjallisuudessa nostetaan esille. Kuhnin ajattelussa 

tällaisilla yhteisillä esimerkeillä on keskeinen rooli uuden tiedon välittymiselle, sillä ne 

 
180 Aarnio 1997, s. 81. 
181 Aarnio 1983, s. 214. 
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yhdistävät abstraktit teoreettiset mallit empiirisiin havaintoihin.182 Esimerkkien kautta 

opiskelijoille ja muulle yleisölle ilmenee teorian erilaisten ominaisuuksien 

käytännöllinen merkitys. Ilman yhteisiä esimerkkejä teoriat jäisivät liian etäälle siitä 

reaalimaailmasta, jota niiden on tarkoitus edustaa, ja niiden ymmärtäminen olisi liian 

hankalaa tai jopa mahdotonta. Kuhn siis antaa tällaisille käytännöllisille esimerkeille 

ongelmanratkaisuista huomattavasti suuremman merkityksen kuin mitä 

tieteenfilosofiassa perinteisesti on tehty. 

Teknologian nopeasta kehittymisestä ja siihen liittyvästä uudenlaisien 

liiketoimintamallien syntymisestä johtuen myös B2B-sopimuksia koskevat tarpeet ovat 

muuttuneet nopeasti. Tämä on synnyttänyt sopimusoikeudellisia tilanteita, joihin 

perinteisen sopimusoikeuden kaavamaiset mallit eivät ole pystyneet tarjoamaan 

liiketoiminnan kannalta tyydyttäviä ratkaisuja. Nämä moderniin yritystoimintaan liittyvät 

ongelmatilanteet ovat Kuhnin mallissa anomalioiden roolissa. Tällaisten anomalioiden 

jatkuva kertyminen johtaa lopulta perinteisen sopimusoikeuden paradigman kriisiin. 

Uuden sopimusoikeuden kirjoituksien perusteella voisi tulkita, että tällainen kriisitilanne 

onkin jo käsillä. Tällaisen tulkinnan mukaan siis perinteisen sopimusoikeuden 

paradigman hegemonian muodostama normaalitieteen jakso on jatkunut koko modernin 

oikeustieteen ajan lähtien aina 1800-luvun lopulta. Tämän paradigman kriisiytyminen on 

tapahtunut vähitellen edeten alkaen noin 1900-luvun puolivälistä ja jatkuen aina tähän 

päivään asti. Mikäli perinteisen sopimusoikeuden paradigma ei pysty saavuttamaan 

takaisin legitimiteettiänsä eikä kriisin lykkääminenkään ja anomalioiden siirtäminen 

myöhemmin ratkaistaviksi enää onnistu, niin Kuhnin mallin mukaan kriisi voi ratketa 

vain tieteellisen vallankumouksen kautta. Tämä tarkoittaisi paradigman muutosta siten, 

että uuden sopimusoikeuden paradigma syrjäyttäisi perinteisen sopimusoikeuden 

tieteenalan hallitsevana paradigmana. Yhdellä tieteenalalla on mahdollista olla vain yksi 

hallitseva paradigma tiettynä hetkenä, joten tämä tarkoittaisi perinteisen 

sopimusoikeuden katoamista tieteen kentästä. 

Sopimusoikeuden vallitsevaa teoreettista tilannetta on mahdollista tulkita Kuhnin mallin 

valossa kuitenkin myös toisella tavalla. Omassa oikeustiedettä koskevassa 

tutkimuksessaan yksi Aarnion keskeisistä lähtökohdista ja Kuhnin terminologian 

merkitysten tulkinnoista on, että erilaisten tieteenalojen kattavuutta koskevaa 

 
182 Kuhn 1994, s.197. 
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paradigmojen laajuutta tulee tulkita suppeasti. Koska paradigmoilla on tieteentekemisen 

käytäntöjen kautta hyvin konkreettinen yhteys myös tieteellisessä tutkimuksessa 

käytettävään metodologiaan, tulee paradigman laajuus rajata ainakin osittain tiettyjen 

tieteenalakohtaisten tutkimusmenetelmien soveltamisen perusteella. Näin ollen 

paradigmaa ei voi ymmärtää kaikenkattavana, suurempia tieteen haaroja koskevana 

käsitteenä, vaan sen käyttö tulee rajata suppeammin erityistieteenaloille. Niinpä Aarnio 

katsoo, että oikeustieteenkin sisällä voi olla useita alatieteitä, joilla on jokaisella omat 

paradigmansa. Hän rajaa oman tutkimuksensa koskemaan nimenomaisesti vain 

oikeusdogmatiikan paradigmaa. Laajemmasta, koko oikeustieteen kattavasta 

paradigmasta ei näin ollen ole Kuhnin tarkoittamassa merkityksessä mahdollista edes 

puhua.183 

Aarnion näkemys paradigmakäsitteen laajuudesta on hyvin perusteltu. Hänen 

tulkintaansa seuraten itsekin katson nykyaikaisen oikeustieteen sisältävän niin paljon 

erilaisia erikoistuneita tutkimussuuntauksia, että yhden, kaikenkattavan paradigman 

konstruoiminen niiden välille on mahdoton tehtävä. Aarnio jakaa oikeustieteen neljään 

osa-alueeseen: oikeussosiologia, oikeusdogmatiikka, oikeushistoria ja oikeusvertailu.184 

Näistä hän siis keskittyy oikeusdogmatiikan käsittelyyn. Jaottelua sinänsä voi pitää 

nykyään vanhanaikaisena, sillä monien muiden tieteenalojen tapaan viimeisten 

vuosikymmenten aikana poikkitieteellisyyden megatrendi on vaikuttanut myös 

oikeustieteen kehitykseen, minkä seurauksena paljon vaikutteita on omaksuttu muilta 

tieteenaloilta. Lisäksi erilaiset oikeustieteeseen liitännäiset, lähtökohtaisesti monitieteiset 

erityistieteenalat – kuten oikeustaloustiede tai oikeuslääketiede – ovat vakiinnuttaneet 

asemaansa etabloituneiden tieteiden kentässä. Tällainen kehitys on vääjäämättä johtanut 

myös tieteenalojen välisten rajojen hämärtymiseen, mikä puolestaan saattaa vaikeuttaa 

kuhnilaisten paradigmojen hahmottamista. 

Miten paradigmakäsitteen suppeamman kattavuuden ja edellä mainitun tiedehistoriallisen 

kehityksen vaikutuksia tulisi sitten ymmärtää sopimusoikeuden näkökulmasta? Nämä 

pohdinnat herättävät perustavaa laatua olevan kysymyksen siitä, miten perinteisen ja 

uuden sopimusoikeuden välistä kahtiajakoa tulisi ylipäätään tarkastella tieteenaloja 

koskevan jaottelun näkökulmasta. Tähän kysymykseen liittyen ensinnäkin selväksi 

tulevat perinteisen ja uuden sopimusoikeuden väliset selkeät menetelmälliset erot. 

 
183 Aarnio 1997, s. 78. 
184 Ibid., s. 77–78. 
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Perinteinen sopimusoikeus on nimenomaisesti lainopin eli oikeusdogmatiikan 

tutkimusmenetelmään nojautuva oikeustieteen osa-alue. Uusi sopimusoikeus taas on 

menetelmällisesti avoin ja lähtökohtaisesti monitieteinen oikeustieteen ala. Tieteenalojen 

välisiä rajoja ei kuitenkaan varmasti ole tyydyttävää tarkastella pelkästään 

tutkimusmenetelmien perusteella. Toinen selkeä kriteeri tässä jaottelussa on 

tutkimuskohde. Perinteisen ja uuden sopimusoikeuden kohdalla tämäkään ei kuitenkaan 

tuo riittävää lisävaloa, sillä ne luonnollisesti molemmat tutkivat samaa asiaa eli 

sopimuksia. Tutkimuskohteen osalta on tosin heti huomattava, että perinteisen ja uuden 

sopimusoikeuden tarkastelun näkökulmat ovat selkeästi toisistaan poikkeavat 

ensimmäisen keskittyessä rajoitetummin vain sopimusteksteihin, niiden tulkitsemiseen ja 

niitä koskevaan lainsäädäntöön, kun taas jälkimmäinen tarkastelee sopimuksia laajemmin 

osana liiketoiminnan kokonaisuutta. 

Tutkimusmenetelmien ja tutkimuskohteen lisäksi olisi kuitenkin hyödyllistä löytää vielä 

muitakin kriteerejä tieteenalojen välisten rajojen määrittelemiselle. Koska Kuhn itse oli 

kiinnostunut vain luonnontieteistä, jotka ovat humanistis-yhteiskuntatieteitä helpommin 

rajattavissa omiksi tieteenaloikseen, ei hänen mallistaan löydy tarkempia vastauksia sille, 

millä perusteilla tieteenalojen välisiä rajoja tulisi ylipäätään hahmottaa. Aarniokin tyytyy 

tämän kysymyksen osalta edellä mainittuun varsin perinteiseen ja nykytutkimuksen 

näkökulmasta myös vanhentuneeseen oikeustieteen kattokäsitteen nelijakoon, eikä 

hänenkään tutkimuksellinen mielenkiintonsa ulotu tämän jaon kyseenalaistamiseen tai 

yleisemminkään tieteenalajakoa määrittävien kriteerien pohtimiseen. 

Lisävaloa tähän kysymykseen sopimusoikeuden tapauksessa voidaan kuitenkin saada 

Habermasin tiedonintressiteoriasta. Perinteinen sopimusoikeus tutkii siis sopimustekstejä 

ja niihin liittyviä muita oikeusnormeja sääntöjärjestelminä sekä pyrkii tulkitsemaan 

niiden merkityksiä ja näin ratkomaan oikeudellisesti epäselviä tilanteita. Tällainen 

tutkimustoiminta vastaa Habermasin luokittelussa historiallis-hermeneuttisiin tieteisiin 

liittyvää praktista tiedonintressiä, jonka kohteena on kieli ja tavoitteena ymmärryksen 

lisääminen.185 Uusi sopimusoikeus taas tutkii sopimustoimintaan liittyviä oikeudellisia 

kysymyksiä laajemmasta liiketoiminnan viitekehyksestä. Sopimustoimintaan liittyvää 

oikeudellista ja empiiristä tietoa soveltamalla erityisesti useiden ennakoivan sopimisen 

piirissä tehtyjen tutkimusten pragmaattisena tavoitteena on ollut paremman 

 
185 Habermas 1976, s. 125, 130, 132. 
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sopimustoiminnan kautta ehkäistä oikeudellisia ongelmia sekä näin lisätä liiketoiminnan 

taloudellista tehokkuutta ja tuoda lisäarvoa sopimuksia käyttäville yrityksille. Tällainen 

tutkimus puolestaan vastaa Habermasin empiiris-analyyttisiin tieteisiin liittämää teknistä 

tiedonintressiä, jonka kohteena on työ sekä tavoitteena instrumentaalisesti lisätä työn ja 

taloudellisen toiminnan tehokkuutta.186 

Johtuen uuden sopimusoikeuden monitieteisestä teoreettisesta pohjasta ja siihen 

liittyvästä tutkimusmetodien kirjavuudesta ei uuden sopimusoikeuden tarkastelu 

tiedonintressiteorian näkökulmasta ole aivan näin yksinkertaista. Esimerkiksi 

Hurmerinta-Haanpää on tutkimustyössään hyödyntänyt toimintatutkimuksen strategiaa. 

Oman toimintatutkimuksensa hän näkee kriittiseen (emansipatoriseen) tiedonintressiin 

pohjautuvaksi ja ylipäätään hän katsoo, että toimintatutkimuksen tutkimusstrategia voi 

pohjautua vain joko praktiseen tai kriittiseen (emansipatoriseen), mutta ei tekniseen 

tiedonintressiin. Hänen mukaansa toimintatutkimuksen kriittinen suuntaus edustaa 

toimintatutkimusta puhtaimmillaan.187 Näin ollen uuden sopimusoikeuden alla 

toteutettujen tutkimusten voidaan katsoa vastaavan joko kriittistä tai teknistä 

tiedonintressiä. Perinteinen sopimusoikeus puolestaan pohjautuu siis praktiseen 

tiedonintressiin. 

Tiedon keräämisen ja tieteentekemisen perustana olevat tiedonintressit määrittävät 

kyseessä olevan tieteenalan teorioita ja myös tutkimusmenetelmiä. Näin ollen perinteisen 

ja uuden sopimusoikeuden taustalla olevien tiedonintressien poikkeavuus vahvistaa 

käsitystä, että ne eivät kuulu samalle tieteenalalle. Kuhnin mallin viitekehyksessä näiden 

paradigmojen ei näin ollen myöskään voida katsoa olevan keskenään kilpailevia, eikä 

niiden välisessä suhteessa ole kysymys siitä, että uusi sopimusoikeus olisi kuhnilaisen 

tieteellisen vallankumouksen kautta syrjäyttämässä perinteistä sopimusoikeutta. Jos 

nämä paradigmat eivät kamppaile keskenään saman tieteenalan hegemonia-asemasta eikä 

paradigman muutoksesta voida puhua, niin mistä sitten on kysymys? Jos uusi 

sopimusoikeus ei toimi kuhnilaisessa mielessä samalla tieteenalalla perinteisen 

sopimusoikeuden kanssa eikä ole identifioitavissa mitään muutakaan tieteenalaa, jonka 

paradigmaattista hegemoniaa uusi sopimusoikeus haastaisi, on ainoa jäljelle jäävä 

 
186 Ibid., s. 125, 130–131. 
187 Hurmerinta-Haanpää 2021b, s. 202 (ks. alaviite 12). Tekniseen tiedonintressiin perustuva 

toimintatutkimus on Hurmerinta-Haanpään mukaan sinänsä mahdollista. Hän kuitenkin katsoo, että 

tällaisessa tutkimuksessa toimintatutkimukselle keskeisen tutkijan ja tutkittavan organisaation jäsenten 

aktiivisen roolin toteutuminen ei ole mahdollista, eikä näin ollen teknistä toimintatutkimusta voida pitää 

lainkaan toimintatutkimuksellisena strategiana. 
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vaihtoehto, että uuden sopimusoikeuden teorioiden myötä on syntymässä täysin uusi 

erityistieteenala. Tässä tapauksessa kyseessä olisi siis uuden paradigman muodostumisen 

tilanne. 

 

4.5 Uuden sopimusoikeuden mahdolliset kehityslinjat Kuhnin teorian valossa 

Uusi sopimusoikeus ei siis Kuhnin teorian viitekehyksessä voi kuulua samalle 

tieteenalalle perinteisen sopimusoikeuden kanssa, vaan uuden sopimusoikeuden teoriat 

toimivat sellaisella neitseellisellä tieteen alueella, jota hallitsevaa paradigmaa ei ole vielä 

olemassa. Mitä voimme tässä tapauksessa sanoa uuden sopimusoikeuden mahdollisista 

tulevista kehityssuunnista? Aivan ensimmäiseksi uuden tieteenalan syntyminen 

edellyttää Kuhnin mukaan uudenlaisen tiedon kerääntymistä. Tämä taas tulee 

mahdolliseksi yleensä vain teknologisten muutosten myötä. Luonnontieteissä tämä voisi 

tapahtua esimerkiksi kehittämällä radikaalisti aiempaa edistyneempiä luonnonilmiöiden 

havainnointiin käytettäviä laitteita.188 Luonnontieteiden ulkopuolella täysin 

samankaltaista kehitystä ei voi tapahtua, mutta uuden sopimusoikeuden tilanteessa 

jossain määrin analogisen tilanteen voidaan tulkita tapahtuneen nopean teknologisen 

muutoksen yritystoiminnalle asettamien liiketoiminnan haasteiden ja tästä seuranneiden 

liiketoiminnan muotojen innovaatioiden myötä. Tällainen kehitys on edelleen haastanut 

sopimustoimintaa ja sen vallitsevia käytäntöjä ennennäkemättömällä tavalla. Uuden 

tiedon kerääntyminen siis liittyisi tässä tapauksessa toimintaympäristön muutoksista 

johtuen liiketoiminnan ja sopimustoiminnan välille muodostuneeseen kitkaan ja siitä 

käytännöllisessä liike-elämässä syntyneisiin havaintoihin perinteisten sopimusmuotojen 

riittämättömyydestä.  

Uudenlaisen tiedon kerääntymisen jälkeen Kuhnin mallissa uuden tieteenalan 

muodostumisen seuraava vaihe on teorioiden muodostuminen. Luonnontieteiden 

historiassa ensimmäisiä paradigmaehdokkaiksi muodostuvia teorioita edeltää suurempien 

uskomusjärjestelmien (Kuhnin terminologiassa ”koulukuntien”, schools) välinen 

kamppailu, jossa ratkaistaan se, minkä keskeisen ontologisen luonnonilmiön katsotaan 

olevan havaitun datan taustalla. Kuhn käyttää tästä esimerkkinä sähköopin syntymistä, 

 
188 Kuhn 1994, s. 28. 
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jonka alkuvaiheessa yksi koulukunta piti sähköä nesteenä.189 Sopimusoikeuden tilanne 

poikkeaa kuitenkin koulukuntien muodostumisen suhteen luonnontieteiden 

historiallisesta kehityksestä. Kuten Kuhnin käyttämän sähköopin syntymisen 

tapauksessa, useat luonnontieteelliset ilmiöt eivät ole suoraan ihmisaisteilla havaittavissa, 

vaan niistä voidaan kerätä empiiristä tietoa vain välillisesti (kuten esimerkiksi sähkön 

aistinvarainen havaitseminen staattisena hankaussähkönä sen aiheuttaessa hiuksien 

kohoamisen päässä). Tämän vuoksi – varsinkin tieteenalan kehityksen alkuvaiheessa 

empiirisen aineiston ollessa vielä rajallinen – sähkön kaltaisen ilmiön voi tulkita monella 

tavoin (kuten esimerkiksi sähkön olettaminen nesteeksi, joka virtaa nopeasti kappaleesta 

toiseen). Sopimusoikeudessa puolestaan tulkinnan kohteena olevien ilmiöiden – eli 

sopimusten ja niihin liittyvien oikeusnormien – pohjimmaisesta fyysisestä luonteesta ei 

vallitse vastaavan kaltaista epäselvyyttä. Näin ollen ensimmäisen paradigman 

muodostuminen on sopimusoikeudessa huomattavasti helpompaa, koska edellä kuvattua, 

luonnontieteitä vastaavaa ontologista ongelmaa ei ole, eikä kerääntyneiden uusien 

havaintojen taustatekijöistä vallitse tutkijoiden välillä erimielisyyttä. Niinpä uuden 

sopimusoikeuden teoriat voivat suoraan muodostua uuden tieteenalan 

paradigmaehdokkaiksi ilman kuhnilaista koulukuntien välisen kilpailun esivaihetta. 

Ensimmäinen paradigma valikoituu Kuhnin mallissa, kun kilpailevia teorioita on ensin 

muodostunut ja tämän jälkeen niiden joukosta joku onnistuu vakuuttamaan suurimman 

osan tutkijakunnasta puolelleen. Uuden sopimusoikeuden piirissä ennakoiva sopiminen 

ja funktionaalinen sopimusteoria olisivat Kuhnin teoksen valossa luontevasti tulkittavissa 

tällaisiksi ensimmäisen paradigman asemasta keskenään kilpaileviksi teorioiksi. Tämä ei 

kuitenkaan tarkemmin asiaa tarkasteltuna ole todennäköisesti täsmällisin tulkinta. 

Luonnontieteelliset teoriat ovat luonteeltaan sillä tavalla ehdottomia, että ne sulkevat 

toisensa pois, joten niiden välillä tehtävä valinta on mustavalkoinen joko-tai. 

Humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet – kuten myös oikeustiede – poikkeavat tästä 

merkittävästi siinä, että teoriat ovat luonteeltaan joustavampia ja tulkinnanvaraisempia, 

joten niiden väliset erot eivät ole välttämättä yhtä ehdottomia. Uuden sopimusoikeuden 

alla ennakoivan sopimisen ja funktionaalisen sopimusteorian välillä onkin teorioiden 

varhaisesta kehitysvaiheesta huolimatta jo havaittavissa selviä merkkejä dialogista ja 

toisen teorian piiristä omaksuttujen ajatusten yhdistämisestä omaan malliin. Kuten 

luvussa 3. olen tuonut esille, ovat myös ennakoivan sopimisen ja funktionaalisen 

 
189 Ibid., s. 29–30. 
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sopimusteorian taustalla olevat teoreettiset rakenteet melko pitkälti yhteneväiset. 

Tällaisen taustan huomioiden ja tutkimustraditioiden välisen yhteistyön jatkuessa 

paradigmaattista kilpailuasetelmaa todennäköisempi vaihtoehto onkin teorioiden 

yhdistyminen, missä tapauksessa uuden erityistieteenalan paradigma voisi muodostua 

jonkinlaisesta ennakoivan sopimisen ja funktionaalisen sopimusteorian fuusiosta. 

Luonnollisesti myös toisenlainen kehityskulku on mahdollinen siinä tapauksessa, että 

tutkijayhteisön sisäinen yhteistyö katkeaa ja tutkimustraditiot jatkavat kehittymistään 

toisistaan poikkeaviin suuntiin. Tällaisessa tilanteessa kyseessä olisi kuhnilainen 

teorioiden välinen kilpailutilanne, ja lopulta yksi teorioista voisi saavuttaa uuden 

erityistieteenalan hegemonia-aseman toisen teorian kadotessa vähitellen 

tutkimuskentästä. 

Edellisessä alaluvussa (4.4) esittämässäni Habermasin tiedonintressiteoriaan 

tukeutuvassa uuden sopimusoikeuden tarkastelussa päädyin osittain epäselviin 

johtopäätöksiin. Epäselvyys on epäilemättä pitkälti seurausta uuden sopimusoikeuden 

teorioiden nuoresta iästä. Teoriat ja metodologiat eivät ole vielä vakiintuneet, vaan ne 

hakevat toimivinta muotoaan nuorelle tutkimussuuntaukselle tyypillisten kokeilujen ja 

tutkimuksellisten innovaatioiden kautta. Nystén-Haaralan sanoin ”ennakoivan oikeuden 

tutkimuksessa näkyy metodinen ja teoreettinen epäselvyys ja etsintä”.190 Toisaalta 

tiedonintressien osalta epäselvä tilanne on varmasti myös ainakin osittain vääjäämätöntä 

ottaen huomioon uuden sopimusoikeuden lähtökohtaisesti monitieteisen, teoreettisesti ja 

metodologisesti pluralistisen ominaislaadun. Tämä avoin asenne tieteentekemisen 

malleja ja menetelmiä kohtaan korostuu varsinkin, kun sitä verrataan perinteisen 

sopimusoikeuden kankeaan tai jopa dogmaattiseen luonteeseen. Pluralistinen avoimuus 

tarkoittaa kuitenkin myös, että uutta sopimusoikeutta on huomattavan vaikeaa määritellä 

tarkasti ja yksiselitteisesti. Näin ollen uudeksi sopimusoikeudeksi kutsumani tieteellisten 

teorioiden ja tutkimusmenetelmien kokonaisuuteen todellakin saattaa mahtua 

tutkimuksia, jotka pohjautuvat erilaisiin tiedonintresseihin (eli kriittiseen / 

emansipatoriseen ja tekniseen tiedonintressiin). Jos hyväksymme tämän lähtökohdan, 

niin ensinnäkin on mahdollista, että tarkemman analyysin pohjalta toinen näistä 

tiedonintresseistä osoittautuu selvästi toista merkittävämmäksi uuden sopimusoikeuden 

tutkimuksessa. Toisaalta vaihtoehtoinen mahdollisuus on, että vielä tällä hetkellä 

kummankintyyppisiä tutkimuksia esiintyy huomattavassa määrin, mutta tieteenalan 

 
190 Nystén-Haarala 2017, s. 1024. 
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kehittymisen myötä yksi osoittautuu lopulta selvästi toista merkittävämmäksi. 

Molemmissa tapauksissa lopputuloksena olisi yhden tiedonintressin valta-asema ja toisen 

jääminen tutkimuksen marginaaliin. 

Kuten olen todennut edellisessä alaluvussa, tiedonintressit määrittävät voimakkaasti 

kyseessä olevan tieteenalan teoreettista rakennetta ja metodologiaa. Näin ollen Kuhnin 

teorian viitekehyksessä on vaikeaa nähdä, miten yhden paradigman sisällä olisi 

mahdollista tehdä erilaisiin tiedonintresseihin pohjautuvaa tutkimusta. Toisenlaisena 

vaihtoehtona uuden sopimusoikeuden tilanteesta kuhnilaisen analyysin valossa 

voidaankin nähdä, että sen sisällä on muodostumassa yhden sijaan kaksi uutta tieteenalaa. 

Tässä tapauksessa uuden sopimusoikeuden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena olisi 

harhaanjohtavaa ja yhtenäiseltä vaikuttavan pinnan alta löytyisikin kahden erillisen 

tieteenalan alkiot. Uusien tieteenalojen muodostumista voidaan kuitenkin pitää sen verran 

harvinaisena tapahtumana, että tällainen vaihtoehto näyttäytyy erittäin 

epätodennäköisenä jo pelkästään tiedehistorialliseen aineistoon perustuvien 

todennäköisyyksien valossa. Lisäksi tiedonintressiteoriaan pohjautuvassa analyysissäni 

havaitsemani epäselvän tilanteen ohella mikään muu uuden sopimusoikeuden osalta 

tekemässäni tarkastelussa ei tue tällaista vaihtoehtoa. Todennäköisin selitys 

tiedonintresseihin liittyvälle epäselvyydelle onkin nuorelle, muodostumisvaiheessa 

olevalle tieteenalalle tyypillisessä, vielä toistaiseksi täsmentymättömässä tilanteessa. 

Edellä alaluvussa 4.1 olen tuonut esille ennakoivan sopimisen piirissä yleistä paradigman 

muutoksen tavoitetta korostavaa retoriikkaa. Kuten tässä alaluvussa olen esittänyt, 

tarkoittaa paradigman muutos tämän termin alkuperän mukaisessa, Kuhnin 

tieteenfilosofisen teorian merkityksessä yhden teorian hegemonia-aseman korvaamista 

toisella. Toisaalta ennakoivan sopimisen tutkimuskirjallisuudessa on välillä myös 

esitetty, että ennakoiva sopiminen ja perinteinen sopimusoikeus täyttävät erilaisia 

yhteiskunnallisia tarpeita ja sen vuoksi niillä molemmilla on paikkansa sopimusoikeuden 

kattokäsitteen alla.191 Tällainen käsitys viittaisi edellä esittämääni sopimusoikeuden 

tilanteen toiseen vaihtoehtoon kuhnilaisessa viitekehyksessä eli, että perinteisessä ja 

uudessa sopimusoikeudessa on kyseessä kaksi erillistä erityistieteenalaa, joilla 

 
191 Esim. Nystén-Haarala 2002, s. 185. Nystén-Haarala puhuu ”tuomioistuinjuridiikasta” ja sen 

vastinparina ennakoivaa sopimista laajemmin ennakoivasta oikeusajattelusta. Tuomioistuinjuridiikalla 

hän mitä ilmeisimmin viittaa lainoppiin perustuvaan perinteiseen oikeustieteeseen tai liikesopimuksien 

rajatummassa viitekehyksessä perinteiseeen sopimusoikeuteen. Myös Nystén-Haaralan kirjoituksen 

fokuksessa on tämän tutkimuksen tavoin yritysjuridiikka, nykyaikainen liike-elämä ja siihen liittyvä 

sopimustoiminta. 
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molemmilla on näin ollen omat paradigmansa. Aarnion mukaan oikeustiede sisältää 

useita niin huomattavasti toisistaan poikkeavilla tavoilla oikeutta lähestyviä 

tutkimussuuntauksia, että osuvampaa olisi puhua monikossa oikeustieteiden perheestä 

kuin yhdestä oikeustieteestä.192 Tällainen ajattelu sopii myös sopimusoikeuteen, jossa 

kuhnilaisen analyysin myötä on tunnistettavissa vähintään kaksi erillistä tieteenalaa. 

Ennakoivan sopimisen piirissä ainakin Nystén-Haarala on tunnistanut perinteisen 

sopimusoikeuden ja uuden sopimusoikeuden välisen, perustavaa laatua olevan 

erillisyyden. Hänen mukaansa ennakoivan sopimisen ”tarkoituksena ei kuitenkaan ole 

syrjäyttää oikeusvarmuuteen perustuvaa lainopillista sopimusoikeutta”.193 Toisaalta 

aihealueen useissa muissa tutkimuksissa esiintyvä, paradigman muutokseen liittyvä 

retoriikka on ristiriidassa tällaisen käsityksen kanssa, ja tältä osin 

tutkimuskirjallisuudessa on tarve Kuhnin tieteenfilosofian kattavammalle ymmärrykselle 

ja kuhnilaisen terminologian selkeämmälle käytölle. 

Kuhnin teoria tarjoaa hyödyllisen välineen, jonka avulla on mahdollista muodostaa 

selkeämpi käsitys siitä, mitkä (oikeus)tieteelliset teoriat ovat toistensa kanssa 

kilpailevassa asemassa ja mitkä puolestaan toimivat toisistaan erillisillä tieteenaloilla, 

eivätkä näin ollen kamppaile keskenään hallitsevan paradigman asemasta. Edellä olen 

osoittanut virheelliseksi joissakin uuden sopimusoikeuden kirjoituksissa ilmenevän 

käsityksen, että perinteisen ja uuden sopimusoikeuden suhteessa olisi kyse kahden 

toisilleen vaihtoehtoisen, saman tieteenalan hegemonisesta asemasta kamppailevista 

teorioista. 

Oikeustieteen historia tuntee esimerkkejä aiemmista vastaavista erehdyksistä. 

Esimerkiksi 1970-luvulla muodostui tutkimussuuntaus, jonka mukaan oikeustiede oli 

pohjimmiltaan sosiologiaa ja näin ollen oikeussosiologian tuli syrjäyttää lainoppiin 

perustuva vanhanaikaiseksi nähty oikeustiede.194 Tieteenhistoriassa on lainoppiin 

pohjautuvaa oikeustiedettä kohtaan esitetty useampaan kertaan tiukan positivistisen 

tiedekäsityksen varaan rakentuvaa kritiikkiä. Tällaisen näkemyksen mukaan lainopillinen 

oikeustiede ei ole tiedettä ollenkaan, koska se ei noudata tieteellistä menetelmää eikä tee 

empiirisesti todennettavia ennusteita. Suomessa vastaavaa kritiikkiä on esittänyt jo 1960-

luvulla esimerkiksi Antti Kivivuori, jonka väitöskirjassaan rakentaman argumentin 

 
192 Aarnio 1997, s. 75. 
193 Nystén-Haarala 2017, s. 1034. 
194 Aarnio 2006, s. 235. 
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mukaan lainopin tutkimuksellinen tehtävänasettelu ei täytä tieteen vaatimuksia. 

Perinteinen lainoppi on hänen mukaansa tieteen sijaan ”lainsäätäjän työn jatkamista”, 

pyrkimystä vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Kivivuori sanookin, että lainoppi tulisi 

korvata tieteellistä menetelmää käyttävällä tutkimusotteella, joka empiirisesti kerättävään 

aineistoon pohjautuen pyrkii selittämään lainsäätäjien ja  tuomioistuimien käyttäytymistä 

sekä niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia.195 Yhteistä Kivivuoren rohkealle ehdotukselle 

ja muille samankaltaisille kriittisille näkemyksille on, että ensin tieteen käsite ja 

tieteentekemisen ihanne määritellään jollain suppealla tavalla ja sen jälkeen omasta 

käsityksestä poikkeavaa (oikeus)tieteen aluetta verrataan määritelmään. Kun tiettyä 

tieteenalaa yritetään väkisin mahduttaa sille vieraaseen tieteellisen toiminnan malliin, on 

– Aarnion sanoin – tuloksena prokrusteen vuode, johon makuulle asettuva kyllä mahtuu, 

jos häneltä leikataan pois jalat tai pää taikka molemmat.196 Kuhnin malli yhdessä 

Habermasin tiedonintressiteorian kanssa auttaa paljastamaan tällaisten tiedekäsitysten 

virheelliset lähtökohdat.197 

  

 
195 Kivivuori 1969, s. 25–26. 
196 Aarnio 2006, s. 235. 
197 Oikeusteoreettisessa tarkastelussa tiedonintressien merkityksen on huomannut mm. Laakso, joka 

empiirisiä yhteiskuntatieteitä ja lainopillista oikeustiedettä koskevassa vertailussaan toteaa niiden 

yhteismitattomuuden perustuvan juuri erilaisiin tiedonintresseihin (ks. Laakso 2012, s. 100). 
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5. Lopuksi: kohti monipuolisempaa sopimusoikeutta 

Teknologisen kehityksen aiheuttamasta, jatkuvasti kiihtyvästä muutostahdista on tullut 

modernin liike-elämän pysyvä ominaisuus. Vastatakseen tähän haasteeseen on yritysten 

sopimustoiminnan kehityttävä teknologian, liike-elämän ja laajemman yhteiskunnallisen 

toimintaympäristön mukana. Tämä puolestaan voi onnistua vain, jos sopimustoiminta ja 

sen taustalla oleva sopimusoikeus kykenevät tarjoamaan nopeasti syntyviin uudenlaisiin 

tarpeisiin sopivia välineitä. 

Akateeminen sopimusoikeus, kuten myöskin käytännön sopimustoiminta, ovat 

molemmat vääjäämättä kärsineet kasvukivuista niiden yrittäessä vastata muutosten 

asettamiin haasteisiin. Oikeustieteen historiassa osa tutkijoista on tulkinnut tällaiset 

sopeutumisvaikeudet merkkinä sopimuksen vähittäisestä katoamisesta. Mark Twainia 

mukaillen voisi todeta, että huhut sopimusinstituution kuolemasta ovat kuitenkin olleet 

liioiteltuja. 

Sopimusoikeuden sisällä ratkaisua modernisoituvan liike-elämän ja yhteiskunnan 

haasteisiin on etsitty kahdelta suunnalta. Ensinnäkin osa tutkijoista on pyrkinyt 

uudistamaan perinteistä sopimusoikeutta sisältäpäin. Perinteisen sopimusoikeuden 

teoreettiset innovaatiot ja niinkin radikaalista liikkeestä kuin CLS saadut vaikutteet ovat 

muuttaneet sen uusklassista paradigmaa. Taustalla edelleen säilyneet klassisen 

sopimusoikeuden jäykät teoreettiset rakenteet ovat kuitenkin pitäneet näiden muutosten 

laajuuden varsin rajattuna. Perinteisen sopimusoikeuden uudistukset ovat olleet 

pikemminkin hienosäätöä sen klassiseen perustaan kuin radikaaleja, aidosti uudenlaisia 

näkökulmia avaavia tutkimuksellisia innovaatioita. Tällaiset hienovaraiset uudistukset 

eivät ole kyenneet tarjoamaan kaikkiin nykypäivän liike-elämässä ilmeneviin 

sopimusoikeudellisiin ongelmiin riittäviä työvälineitä. 

Toisaalta perinteisen sopimusoikeuden ohelle on myös syntynyt täysin uudenlaisia 

sopimusoikeudellisia lähestymistapoja, jotka ovat pyrkineet täyttämään sen jättämää 

teoreettista aukkoa. Ennakoivan sopimisen ja funktionaalisen sopimusteorian 

monitieteelliset, erityisesti TCE:n kaltaisiin taloustieteellisiin teorioihin nojautuvat 

rakenteet ovat antaneet perinteistä sopimusoikeutta merkittävästi paremmat 

mahdollisuudet vastata liike-elämän sopimustoiminnalle ja sopimusoikeudelle 

kohdistamiin uudenlaisiin tarpeisiin. Relational contractingilla on ollut erityinen 
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merkitys eräänlaisena sillanrakentajana tai välittäjänä sopimusoikeuden ja taloustieteen 

huomattavan erilaisten tieteenalojen välillä, mikä on helpottanut uuden sopimusoikeuden 

teorianmuodostumista. 

Ennakoiva sopiminen ja funktionaalinen sopimusteoria poikkeavat myös luonteeltaan 

merkittävästi perinteisestä sopimusoikeudesta. Niillä ei ole lähtökohtaisesti samanlaista 

koskematonta teoreettista ydintä kuin perinteisellä sopimusoikeudella. Valmiuden 

sopeutua jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja alttiuden teoreettiseen 

evoluutioon voikin sanoa olevan uuden sopimusoikeuden liikkeiden sisäänrakennettuja 

ominaisuuksia. Uuden sopimusoikeuden teorioiden välisessä vertailussa taas korostuu 

funktionaalisen sopimusteorian selvästi nuoremmasta iästä huolimatta sen selkeämpi 

teoreettinen rakenne ja tarkemmin määritellyt tutkimusmenetelmät. Ennakoivaa 

sopimista leimaa edelleen huomattavasti vahvemmin tutkimuksellisen fokuksen ja 

identiteetin etsintä. 

Yhdistämällä Kuhnin tieteenfilosofiseen malliin Habermasin tiedonintressiteorian 

voidaan havaita, että perinteisen ja uuden sopimusoikeuden välinen teoreettinen kuilu on 

luonteeltaan vielä syvempi kuin mitä sopimusoikeuden tutkijoiden parissa usein 

oletetaan. Myöskään erityisesti ennakoivan sopimisen parissa yleinen paradigman 

muutokseen liittyvä retoriikka ei vastaa kuhnilaista analyysiä sopimusoikeuden 

tilanteesta, sillä uuden sopimusoikeuden teoriat eivät Kuhnin tarkoittamassa mielessä voi 

olla perinteisen sopimusoikeuden paradigmaa haastavia uusia paradigmaehdokkaita. Sen 

sijaan yhtenä analyysini johtopäätöksenä on, että perinteisessä ja uudessa 

sopimusoikeudessa on kyse kahdesta erillisestä tieteenalasta, jotka pohjautuvat erilaisiin 

tiedonintresseihin. Näin ollen ne toteuttavat erilaisia tutkimuksellisia tehtäviä ja vastaavat 

luonteeltaan erilaisiin tutkimuskysymyksiin. 

Uudessa sopimusoikeudessa on kuhnilaisen analyysin valossa kysymys täysin 

uudenlaisen tieteenalan syntymisestä. Tämä uusi tieteenala jakaa perinteisen 

sopimusoikeuden kanssa lähinnä vain tutkimuskohteen, siinä missä sen teoreettinen 

pohja, metodologia ja – Habermasin terminologiaa käyttäen – inhimillisen toiminnan 

aspektiin pohjautuva yhteiskunnallinen tehtävä poikkeavat selvästi perinteisestä 

sopimusoikeudesta. Ennakoivan sopimisen ja funktionaalisen sopimusteorian välisessä 

tarkastelussa voidaan tunnistaa kaksi vaihtoehtoista kehityslinjaa. Tutkimussuuntausten 

melko suuressa määrin yhteisen teoreettisen pohjan vuoksi ensinnäkin on hyvin 
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mahdollista, että ne kehittyessään sulautuvat yhdeksi liikkeeksi. Toisaalta on myös 

mahdollista, että ne jatkavat kehitystään eri suuntiin ja niistä muodostuu keskenään 

kilpailevia paradigmaehdokkaita, joista lopulta vain toinen voi Kuhnin tieteenfilosofian 

valossa saavuttaa hegemonisen, uutta tieteenalaa hallitsevan aseman. 

Uuden sopimusoikeuden sisäisessä tarkastelussa on tunnistettavissa viitteitä sekä 

teknisestä että emansipatorisesta tiedonintressistä. Tällainen tiedonintressien osalta 

osittain epäselvä tilanne saattaa ensinnäkin olla seurausta nuorille tutkimussuuntauksille 

tyypillisestä teoreettisesta etsinnästä. Tässä tapauksessa kehityksen myötä yksi 

tiedonintressi tulee osoittautumaan toista selvästi merkittävämmäksi. Toisaalta on myös 

mahdollista, että uuden sopimusoikeuden sisällä on muodostumassa useampi kuin yksi 

uusi tieteenala. Tässäkin tapauksessa todennäköistä on, että kaikki tällaiset uuden 

tieteenalan alkiot eivät kehityksen edetessä osoittaudu elinkelpoisiksi, vaan karsiutuvat 

pois ”tieteellisen evoluution” edetessä. Nähtäväksi jää, onko uuden sopimusoikeuden 

teorioissa riittävästi elinvoimaa kehittyäkseen yleisesti tunnustetuksi, etabloituneeksi 

uudeksi tieteenalaksi (tai tieteenaloiksi). Tämä riippuu pitkälti siitä, miten hyvin ne 

pystyvät vastaamaan tiedonintressinsä mukaiseen yhteiskunnalliseen tarpeeseen. 

Kuhnin ja Habermasin mallit yhdistävä oikeusteoreettinen viitekehys auttaa näkemään, 

että tieteessä ei ole kysymys mistään monoliittisestä, yksiulotteisesta järjestelmästä, eikä 

eri tieteenaloja voi arvioida samoilla mittapuilla. Eri tieteenaloilla on hyvinkin paljon 

toisistaan poikkeavia lähtökohtia, ja niiden olemassaolo perustuu erilaisiin 

yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja tiedonintresseihin. Myös oikeustieteen – ja vielä 

rajoitetummin sopimusoikeuden – kattokäsitteen alle mahtuu toisistaan vahvasti 

poikkeavia lähestymistapoja oikeuteen, jotka eivät ole keskenään yhteismitallisia. 

Perinteisellä ja uudella sopimusoikeudella on molemmilla oma paikkansa osana modernia 

oikeustiedettä. Näin ollen niiden välillä ei voi myöskään tehdä arvoarvostelmia tai 

johtopäätöksiä siitä, kumpi lähestymistapa olisi toista ”parempi”. Päinvastoin ne 

molemmat yhdessä täydentävät omasta, ainutlaatuisesta näkökulmastaan suurta ja 

moniulotteista kuvaa oikeudeksi kutsumastamme yhteiskunnallisesta ilmiöstä. 


