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Sopimuskone
Asiakirjojen ja sopimusten laatiminen 
pikavalinnoin. Tarjolla kauppakirjat, 
toimeksiantosopimukset, työsopimukset ja 
yli 150 muuta yritystoiminnan 
asiakirjamallia.

Sähköinen allekirjoitus
Mahdollistaa asiakirjojen  
allekirjoittamisen milloin ja missä 
tahansa.

Automaattinen arkisto
Sopimuskoneella laaditut ja allekirjoitetut 
asiakirjat arkistoituvat automaattisesti 
yrityksesi sopimustilin arkistoon.

Tietopalvelut
Kaupparekisteriotteet, yhtiöjärjestykset ja 
luottotiedot edullisesti tarvehetkellä.



VARMUUTTA
TOIMISTOSI
HEKTISEEN
ARKEEN

Helppous
Helppokäyttöinen, luotettava teknologia jokaisen 
markkinointialan ammattilaisen päivittäisen työn 
tueksi. Jo sadat yritykset tekevät palvelussamme 
asiakassopimuksensa ja työsuhteen asiakirjansa.

Lainmukaiset ja päivittyvät 
asiakirjasisällöt
Sopimuskoneen sisältö on juridiikan 
asiantuntijoiden laatimaa. Sisältöä päivitetään 
lainsäädännön muutosten myötä säännöllisesti. Luo 
ammattimainen kuva toimistosi sopimuskulttuurista 
asiakkaillesi ja yhteistyökumppaneillesi!

Asiakkaiden kiittämä palvelu
Useat asiakkaamme ovat toivoneet, että myös 
heidän kumppaniyrityksensä ottaisivat käyttöönsä 
Sopimustiedon palvelun. Palvelun sähköinen 
allekirjoitus helpottaa myös asiakkaittesi arkea.

Oma sisältö
Voit tuoda organisaation omat asiakirjasisällöt 
Sopimuskoneelle ja hyödyntää sen teknologiaa 



VALMIIT JURIDISET 
SISÄLLÖT

Sopimuskoneen ohjaamana selviydyt myös vaativien 
sopimusten ja yritysasiakirjojen laatimisesta.

Sopimustiedon juristit huolehtivat Sopimuskoneen 
sisältöjen lainmukaisuudesta.

AVUSTAVA 
TEKNOLOGIA

Sopimuskone ohjaa sinua vaihe vaiheelta ja lisää 
valitsemasi sopimuskohdat esikatselunäkymään. Se 
ehdottaa automaattisesti sopimuskohtia, joita voit 

käyttää sopimuksissasi. Lisäksi Sopimuskone tarjoaa 
ymmärrettävässä muodossa infoa eri sopimuskohtien 

merkityksestä ja tarkoituksesta.



PALVELE 
ASIAKKAITASI 

PAREMMIN
Sopimuskoneen avulla kykenet tekemään asiakkaillesi 

laadukkaita asiakirjoja. Sähköisellä allekirjoituksella 
helpotat omaa työtäsi sekä säästät asiakkaittesi, 

työntekijöittesi ja freelancereidesi aikaa.

SÄÄSTÄ AIKAA
Sopimuskone nopeuttaa asiakirjojen laatimista 

ja allekirjoittamista. Pikavalikoilla ja tietosisällöillä 
sopimusten ja muiden dokumenttien laatiminen käy 

reilusti nopeammin kuin perinteisillä työkaluilla. 

Toimintaasi nopeuttaa entisestään palvelusta kiinteästi 
löytyvä sähköinen allekirjoitus ja automaattinen 

arkistointi.



SÄHKÖINEN 
ALLEKIRJOITUS

SopimusSign Vahva
Sähköinen allekirjoitus, jossa tunnistautuminen ja 
allekirjoitus tapahtuu omilla pankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella.

Molemmat allekirjoitustavat ovat juridisesti päteviä. 
Allekirjoitukset voi laatia joko älypuhelimella tai tietokoneella.

Allekirjoituskutsun voi lähettää palvelusta tekstiviestillä tai 
sähköpostilla.

SopimusSign Helppo
Allekirjoituksen piirtäminen puhelimella 
tai tietokoneella. Soveltuu useimpiin 
allekirjoitustilanteisiin. Allekirjoittavan 
kannalta sujuvin allekirjoitustapa.



TIETOPALVELUT
Tietopalveluiden avulla voit hakea esimerkiksi 

kaupparekisteriotteita, yhtiöjärjestyksiä ja 
luottotietoraportteja muutamalla klikkauksella 

edulliseen kappalehintaan. Tarkasta esimerkiksi 
asiakkaasi luottotiedot ennen sopimuksentekoa.

MARKKINOINTI-
TOIMISTON 

SOPIMUSTILI
Kaikki Sopimuskoneella laaditut ja SopimusSignilla 

allekirjoitetut asiakirjat arkistoituvat automaattisesti 
yrityksen tai yksityishenkilön henkilökohtaiseen 

sähköiseen arkistoon allekirjoitusten jälkeen 
Sopimustilille tallentuvat myös luonnosvaiheessa 

olevat asiakirjat.

Voit helposti määritellä kansioittain tai 
asiakirjatyypeittäin, mitä asiakirjoja kukin tilisi 
käyttäjä pääsee näkemään ja muokkaamaan.



Perttu Paukkeri
toimitusjohtaja

Ilona Kangas
General Manager

Markkinointitoimisto WDS Oy Drama Queen Communications Oy

Olemme käyttäneet Sopimustie-
don palvelua nyt reilun vuoden 
verran. Helppokäyttöisellä työka-
lulla hoituvat meille välttämättö-
mät arjen asiakirjat. Niin työsopi-
mukset ja työtodistukset kuin yh-
tiökokokouspöytäkirjat ja kaup-
pakirjat syntyvät palvelulla todel-
la vaivattomasti. Enää ei tarvitse 
koluta sopivia sopimuspohjia ym-
päri nettiä tai tilata niitä erikseen 
juristilta.

Siirryimme hiljattain käyttämään 
Sopimustietoa myös asiakassopi-

Sopimustiedon palvelu on yksi 
parhaista verkkopalveluista, joita 
käytän! 

Suomen organisaatiomme toimii 
kahdella eri paikkakunnalla, ja 
historiaakin on reilusti parikym-
mentä vuotta. Se tarkoittaa sitä, 
että sopimuksia on siellä sun tääl-
lä tallessa (aika monessa eri säh-
köpostissa) ja niitä tehdään mil-
loin missäkin toimistossa. 

mustemme allekirjoittamiseen ja 
hallinnointiin; monitasoisella käyt-
täjähallinnalla voimme määritel-
lä myynnille ja asiakaspäälliköil-
le pääsyn vain tiettyihin kansioi-
hin, esimerkiksi omien sopimusten 
hallintaan ja laatimiseen.

Sopimustieto haukkuu helposti 
hintansa takaisin säästyneen työ-
ajan ansiosta jo muutaman sopi-
muksen laatimisen jälkeen.

Sopimuskone on mahdollistanut 
täysin paikasta riippumattoman 
sopimusten hallinnan. Saamme 
kuittaukset sopimuksiin sähköisen 
allekirjoituksen avulla, ja valmis 
sopimus on kenen tahansa näh-
tävissä ja hyvässä tallessa.




