


SOPIMUSKONE 
OHJELMISTO-
YRITYKSELLE
Palvelumme teknologialla uudistamme yritysten ja yksityishenkilöiden 
tapaa sopia ja allekirjoittaa.
Sopimuskone on käytössä jo yli 1 000 yrityksessä.
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Sopimuskone
Mahdollistaa asiakirjojen laatimisen 
pikavalintojen avulla nopeasti ja laadukkaasti. 
Mukana IT2018-runkosopimukset. Lisäksi mm. 
työsopimukset, työtodistukset, hallituksen 
kokouspöytäkirjat...

Sähköinen allekirjoitus
Mahdollistaa asiakirjojen allekirjoittamisen 
milloin ja missä tahansa.

Automaattinen arkisto
Sopimuskoneella laaditut ja allekirjoitetut 
asiakirjat arkistoituvat automaattisesti 
yrityksesi sopimustilille.

Tietopalvelut
Kaupparekisteriotteet, yhtiöjärjestykset ja 
luottotiedot edullisesti tarvehetkellä.



ASIAKKAIDEMME 
KIITTÄMÄ 
PALVELU
Olemme saaneet olla mm. näiden tahojen mukana digitalisoimassa 
yhteiskuntaa ja lisäämässä luottamusta niin ihmisten kuin yritystenkin 
välillä.



Käytämme Sopimuskonetta jo hyvin laajasti. 
Sähköinen asiakirjojen allekirjoittaminen on 
helpottanut tarjous-tilausprosessissa sekä 
varsinaisten IT2018-ohjelmistosopimusten 

käsittelyssä. Olemme olleet hyvin tyytyväisiä 
Sopimuskoneeseen ja sen 

helppokäyttöisyyteen. Tavoitteenamme on 
laajentaa palvelun käyttöä tulevaisuudessa.

Jukka Kivimäki 
hallituksen 

puheenjohtaja

Solotes Finland Oy

Kun kuulin Sopimustiedon palvelusta, oivalsin 
heti, että kyseessä on ratkaisu ongelmaan. 

Kuulostaako tutulta, että sopimus jää 
tekemättä tai ainakin ilman allekirjoitusta, 

koska dokumenttien pyörittäminen 
sähköpostissa on vaivalloista ja jää 

kiireellisempien asioiden jalkoihin? Lisäksi 
sopimusta ei yleensä löydy mistään, kun sitä 

joku kyselee. 

Sopimustiedon palvelussa allekirjoitukset 
hoituvat saman tien ja dokumentit ovat 

tallessa, hyvässä järjestyksessä ja helposti 
löydettävissä. 

Antti Immonen 
toimitusjohtaja

Meiko Oy

Olemme käyttäneet Sopimustiedon palvelua 
osana hallinnon ja myynnin prosessejamme 
alkuvuodesta 2017 lähtien. Toimivuudesta 

kertoo paljon se, että kuluvan vuoden aikana 
olemme toteuttaneet Sopimuskoneella miltei 

kaikki HR- ja liiketoimintasopimuksemme alusta 
loppuun. 

On näppärää huomata, kuinka helppoa ja 
nopeaa on rakentaa esimerkiksi työsopimus 
Sopimuskoneella. Kun palvelua ei vielä ollut, 

sopimuksia lähetettiin postitse tai sähköpostitse 
ja allekirjoitusprosessi vei paljon aikaa. Meille 

Sopimustiedon palvelu on ollut aito askel kohti 
paperitonta liiketoimintaa.

Tuomas Niemi 
toimitusjohtaja

Ohjelmistoyritysten kokemuksia Sopimustiedon palvelusta

Applirent Oy



Helppous
Juridinen asiakirjasisältö yhdistettynä 
helppokäyttöiseen teknologiaan

Luotettavuus
Sopimuskoneen asiakirjasisällöt ovat 
yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimia, ja 
niitä päivitetään lainsäädännön muutosten 
myötä säännöllisesti

Teknologia
Tehostaa asiakirjojen laatimista ja mahdollistaa 
haastavampienkin sopimusten ja asiakirjojen 
laatimisen ilman juristin apua 

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

SOPIMUSKONE 
YRITYKSELLESI



SÄHKÖINEN 
ALLEKIRJOITUS

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

Molemmat allekirjoitustavat ovat juridisesti päteviä. 

Allekirjoituskutsun voi lähettää palvelusta tekstiviestillä tai 
sähköpostilla.

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

Hoida asiakirjoihin ja sopimuksiin 
liittyvät prosessit yhdessä 
palvelussa ilman paperia

Allekirjoittaminen
SopimusSign

Automaattinen arkistointi
Sopimustili

Tietopalvelut



PALVELUN HYÖDYT

Nopeus
 Säästä aikaa laatimalla asiakirjat 

Sopimuskoneen pikavalintojen 
avulla

 Kutsu osapuolet tekstiviestillä 
tai sähköpostitse tutustumaan 
asiakirjoihin ja allekirjoittamaan 
ne

Säästöt
 Minimoi sopimusriskit sopimalla 

asioista kirjallisesti, mutta 
helposti

 Vähennä kokonaistyömäärää 
palvelun avulla

Laatu
 Tasainen hyvä laatu, kun kaikki 

sopimukset laaditaan 
vakiintuneita sisältöjä 
hyödyntäen

 Sopimuskoneen 
asiakirjasisällöt ovat 
useiden juristien tiiviissä 
yhteistyössä laatimat

Kokonaisuus
 Koko sopimusketjun toiminta 

samalla alustalla vähentää 
välikäsiä ja allekirjoitusten 
keräilyyn liittyvää vaivaa

 Sopimusten valvonta helpottuu, 
kun yrityksen kaikkia 
asiakirjoja hallinnoidaan 
yhdeltä alustalta



VALMIIT JURIDISET 
SISÄLLÖT

Sopimuskoneen ohjaamana selviydyt myös 
vaativien sopimusten ja yritysasiakirjojen 

laatimisesta. Tee esimerkiksi salassapitosopimus tai 
osakassopimus Sopimuskoneessa!

 Sopimustiedon juristit huolehtivat Sopimuskoneen 
sisältöjen lainmukaisuudesta.

AVUSTAVA 
TEKNOLOGIA

Sopimuskone ohjaa sinua vaihe vaiheelta ja lisää 
valitsemasi sopimuskohdat esikatselunäkymään. Se 

ehdottaa automaattisesti mallisisältöjä, joita voit 
käyttää asiakirjoissasi. Lisäksi Sopimuskone tarjoaa 

ymmärrettävässä muodossa infoa eri kohtien 
merkityksestä ja tarkoituksesta.



SOPIMUSTILI
Niin valmiit kuin keskeneräiset asiakirjasi 
arkistoituvat automaattisesti yrityksesi 

sopimustilille. Voit helposti määritellä kansioittain 
tai asiakirjatyypeittäin, mitä asiakirjoja kukin tilisi 

käyttäjä pääsee näkemään ja muokkaamaan.

TIETOPALVELUT
Tietopalveluiden avulla voit hakea esimerkiksi 

kaupparekisteriotteita, yhtiöjärjestyksiä ja 
luottotietoraportteja muutamalla klikkauksella 

edulliseen kappalehintaan.   




