
ÄLYKÄSTÄ 
SOPIMISTA 
Laadit ja allekirjoitat kaikki tärkeimmät 
yritystoiminnan asiakirjat suomeksi ja englanniksi 
älykästä teknologiaa hyödyntäen. 

Sopimustieto.fi -palvelulla on jo yli 45 000 käyttäjää.
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Sopimuskone
Mahdollistaa asiakirjojen laatimisen 
pikavalintojen avulla nopeasti ja laadukkaasti. 
Satoja muuntuvia asiakirjamalleja yrityksille 
aina työsopimuksista osakassopimuksiin ja 
hallituksen kokouspöytäkirjoihin. Tärkeimmät 
sisällöt myös englannin kielellä

SopimusSign
Mahdollistaa asiakirjojen allekirjoittamisen 
milloin ja missä tahansa.

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

Tietopalvelut
Kaupparekisteriotteet, yhtiöjärjestykset ja 
luottotiedot edullisesti tarvehetkellä.



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



Helppous
Juridinen asiakirjasisältö yhdistettynä 
helppokäyttöiseen teknologiaan

Luotettavuus
Sopimuskoneen asiakirjasisällöt ovat juridiikan 
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 organisaation omat asiakirjasisällöt 
Sopimuskoneelle ja hyödyntää sen teknologiaa 

SOPIMUSTIETO 
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 ja 
ylläpitämät

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. 

Sopimustiedon juristit huolehtivat Sopimuskoneen 
sisältöjen lainmukaisuudesta. Laadi esimerkiksi 

salassapitosopimus tai osakkeiden kauppakirja itse!

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.



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.   



Sopimuskoneen käyttö on ollut 
miellyttävän helppoa. Erityisesti olemme 
tehneet sillä työsopimuksia, jotka ovat 

toimineet tarpeisiimme mainiosti. 

Allekirjoituskutsut voi lähettää suoraan 
vastaanottajan puhelimeen, josta hän voi 

sopimuksen sujuvasti allekirjoittaa.

Perttu Paukkeri 
toimitusjohtaja

Sopimuskoneella hoituvat meille 
välttämättömät arjen asiakirjat. Niin 
työsopimukset ja työtodistukset kuin 

yhtiökokouspöytäkirjat ja kauppakirjat 
syntyvät palvelulla todella vaivattomasti. 

Enää ei tarvitse koluta sopivia 
sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä 

erikseen juristilta.

Sopimustieto haukkuu helposti hintansa 
takaisin säästyneen työajan ansiosta jo 

muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen.

Esa Halmesmäki 
hallituksen pj

Markkinointitoimisto WDS Oy

Kun otimme Sopimuskoneen käyttöön,
suurimpana yksittäisenä muutoksena 
vanhoihin toimintamalleihin on ollut 

asiakassopimustemme tekeminen. Ennen 
papereita läheteltiin sähköpostitse ja 

skannailtiin ja laatu oli erittäin vaihtelevaa. 
Lisäksi pienet käytännön hankaluudet 

viivästyttivät sopimusten 
allekirjoittamista, välillä merkittävästikin. 

Nyt asiakkaiden kanssa sopimukset 
tehdään ja allekirjoitetaan sähköisesti. 
Toiminta on nopeaa, yksinkertaista ja 

laadukasta.

Annika Vainionpää 
Financial Coordinator

FSN Logistics OyTäsmä Työterveys Oy




