
PAREMPIEN SOPIMUSTEN  TEHOKURSSI

“Pakollinen” tietopaketti jokaiselle sopimusten tekijälle

Vähennä riskejä ja menesty paremman sopimusosaamisen avulla



PAREMPIEN SOPIMUSTEN 
TEHOKURSSI

Menestyvillä yrityksillä ja yrittäjillä ei ole varaa tehdä huonoja 
sopimuksia. Jo yksi epäonnistunut sopimus voi pahimmillaan kaataa 
hyvänkin liiketoiminnan. Onneksi parempien sopimusten osaajaksi 

voi nyt oppia vain muutamassa tunnissa.

Pyydä lisätietoa haluamastasi tehokurssista 
sähköpostitse info@osumo.fi tai puhelimitse 

045 7871 2011  /  0500 890  527

Opi poistamaan riskejä ja rakentamaan win-win-sopimuksia

Helpompi tulevaisuus

Vain muutamassa tunnissa kaupalliset ja juridiset asiat tutuksi

Opiskele luokkaluennolla, videokurssilla tai molemmissa 

Huonot sopimukset johtuvat usein virheistä perusasioissa. Siksi jokaisen sopimusten tekijän tulisi 
tietää mm. miten sopimukset syntyvät ja päättyvät, miten sopimuksia tulkitaan ja mitä reunaeh-
toja laki sopimuksille asettaa. Win-win-sopimusten tekemiseksi olisi vielä hyvä ottaa huomioon mm. 
molempien osapuolten näkökulmat, lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet, sekä se miten tunteet 
vaikuttavat sopimusten tekoon.

Parempien sopimusten avulla käyttöösi jää enemmän aikaa, rahaa ja energiaa. Jo yksi vältetty sopi-
musriski voi säästää tuhansia euroja ja pitkien oikeuskäsittelyjen ruljanssit. Ja kuinka paljon enem-
män voit tienata win-win-sopimusten avulla? Mitä parempia sopimuksia osaat tehdä, sitä turval-
lisemmalta ja valoisammalta tulevaisuutesi näyttää. 

Helppotajuinen tehokurssi kiteyttää käyttöösi yli 20 vuoden kaupallisen ja juridisen kokemuksen ris-
kien vähentämisestä ja hyvien sopimusten tekemisestä. Se tarjoaa muutamassa tunnissa oikopolun 
parempien sopimusten maailmaan. Kurssi sisältää parempien sopimusten perusasioiden lisäksi sys-
teemin, jonka avulla voidaan tehdä ja tulkita sopimuksia, sekä ratkoa riitatilanteita. Markkinasta on 
vaikea löytää parempaa oikeudellista ja myynnillistä tietopakettia.

Parempien sopimusten tehokurssi on saatavilla neljällä tavalla: 

Yhdistelmä: Luento paikan päällä ja kullekin osallistujalle pääsy verkkokurssin materiaaliin. 

1.

2.

3.

Luento paikan päällä. Hinta per osallistuja tai järjestävä taho.

Verkkokurssi. Hinta per käyttäjälisenssi.

HINTA-lAATUSUHTEElTAAN MARKKINAN PARAS KURSSI!

4. Räätälöity myynti- ja sopimusvalmennus. Esim. tunti myyntikoulutusta, tunti sopimuskoulutusta.



PAREMPIEN SOPIMUSTEN 
TEHOKURSSIN SISälTö

OSA 1. JOhdAntO: näin MeneStyt SOpiMuSten AvullA

• Kolme askelta menestykseen
• Parempien sopimusten tunnusmerkit

• Miksi jokainen sopimus on tärkeä, kun rakennetaan menestystä?
• Mitä asioita on syytä ottaa huomioon, kun tehdään tärkeää sopimusta?
• Miten sopimus syntyy?
• Eri sopimustyyppien eroja
• Miten sopimus päättyy?
• Lainsäädännön vaikutukset sopimuksiin
• Sopimusperiaatteita
• Miten sopimuksia tulkitaan?
• Milloin sopimus tai sen ehto on pätemätön?
• Mitä ovat yleisimmät sopimusriskit ja miten ne voidaan välttää?
• Mitkä ovat seuraukset ja miten toimitaan, kun tavarassa tai palvelussa on virhe?

• Parempien sopimusten Työkalupakki
• Systeemi parempien sopimusten tekemiselle
• Systeemi sopimusten tulkitsemiselle
• Miten riitatilanteet hoidetaan? 

OSA 2. pAreMpien SOpiMuSten peruSteet

OSA 3. yMMärrä ihMiStä, JOkA SOpiMukSiA tekee

OSA 4. pAreMpien SOpiMuSten SySteeMi

KURSSIN KOULUTTAJISTA

Auvo Paananen  (lakiekonomi) on kokenut talousoikeuden asian-
tuntija, joka auttaa yrityksiä, liittoja ja järjestöjä tekemään parempia 
sopimuksia ja selvittämään riitatilanteet mahdollisimman nopeasti 
ja kustannustehokkaasti. Hänen asiakaskuntansa koostuu yrityksistä 
ministeritason ja keskusjärjestöjen vaikuttajiin. 

Marko Ikonen on raskaansarjan myynnin ja markkinoinnin asian-
tuntija, joka auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita ja myyntiä. 
Hän on ollut mukana useissa menestyksekkäissä miljoonaluokan 
sopimusneuvotteluissa. 

• Asenteen merkitys sopimuksiin ja menestykseen
• Miten pelko vaikeuttaa sopimusten tekoa ja mitä sille voi tehdä?
• Miten tehdään sopimuksia, jotka myös tuntuvat hyviltä?
• Miten vältetään liian impulsiiviset reaktiot?

Neuvonta sopimus-, riitatilanne- ja 
muissa oikeudellisissa asioissa 
auvo.paananen@osumo.fi / puh. 0500 890 527

Neuvonta myynti-, 
markkinointi- ja tuotteistusasioissa 
marko.ikonen@osumo.fi / puh. 045 7871 2011



Tekijänoikeudet: Osumon toimittaman koulutuksen tekijänoikeudet kuuluvat Auvo Paanaselle ja Marko Ikoselle. Ilman kirjallista lupaa koulutusta ei saa nauhoittaa, kuvata tai 
muutoin tallentaa eikä levittää. Oikeuden rikkominen johtaa oikeustoimiin. Vastuunrajoituslauseke: Sopimusoikeuden tulkinta ja soveltaminen, sekä sopimukset ovat erittäin 
riskipitoisia virheille. Emme vastaa materiaalin mahdollisista puutteista, virheistä tai tulkintavirheistä, välittömistä tai välillisistä vahingoista. Materiaalin tarkoitus on kiinnittää 
huomiota mielestämme eräisiin tärkeisiin asioihin. Mikään lista tai asia ei ole tyhjentävästi esitetty. Tarkistuta sopimuksesi aina alan juristilla.


