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Tarkistuslista sopimuksessa määritellyn kauppahinnan tarkistamiseen.

Yritys: Ryhmä/arvioija:

Tarkastelun kohde: Päiväys:

Määrittele sopimuksiin selkeästi myytävän tuotteen hinta ja käytettävät maksuehdot, jotta varmistat maksun
saamisen oikein ja ajallaan. Ostajan on maksettava kauppahinta sopimuksen mukaisesti ja siinä mainittuna
ajankohtana.Tarkista, onko seuraavat asiat otettu huomioon yrityksen sopimuksissaan käyttämissä hintatie-
doissa ja hinnoitteluperusteissa. Tarkista, onko tarjouksessa otettu huomioon kaikki olennaiset tekijät. Arvi-
ointiasteikko: kyllä = asia on kunnossa, ei = asia täytyy selvittää. Kirjaa perustelut, lisätiedot ja päätökset
asioiden hoitamisesta erilliselle paperille tai esimerkiksi työvälinesarjaan sisältyvälle riskienhallintatoimen-
piteiden yhteenvetolomakkeelle, jotta ne eivät unohdu.

Kyllä Ei Ei  koske meitä

1. Onko myytävät tuotteet hinnoiteltu asianmukaisesti?
! ! !

2. Ovatko toimittaja ja tilaaja yksimielisiä hinnasta ja maksuehdosta?
! ! !

3. Onko kauppahinta yksiselitteisesti määritelty?
! ! !

4. Ellei hintaa ole sopimukseen määritelty, tunnetko kauppalain

kohtuullisen hinnan määrittelyn?
! ! !

5. Ovatko hinnat oikein hinnastoissa, esitteissä jne.?
! ! !

6. Onko toimituksella kokonaishinta vai onko osatoimitukset hinnoi-

teltu erikseen?
! ! !

7. Sisältyvätkö toimituskulut hintaan?
! ! !

8. Onko mahdolliset poikkeukset hinnasta ilmaistu selkeästi?
! ! !

9. Onko selvitetty, kuka vastaa veroista, tulleista yms. maksuista?
! ! !

Pk-yrityksen riskienhallinnan työvälinesarja

Sopimusriskien hallinta



Lisätietoja:
1. Myytävän tai ostettavan tuotteen/palvelun hinta on tärkeä tekijä sopimukseen pääsemisessä. Tar-

jouskilpailussa hinnalla on usein ratkaiseva merkitys. Sopimusehdoilla on aina myös taloudellisia vai-

kutuksia. Hinnan ja maksuehtojen määritteleminen vaatii asiantuntemusta. Ellei yrityksen asiantun-

temus riitä talouden ja kustannusten seurantaan tai taloudellisten riskien tunnistamiseen, myös tuot-

teiden hinnoittelu voi perustua virheellisiin oletuksiin, vääriin laskelmiin jne.

2. Toimittajan ja tilaajan edut maksuehtojen ja hinnan suhteen saattavat vaihdella, joten maksuehdot

kannattaa selventää ja tarkistaa hyvissä ajoin. Toimittajan ja tilaajan yhteinen tavoite on tietysti yh-

teisymmärryksessä sovittu yksiselitteinen ja selkeä maksuehto � tämä edesauttaa maksujen hoitu-

mista oikein ja ajallaan ja pienentää epäselvyyksien mahdollisuutta.

3. Varmista, että myös ostaja on ymmärtänyt hinnan oikein ja hyväksynyt sen. Ellei hintaa ole nimen-

omaisesti kerrottu, voidaan hinnaksi yleensä katsoa sovituksi esim. hinnaston, markkinoinnin hinta-

tietojen tms. mukainen hinta.

4. Kauppalain 45§:ssä on säännös kauppahinnan määrittämisestä, ellei siitä ole erikseen sovittu. Lähtö-

kohtana on kohtuullisen hinnan määritteleminen, jolloin otetaan huomioon mm. myytävän tavaran

laatu, vallitsevat olosuhteet sekä vastaavanlaisen tuotteen yleinen käypä hinta.

5. Tarkista, että hinnastot, esitteet ja muu materiaali ovat ajan tasalla ja niissä on tuotteiden/palvelujen

oikeat, päivitetyt hintatiedot. Asiakkaalla on oikeus olettaa, että tuotetta myydään hinnastossa tai

muussa materiaalissa mainitulla hinnalla, ellei toisin ole sovittu.

6. Selvitä, maksetaanko kauppahinta kokonaishintana vai laskutetaanko esim. osatoimitukset erikseen.

Täsmennä, kuuluuko tuotteen asennus, käyttökoulutus jne. hintaan vai onko näistä sovittava erik-

seen.

7. Selvitä, sisältyvätkö mahdolliset toimituskulut tuotteen hintaan vai laskutetaanko ne erikseen.

8. Jos hintaan sisältyy mahdollisia poikkeuksia, selvitä ne yksiselitteisesti. Selvitä mm. onko hinta ve-

rollinen vai veroton, sisältyykö siihen alennuksia, minkä maan valuutasta on kyse jne.

9. Selvitä sopimuksessa, kenen vastuulla mistäkin maksuista huolehtiminen on. Mitkä maksut kuuluvat

ostajalle ja mitkä jäävät myyjän kannettaviksi?
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