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Kuluttajaviranomaisten työnjako kuluttajaoikeudellisissa asioissa

Kuluttajan aseman parantaminen yleisesti

KKV / Kuluttaja-asiamies

• markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta

• yksittäisiä tapauksia

• vakiosopimusehtoja

• ala- ja aihekohtaisia ohjeita

• yritysten ohjaus ja neuvonta verkkopalvelut 

• kuluttajien opastus ja kuluttajavalistus

• kuluttajien avustaminen oikeudessa

• merkittävät yksittäistapaukset

• ryhmävalitus

• ryhmäkanne

Yksittäisten riita-asioiden käsittely

Kuluttajaoikeusneuvojat

• neuvontaa ja sovittelua yksittäisissä 

riitatilanteissa, myös yrittäjille

Kuluttajariitalautakunta

• ratkaisuja valituksiin

Euroopan kuluttajakeskus

• rajat ylittävän kaupan neuvonta ja 

sovittelu ETA-alueella

11.9.2014
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Mistä kuluttajat tekevät ilmoituksia? 

11.9.2014

 Markkinoinnin virheet

 Lainvastaiset sopimusehdot

 Asiakaspalvelun toimimattomuus
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Toiminnan keskiöön

 Selkeys ja ymmärrettävyys > lomakemallit, selkokieliset 
sopimusehdot

 Luotettavuus > pikkupräntistä eroon, aspan toimivuus

 Ajansäästö > toimivat prosessit ja vertailujen 
helpottuminen

 Asiakaspalvelu kilpailueduksi

29.10.2013
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Kuluttajaoikeusdirektiivi (2011/83/EU)

11.9.2014

 Korvaa koti- ja etämyyntiä koskevat direktiivit

− Muutokset etupäässä kuluttajansuojalain 6 lukuun

 Täysharmonisoiva eli ei lähtökohtaisesti salli poikkeavia 

kansallisia säännöksiä

 Uudet kuluttajansuojalain säännökset voimaan 

13.6.2014
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Etämyynnin määritelmä (KSL 6:7)

11.9.2014

 Etämyyntisopimuksella tarkoitetaan etämyyntiä varten 

luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä 

tehtävää kulutushyödykesopimusta, joka tehdään 

ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä ja jonka 

tekemiseen käytetään vain yhtä tai useampaa 

etäviestintä.

 Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, 

tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää 

sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä 

aikaa läsnä. 
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Soveltamisalan rajoitukset (KSL 6:2, 6:4)

11.9.2014

 Etämyyntisäännöksiä ei sovelleta mm.:

− Valmismatkasopimukseen, johon sovelletaan valmismatkalakia

− Jakeluautomaatin avulla tehtävään sopimukseen, esim. 

lippuautomaatit

− Matkustajaliikenteen palveluihin (esim. linja-auto- ja 

lentokuljetukset) säännöksiä sovelletaan vain rajoitetusti
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Ennakkotiedot (KSL 6:9)

11.9.2014

 Ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot

− Huomattavasti nykyistä yksityiskohtaisempaa tietoa

− Kokonaishinta veroineen sekä toimituskulut ja palautuskustannusten 
määrä

− Eh:n maantieteellinen osoite, puhelin- ja faksinumero, jos nämä ovat 
käytettävissä sekä sähköpostiosoite 

− Tieto peruuttamisoikeuden puuttumisesta

− Tarvittaessa peruuttamislomake (sisällöstä säädetty OM:n asetuksella)

− Sopimuksen kesto, irtisanomisaika ja –perusteet, sopimuksen mahd
automaattinen jatkuminen

− Tieto mahdollisuudesta ja tavoista saattaa riita kuluttajariitalautakunnan 
käsiteltäväksi

− Eh:lla todistustaakka tietojen antamisesta
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Ennakkotietojen antaminen (KSL 6:12)

11.9.2014

 Tiedot annettava etäviestimelle soveltuvalla tavalla selkeästi 

ja ymmärrettävästi

 Jos sopimus tehdään etäviestimellä, jossa rajoitetusti tilaa 

tai aikaa (txt, sovellus, puhelinmyynti) annettava 

keskeisimmät tiedot ja linkattava muilta osin verkkosivuille
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Ennen tilauksen tekemistä annettavat tiedot 

(KSL 6:12)

11.9.2014

 Kun sähköisesti tehtävään sopimukseen liittyy maksuvelvollisuus, kuluttajalle on 
ilmoitettava selkeällä tavalla ja välittömästi ennen tilauksen tekemistä, esim. 
ostoskoriprosessin viimeisessä vaiheessa:

1) kulutushyödykkeen pääominaisuudet

2) kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei 
hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida laskea etukäteen, hinnan 
määräytymisen perusteet. Lisäksi kestosopimuksen kokonaiskustannukset 
kuukausittain ja laskutusjaksolta. 

3) kulutushyödykkeen kokonaishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut 
kulut tai, jos näitä kuluja ei voida kohtuudella laskea etukäteen, tieto siitä, 
että tällaisia lisäkuluja voi aiheutua

4) sopimuksen kesto tai, jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai sitä 
jatketaan automaattisesti, sen päättämistä koskevat ehdot

5) kuluttajan sopimusvelvoitteiden vähimmäiskesto.

 Tiedonantovelvollisuus ei koske tilanteita, joissa sopimus tehdään kuluttajan 
henkilökohtaisella viestimellä, esimerkiksi kuluttajan tilatessa tekstiviestillä 
matkalipun puhelimeensa 
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Viimeistään tilausta aloitettaessa ilmoitettavat tiedot (KSL 6:10)

11.9.2014

 Kun kyse on verkko- tai mobiilisivustolla harjoitettavasta 

etämyynnistä, kuluttajalle on ilmoitettava selkeällä tavalla 

viimeistään tilausta aloitettaessa

− toimitusrajoituksista, esim. jos toimitus on mahdollinen vain tiettyihin 

maihin

− mitkä maksuvälineet hyväksytään, esim. maksukortit, verkkopankki, 

matkapuhelin
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Maksuvelvollisuudesta ilmoittaminen (KSL 6:12)

11.9.2014

 Jos sähköisesti tehtävään sopimukseen sisältyy 

maksuvelvollisuus, tästä on ilmoitettava selkeällä tavalla ja 

välittömästi ennen tilauksen tekemistä

 Näppäin tai muu vastaava toiminto merkitään sanoilla ”tilaukseen 

liittyy maksuvelvollisuus” tms yksiselitteisellä ilmauksella => muuten 

sopimus ei sido kuluttajaa

 Sopimuksen sitomattomuuteen on vedottava viimeistään vuoden 

kuluttua sopimuksen tekemisestä. 

 Eh:n on palautettava kuluttajalta saamansa maksusuoritukset 

viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua
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Suostumus lisämaksujen perimiseen (KSL 2:10a)

11.9.2014

 Kuluttajalta on pyydettävä nimenomainen suostumus 

kaikkiin lisämaksuihin, jotka eivät sisälly tuotteen tai palvelun 

hintaan

 Lisämaksuilla tarkoitetaan laajasti kaikkia lisäpalveluista 

aiheutuvia kustannuksia

− Lentolipun ostajalle tarjottava vakuutus

 Suostumus ei voi perustua ennalta rastitettuun ruutuun vaan 

kuluttajan on hyväksyttävä maksu aktiivisella toimenpiteellä

 Jos suostumusta ei ole annettu -> ei maksuvelvollisuutta
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Tilausvahvistus (KSL 6:13)

11.9.2014

 Kuluttajalle on toimitettava vahvistus tehdystä sopimuksesta 

− kohtuullisessa ajassa sopimuksen tekemisestä   

− ennen kuin palvelun suorittaminen aloitetaan

 Vahvistuksen tulee sisältää lainmukaiset ennakkotiedot

 Vahvistus on toimitettava pysyvällä tavalla, esimerkiksi 

sähköpostilla tai paperilla niin, ettei tietoja voida jälkikäteen 

muuttaa

 Riittävää ei ole ohjata kuluttajaa elinkeinonharjoittajan 

verkkosivuille (EYTI C-49/11).
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Peruuttamisoikeus (KSL 6:16)

11.9.2014

 Pääsääntöisesti verkkokaupassa on14 päivän peruuttamisoikeus 

tavaran vastaanottamisesta tai palvelusopimuksen tekemisestä

 Ei peruutusoikeutta, kun sopimus koskee majoituksen tarjoamista 

muuhun kuin asumistarkoitukseen, tavaroiden kuljetusta, 

autonvuokrauspalvelua, ravintolapalvelua tai vapaa-ajanpalvelua 

ja sopimuksessa edellytetään suoritusta määrättynä ajankohtana

tai määrätyn ajan kuluessa.

 Huom! Vakiosopimusehdoissa säännelty peruuttamisesta:

 Majoitusliikkeiden yleiset varaus- ja peruutusehdot (MaRa)

 Maaseutumatkoja koskevat sopimusehdot
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Puhelinasioinnista perittävät kustannukset (KSL 2:14)

23.5.2014

 Tehtyyn sopimukseen liittyvästä puhelinasioinnista ei 

saa periä perushintaa suurempia kuluja

 Esim. aiemmin tehdyn sopimuksen peruuttaminen, 

palvelun viivästys tai virhe, sopimuksen irtisanominen 

tai purkaminen tai laskutus

 Perushinnan määrittelee vuosittain Viestintävirasto 

(0,088 € / min)

 Kuluttajalla on oikeus saada elinkeinonharjoittajalta 

korvaus enimmäishinnan ylittäneistä 

puhelinkuluistaan
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KIITOS!


