
VII KULUTTAJAOIKEUS s. 999-1188 
 
1. KULUTTAJAOIKEUDEN PÄÄPIIRTEET s. 1001-1040 
 

- perinteinen kuluttajaoikeus v. moderni kuluttajaoikeus 
o kuluttajaa suojaavaa lainsäädäntöä jo 1930-luvulla 
o kuluttajaoikeus- ja kuluttajansuojakäsitteet peräisin 1960- ja 1970-luvun 

kuluttajansuojapolitiikasta 
o kokonaisvaltainen kuluttajansuojanäkemys omaksuttiin 1960- ja 1970-luvuilla 

- kuluttajaoikeuden syntysyyt: 
(1) yritystoiminnan keskittyminen suurempiin yksiköihin 
(2) massatuotanto ja massasopimukset 
(3) kulutustavaroiden ja -palveluiden kehitys 
(4) kilpailun ja erityisesti markkinointiin perustuvan kilpailun kiristyminen 
(5) kehitys kulutusyhteiskunnaksi 

- kuluttajaoikeuden päähuomio tällä hetkellä riittävän ja virheettömän hyödykeinformaation 
ja hyödykkeiden sovitun mukaisen laadun takaamisessa 

o ympäristövaikutusten huomiointi? 
- suojan päämääränä on edistää kuluttajan kannalta järkeviä hyödykehankintoja ja taata 

asianmukainen oikeusturva 
- kuluttajansuojalaki (KSL, 38/1978, Yr 501) 

o kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä tai muuta markkinointia 
elinkeinonharjoittajilta kuluttajille (1:1) 

▪ myös hyödykkeiden välitys (1:1) ja vaihto (1:2) 
- kulutushyödyke: irtaimet esineet ja palvelut sekä muut hyödykkeet ja etuudet (1:3) 
- kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeen omaan käyttöön (1:4) 

o pääasiallisen käytön mukaan 
- elinkeinonharjoittaja: henkilö, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen 

ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan (1:5) 
- kollektiivinen ja individuaalinen kuluttajaoikeus 

o vain viranomaiset saavat puuttua kollektiiviseen kuluttajaoikeuteen 
o individuaalinen kuluttajaoikeus yksittäisissä kuluttaja-elinkeinonharjoittajasuhteissa 

- kuluttajansuojasta kohti asiakassuojaa? 
o Wilhelmsson: kuluttajansuoja ulotettava myös oikeushenkilöiden välisiin 

sopimuksiin, joissa sopijapuolten välillä tosiasiallinen epätasapaino  
o suojan tarjoaminen kaikille kulutushyödykkeitä hankkiville 
o monissa EU-asetuksissa luovuttu perinteisestä kuluttaja-käsitteestä 

▪ esim. ”matkustaja-asetukset” 
- kuluttaja-asiamies 

o laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (661/2012, Yr 510) 
o päätehtävänä markkinoinnin ja sopimusehtojen lainmukaisuuden valvonta 

▪ painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan 
▪ väliaikainen kielto-oikeus, viimekädessä markkinaoikeuden ratkaistava 

o keskeisin kollektiivisen kuluttajaoikeuden noudattamista valvova viranomainen 
o ei velvollisuutta auttaa yksittäisiä kuluttajia 

- markkinaoikeus 
o tuomioistuinlaki (673/2016, Pr 401) 
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o laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (100/2013, Pr104) 
o toimivalta määräytyy KSL:n mukaisesti 
o kuluttaja-asioissa kulujen kuittauksen periaate (osapuolet vastaavat omista 

oikeudenkäyntikuluistaan) 
o seuraamuksena vain kielto sakon uhalla 

▪ tavoitteena estää lainvastaiseksi todetun menettelyn uusiminen tai 
jatkaminen 

▪ kritisoitu tehottomaksi: siinä vaiheessa, kun MaO langettaa kiellon, kampanja 
on jo päättynyt ja taloudellinen hyöty saavutettu 

- kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta 
o laki kuluttajaneuvonnasta (800/2008, Yr 517) 
o laki kuluttajariitalautakunnasta (8/2007, Yr 512) 
o tuomioistuinten ulkopuolinen riidanratkaisujärjestelmä 
o kuluttajaneuvojien tehtävänä on antaa ongelmia ehkäisevää kuluttajavalistusta ja 

auttaa kuluttajia yksittäisissä riitatapauksissa 
▪ lisäksi markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta paikallistasolla 

o kuluttajariitalautakunnalla ei ratkaisupakkoa  antaa suosituksia 
▪ kuluttajille maksutonta 
▪ Norjan malli: ratkaisut täytäntöönpanokelpoisia 

- kuluttaja voi aina nostaa kanteen elinkeinonharjoittajaa vastaan oman kotipaikkansa 
tuomioistuimessa (OK 10:5, 135/2009) 

- kuluttajamassariidat 
o ryhmäkanteet yleisiä common law-maissa (erityisesti USA, Kanada, Australia) 
o kanne, jonka yksi henkilö nostaa koko ryhmän puolesta ilman näiden nimenomaista 

valtuutusta ja jonka seurauksena annettu tuomio sitoo ryhmän jäseniä siitä 
huolimatta, ettei näillä ole asianomaisasemaa 

o ryhmäkannelaki (444/2007, Pr 105) 
o vain opt in-mallin mukainen kanne mahdollinen (edellyttää rekisteröitymistä) 
o yleiset edellytykset: samankaltaisuus, tarkoituksenmukaisuus ja täsmällisyys 
o ryhmävalitus kuluttajariitalautakunnassa (L kuluttajariitalautakunnasta 4 §) 

- kansainväliset kuluttajariidat EU:ssa 
o Rooma I-asetus (EY 593/2008) ja Bryssel I-asetus (EU 44/2001) 
o PS: kuluttajan kotivaltion lainsäädännön perusteella kuluttajan kotivaltiossa 
o verkkokaupan osalta tapauskohtaisuus 
o jokaisessa jäsenvaltiossa oltava vähintään yksi eurooppalainen kuluttajakeskus, jonka 

tehtävänä on kuluttajien neuvonanto kansainvälisissä kuluttajariita-asioissa  
▪ Suomessa KKV:n yhteydessä 
▪ eri maiden kuluttajakeskukset muodostavat ECC-verkoston 

o EEJ-verkosto avustaa kuluttajaa saamaan riita-asian vireille kuluttajan kotivaltiossa 
toimivassa riidanratkaisuelimessä 

o ADR-direktiivi (2013/11/EU) velvoittaa jäsenvaltiot järjestämään tuomioistuinten 
ulkopuolisen riidanratkaisukeinon 

o ADR-direktiiviä täydentää ODR-asetus (EU 524/2013), joka koskee 
verkkosopimuksissa johtuvia kuluttajariitoja  riidanratkaisua verkon välityksellä 

- Pohjoismainen kuluttajaoikeus edistyksellistä verrattuna muuhun Eurooppaan 
o valtiokeskeisyys ja viranomaiskoneisto, erityisesti kuluttaja-asiamies 
o sekä yksityisoikeudellisia että julkisoikeudellisia piirteitä 
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o lähtökohtana passiivinen kuluttaja-käsite 
o kuluttajansuoja ulottuu myös sopimuksenteon jälkeisiin sopimusoloihin 
o muualla Euroopassa kuluttajansuoja järjestölähtöistä 

- EU-kuluttajaoikeus 
o EU:n edistettävä ja ylläpidettävä kuluttajansuojan tasoa (SEUT 12, 114, 169, POK 38) 
o siirtymä vähimmäissuojasta täysharmonisointiin 2000-luvun alussa 

▪ johti kuluttajansuojan heikkenemiseen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 
o EU:n kuluttaja-käsite: valistunut, kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen 

keskivertokuluttaja (Gut Springenheide) 
o painopiste markkinoinnin yhteydessä annettavassa informaatiossa 

▪ EU-tuomioistuin katsonut, että elinkeinonharjoittajan informaatiovelvollisuus 
riittää takaamaan kuluttajansuojan toteutumisen 

 
2. MARKKINOINNIN JA SOPIMUSEHTOJEN SÄÄNTELY s. 1041-1076 
 

- markkinointidirektiivi (2005/29/EY) 
o koskee vain kaupallista menettelyä, jolla pyritään vaikuttamaan kuluttajien 

taloudelliseen ostokäyttäytymiseen 
o taste and decency-rajaus: maku- ja säädyllisyyskysymykset jäävät direktiivin 

ulkopuolelle ja siten kansallisen sääntelyn varaan 
o markkinointi on sopimatonta, kun: 

(1) huolellisen ammatinharjoittamisen vaatimusten vastaista ja 
(2) todennäköisesti kuluttajien taloudellista käyttäytymistä vääristävä vaikutus 

o arviointi kohderyhmään kuuluvan kuvitteellisen keskivertokuluttajan näkökulmasta 
o kaupallinen menettely harhaanjohtavaa, mikäli se sisältää totuudenvastaista tietoa 

tai on muuten harhaanjohtavaa ja menettely todennäköisesti vaikuttaa kuluttajan 
käyttäytymiseen 

o musta lista menettelytavoista, jotka kaikissa tilanteissa katsotaan sopimattomiksi 
o täysharmonisointitavoitteessa epäonnistuttu 

▪ liikaa yleislausekkeita  liikaa tulkinta- ja päätösvaltaa kansallisella tasolla 
▪ mahdollistaa käytännössä pohjoismaisten erityispiirteiden säilymisen 

- markkinointi: kaikenlainen elinkeinonharjoittajien kuluttajiin kohdistama kaupallinen 
vaikuttaminen, jonka tarkoituksena on edistää elinkeinonharjoittajan hyödykkeiden myyntiä 

- KSL:n uudistus vuonna 2008 
o taustalla markkinointidirektiivin kansallinen täytäntöönpano 
o sopimatonta menettelyä ja hyvän tavan vastaista markkinointi koskevan sääntelyn 

eriyttäminen toisistaan 
o markkinointiasetus (VNA, 601/2009, Yr 505)  mustan listan kansallinen 

täytäntöönpano 
- markkinointi hyvän tavan vastaista, mikäli se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen 

yhteiskunnallisten arvojen kanssa (2:2) 
o ihmisarvon vastainen, syrjivä ja piittaamaton markkinointi nimenomaisesti kielletty 
o sukupuolisyrjivä markkinointi: toisen sukupuolen voimakas esineellistäminen (2k) 
o alaikäisiin kohdistuvan markkinoinnin hyvän tavan vastaisuus (2 mom.) 

▪ käytäntöä: liian suostuttelevaa ja lapsiin voimakkaasti vetoavaa, lisäetujen 
katsottiin hallinneen markkinointia itse päähyödykkeen jäädessä taka-alalle, 
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alaikäisiin kohdistuvia markkinointiarpajaisia arvioitava normaalia 
ankarammin, sillä lapsilla heikompi todennäköisyysarviointikyky 

- sopimatonta menettelyä koskeva yleislauseke (2:3) 
o sisältää markkinointidirektiivin 5 artiklan mukaisesti sekä moitittavuus- että 

vaikutuskriteerin 
o vaikutuskriteerin täyttymisen edellytyksenä kulutushyödykkeen hankintaan liittyvän 

kaupallisen ratkaisun syntyminen 
o suunnatun markkinoinnin vaikutuksia arvioideaan kohderyhmän tieto- ja taitotason 

perusteella (3 mom.) 
- markkinoinnin tunnistettavuus (2:4) 

o markkinoinnista käytävä ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun 
markkinoidaan 

o käytäntöä: rajanveto toimituksellisen ja kaupallisen aineiston välillä  
o markkinoinnin tunnistettavuus sähköisessä viestinnässä ks. tietoyhteiskuntakaari 

(917/2014, Vi 105) 26 luku 
o piilomainonta 

- totuudenmukaisuuden vaatimus ja harhaanjohtavan markkinoinnin kielto (2:6) 
o totuudenvastaiset tiedot 

▪ edellytyksenä vaikutuskriteerin täyttyminen 
▪ todistustaakka tietojen paikkansapitävyydestä elinkeinonharjoittajalla 

o harhaanjohtava esittämistapa 
▪ kokonaisvaikutelman periaate: arvioinnissa keskeistä se vaikutelma, joka 

kuluttajalle syntyy tutustumalla markkinointiaineistoon melko nopeasti ja 
pintapuolisesti 

- suggestiivinen markkinointi: markkinoinnilla pyritään eri tavoin luomaan kuluttajille 
myönteinen mielikuva tuotteesta ilman, että samalla esitettäisiin mitään konkreettisia 
tosiasiaväitteitä 

o ”harmaa alue”, käytännössä vaikea puuttua KSL 2 luvun perusteella 
o kiellettyä, mikäli sisältää implisiittisesti paikkansapitämättömiä tosiasiaväitteitä 
o käytäntöä: Opel-mainos, lapsiin kohdistuvassa suoramarkkinoinnissa vältettävä 

suostuttelevaa ja lapsiin voimakkaasti vetoavaa menettelyä 
- terveysväittämä: hyödykkeen terveyttä edistäviä tai sairautta poistavia ominaisuuksia 

koskeva tosiasiaväite 
o arvioitava tavallista tiukemmilla kriteereillä 
o väittämien tukena tulee olla tieteellisten tutkimusten tuloksia 
o huomioitava lääkelain (395/1987) ja EU:n elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja 

terveysväittämistä annetun asetuksen (EY 1924/2006) asettamat vaatimukset 
o perätön väite, jonka mukaan kulutushyödykkeellä on parantavia vaikutuksia, 

katsotaan aina sopimattomaksi (VNA 1 §) 
o perättömät väitteet terveyttä edistävistä vaikutuksista edellyttävät vaikutuskriteerin 

täyttymistä 
- ympäristöväittämä: väittämä, jonka mukaan tietyn hyödykkeen käyttämisellä on myönteisiä 

ympäristövaikutuksia verrattuna kilpaileviin hyödykkeisiin 
o sallittuja ainoastaan, mikäli elinkeinonharjoittaja pystyy todistamaan väittämien 

paikkansapitävyyden eikä markkinointi ole muutoinkaan harhaanjohtavaa 
o runsaasti oikeuskäytäntöä 

- kulutushyödykkeen hinnanalennuksen on oltava todellinen (2:11) 



o hinnanalennus lasketaan elinkeinonharjoittajan aikaisemmin perimästä hinnasta 
o alennusmyynti: huomattava määrä liikkeen tuotteita myydään alennettuun hintaan 
o käytäntöä: useat perättäiset alennusmyynnit johtavat siihen, että alennettu hinta 

katsotaan tosiasialliseksi pysyväksi hinnaksi, josta alennus tulee laskea 
- loppuun- tai muuttomyyntiä koskeva perätön väite katsotaan sopimattomaksi (VNA 1 §) 

o konkurssimyynti edellyttää konkurssin vuoksi tapahtuvaa loppuunmyyntiä 
- maksuton- tai ilmainen-termien harhaanjohtava käyttö sopimatonta (VNA 1 §) 

o edellyttää tosiasiallista vastikkeettomuutta 
o käytäntöä: kylkiäinen ei ole ilmainen, sillä sen saaminen edellyttää päähyödykkeen 

ostamista 
- kuluttajalle lain mukaan kuuluvia oikeuksia ei saa esittää osana tarjousta (VNA 1 §) 

o käytäntöä: takuun tulee aina olla kuluttajalle annettava lisäetu 
- vertaileva markkinointi: mainontaa, jossa elinkeinonharjoittaja vertaa omaa hyödykettään 

vastaaviin hyödykkeisiin 
o laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978, Yr 605) 
o hyväksyttävyys edellyttää, että (1) hyödykkeet ovat keskenään vertailukelpoisia,   

(2) vertailtavien ominaisuuksien oltava relevantteja ja (3) vertailussa esitettyjen 
tosiasiaväitteiden tulee pitää paikkansa (SopMenL 2a §) 

- elinkeinonharjoittajan epäsuora tiedonantovelvollisuus: kuluttajien ostopäätösten kannalta 
olennaisten tietojen poisjättäminen kiellettyä (2:7) 

- elinkeinonharjoittajan suora tiedonantovelvollisuus (2:8): 
o kokonaishinnan ilmoittamisvelvollisuusperiaate 

▪ toimituskulut voidaan ilmoittaa erillisinä kuluina 
o ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot (2:8a) 

▪ ns. erityinen tiedonantovelvollisuus, joka koskee niitä kuluttajia, jotka 
ilmaisevat kiinnostuksensa hankkia kyseinen hyödyke 

o tiedonantovelvollisuutta mahdollista laajentaa asetuksella (2:15) 
▪ hintamerkintäasetus (553/2013) velvoittaa elinkeinonharjoittajat 

ilmoittamaan myyntihinnan lisäksi yksikköhinnan 
▪ VNA asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista (130/2001) täsmentää 

tiedonantovelvollisuutta asuntojen myynti-ilmoituksissa ja asuntoesittelyssä 
- aggressiivisen menettelyn kielto (2:9) 

o kuluttajan häirintä, pakottaminen tai muu painostaminen, joka on omiaan 
johtamaan kulutushyödykkeeseen liittyvään päätökseen 

o esim. uhkaava tai halventava kielenkäyttö tai käyttäytyminen 
o markkinoinnin jatkuminen senkin jälkeen, kun kuluttaja on selvästi ilmaissut 

haluttomuutensa sopimuksen tekemiseen 
o myös menettely, jolla hyödynnetään kuluttajan arvostelukykyä heikentäviä seikkoja 
o suoramarkkinointi ilman suostumusta 

▪ perinteinen suoramarkkinointi postitse tai puhelimitse lähtökohtaisesti 
sallittua, ellei kuluttaja nimenomaisesti kiellä toimintaa 

▪ käytäntö: alaikäisiin kohdistuva suoramarkkinointi edellyttää aina huoltajan 
etukäteen antamaa suostumusta 

▪ sähköinen suoramarkkinointi edellyttää aina kuluttajan siihen etukäteen 
antamaa suostumusta (tietoyhteiskuntakaari 24 luku) 

- negatiivisen myyntimenetelmän kielto (2:10) 



o negatiivinen myyntimenetelmä: menettelyä, jossa elinkeinonharjoittaja lähettää 
kuluttajille hyödykkeitä ilman nimenomaista tilausta ja edellyttää näiden maksavan, 
palauttavan tai säilyttävän hyödykkeen 

o kielletty markkinointidirektiivin mustassa listassa 
o näytekappaleiden lähettäminen tutustumista varten sallittu, jollei kuluttajalta 

edellytetä mitään maksua tai muita toimenpiteitä 
- kaikenlaisten yhdistettyjen tarjousten ja kylkiäistarjousten käyttö sallittua, kunhan 

kuluttajalle annetaan tietyt perustiedot tarjouksen edullisuuden arvioimiseksi (2:12) 
o lisäetuudet: etuuksia, jotka kuluttaja saa hankkiessaan tietyn hyödykkeen 
o myös kanta-asiakasohjelmat, erityisesti pisteiden keräämiseen ja käyttämiseen 

liittyvät tiedot 
- EU-käytäntö: sattumanvaraisten etujen tarjoamisen kielto edellyttää vaikutuskriteerin 

soveltamista 
- käytäntö: lisäedut ja sattumanvaraiset edut eivät saa hallita markkinointia 
- kansainväliseen markkinointiin ja sen valvomiseen sovelletaan lähdevaltioperiaatetta ja/tai 

kohdevaltioperiaatetta (eivät poissulje toisiaan) 
- lähettäjävaltioperiaate: jäsenvaltion on varmistettava, että sen alueelta lähetettävät tv-

ohjelmat täyttävät oman lainsäädännön asettamat vaatimukset ja kohdevaltion 
viranomaisilla ei ole oikeutta puuttua näiden vastaanottamiseen tai edelleen lähettämiseen 

o perustuu silloiseen televisiodirektiiviin ja sai vahvistuksen De Agostini-tapauksessa 
- kieltokannedirektiivin (98/27/ETY) perusteella tietyt viranomaiset ja järjestöt ovat 

oikeutettuja saattamaan valvonta-asian vireille myös muissa jäsenvaltioissa 
o täytäntöönpano rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetulla lailla (1189/200) 
o vähäinen soveltuvuus, Suomessa lakia ei ole sovellettu kertaakaan (v. 2013) 

- yhteistyöasetus (EY 2006/2004) velvoittaa jäsenvaltiot perustamaan/nimittämään 
viranomaisen, jonka tehtäviin kuuluu ylikansallisen markkinoinnin valvonta ja havaitessaan 
ylikansallisen, kuluttajien kollektiivisia oikeuksia koskevan rikkomuksen ilmoitettava siitä 
muiden jäsenvaltioiden valvontaviranomaisille 

- kuluttajan asemaa sopimussuhteissa on pyritty turvaamaan pakottavalla sääntelyllä, jonka 
vastaiset sopimusehdot ovat yksittäisessä sopimussuhteessa kuluttajaan nähden mitättömiä 

- elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää kuluttajan kannalta kohtuutonta sopimusehtoa (3:1) 
o kohtuuttomuusarviointi vähäisen ratkaisukäytännön ja kohtuullisuusperiaatteiden 

perusteella 
o Wilhelmsson: 

(1) suoritusten välillä ei saa vallita kohtuutonta epätasapainoa 
(2) elinkeinonharjoittaja ei saa pidättää itsellään oikeutta puuttua kuluttajan 

perusturvallisuuteen tai henkilökohtaiseen toimintaan tai rajoittaa kuluttajan 
vapautta tai oikeutta oikeussuojaan 

(3) elinkeinonharjoittaja ei saa pidättää itsellään yksipuolista päätösvaltaa 
olennaisissa kysymyksissä 

(4) kuluttajaa ei saa velvoittaa kohtuuttoman ankaraan vastuuseen eikä 
elinkeinonharjoittaja saa vapauttaa itseään vastuusta 

o EU:n kohtuuttomia sopimusehtoja koskevan direktiivin liitteenä on ns. harmaa lista 
lähtökohtaisesti kohtuuttomaksi oletetuista ehdoista 

- tuomioistuin tai kuluttajariitalautakunta voi muuttaa kohtuuttoman sopimusehdon sisältöä 
(4:1) 



- EU-käytännöstä poiketen, pohjoismaissa on mahdollista sovitella myös keskeisiä 
sopimusehtoja 
 

 
3. TUOTTEIDEN TURVALLISUUS s. 1077-1098 
 

- tuotevahinko: vahinko, jonka tuote eli irtain esine on aiheuttanut ja joka on kohdistunut 
henkilöön tai muuhun omaisuuteen kuin vahingon aiheuttaneeseen omaisuuteen 

o edellytyksenä, että tuote on ollut turvallisuudeltaan puutteellinen 
- kulutuspalveluiden aiheuttamat vahingot jääneet vähemmälle huomiolle 
- (a) valmistusvirhe: virhe, joka liittyy tuotesarja yksittäisiin kappaleisiin ja joka on syntynyt 

tuotantoprosessiin liittyvien ongelmien johdosta 
- (b) suunnittelu- tai rakennevirhe: koko tuotesarjaa voidaan pitää turvallisuudeltaan 

puutteellisena johtuen sen suunnittelun yhteydessä tapahtuneista virheistä 
- (c) ohjevirhe: virheellinen tai puutteellinen informaatio, kuten käyttöohjeet, varoitukset tai 

muu informaatio 
o positiivinen informaatiovirhe: totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot 
o negatiivinen informaatiovirhe: puuttuvat tiedot 

- (d) vaihtumisvirhe: tuote ei sinänsä ole turvallisuudeltaan puutteellinen, mutta ostaja on 
saanut väärän tuotteen ja turvallisuuspuute johtuu tästä vaihtumisesta 

- (e) kehittelyvirhe: turvallisuuspuute, jota ei olisi voitu havaita tuotetta liikkeelle laskettaessa 
vallitsevan tieteellisen ja teknisen tiedon tason perusteella 

o valmistajan vahingonkorvausvastuu ei ulotu kehittelyvahinkoihin 
- tuoteturvallisuus: preventiivistä toimintaa tuotevahinkojen syntymisen estämiseksi 

o erityinen tuoteturvallisuus: hyödykekohtainen tuoteturvallisuussääntely 
o yleinen tuoteturvallisuus: kohteena ne hyödykkeet, joiden osalta puuttuu erityinen, 

hyödykekohtainen lainsäädäntö 
- kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011, Yr 502) 

o koskee kulutustavaroita tai kulutuspalveluita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi 
yksityiseen kulutukseen (2-3 §) 

o toiminnanharjoittaja: kuka tahansa, joka luovuttaa tai tarjoaa kulutushyödykkeitä 
yksityiseen kulutukseen osana elinkeinotoimintaa 

- toimintavelvollisuus: toiminnanharjoittajan on (a) varmistauduttava siitä, että 
kulutushyödykkeestä ei aiheudu vaaraa kenenkään henkilön terveydelle tai omaisuudelle ja 
(b) oltava riittävät ja oikeat tiedot tavaroista ja palveluista ja arvioitava niihin liittyvät riskit (5 
§) 

- informaatiovelvollisuus: toiminnanharjoittajan annettava kuluttajalle ja tähän 
rinnastettavalla tarvittavat tiedot vaarojen arvioimiseksi (9 §) 

o vaarallisesta kulutushyödykkeestä on välittömästi ilmoitettava Tukesille (8 §) 
- terveydelle ja hengelle vaaralliseksi, katsotaan kulutushyödyke, joka vian tai 

puutteellisuuden, annettujen totuudenvastaisten, harhaanjohtavien tai puutteellisten 
tietojen tai harhaanjohtavan ulkomuodon vuoksi voi aiheuttaa vaaraa terveydelle tai 
vahingoittaa omaisuutta (10 §) 

- viranomaiset voivat puuttua hyödykkeen tarjontaan jo pelkän terveysvaaran tai 
vahinkoriskin perusteella 

- kulutushyödykkeen vaarallisuutta arvioidaan ensisijaisesti normaalikäytön perusteella 



o huomioitava myös hyödykkeen tavanomainen virhekäyttö ja tiettyjen 
kuluttajaryhmien, kuten lasten, vaikeasti ennakoitavat käyttäytymistavat 

- EU:ssa pyritään luomaan yhteiset eurooppalaiset turvallisuusstandardit (11 §) 
- tuoteturvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes (13 §) 
- tehtävien suorittamista varten valvontaviranomaisilla on oikeus saada tarvitsemiaan tietoja 

(27 §), tehdä tarkastuksia (28 §) sekä ottaa näytteitä (29 §) 
- mikäli kulutushyödykkeen havaitaan turvallisuudeltaan puutteelliseksi, 

valvontaviranomainen voi määrätä toiminnanharjoittajan: 
(1) toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi tai oikaisemiseksi (34 §) 
(2) valmistus-, maahantuonti ja markkinointikieltoon 
(3) poistamaan vaaralliset kulutushyödykkeet markkinoilta (36 §) 

- recall-järjestelmä: Tukes voi kieltopäätöksen yhteydessä määrätä toiminnanharjoittajan 
ryhtymään toimenpiteisiin myös jo kuluttajan hallussa olevan kulutushyödykkeen osalta (41-
42 §) 

- 52 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää kulutushyödykkeille asetettavista 
vaatimuksista terveyden ja omaisuuden suojaamiseksi 

- elintarvikkeita koskeva erityissääntely 
o elintarvikelaki (23/2006) ja yleinen elintarvikeasetus (EY 178/2002) 
o asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
o keskeisenä valvontaviranomaisena toimii Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 

- lelujen turvallisuutta koskeva sääntely 
o laki lelujen turvallisuudesta (1154/2011) ja lelujen turvallisuusdirektiivi (2009/48/EY) 
o lasten käyttämiin kulutushyödykkeisiin erityishuomiota 

- tuotevastuu: vastuu turvallisuudeltaan puutteellisen tuotteen aiheuttamista vahingoista 
o alun perin tuottamusvastuu, kehitys kohti ankaraa vastuuta 

- tuotevastuulaki (694/1990, Si 303) 
o taustalla tuotevastuudirektiivi (85/374/ETY) 
o perustuu valmistajan ankaraan vastuuseen (5 §) 
o valmistajanvastuu ulottuu koko ETA-alueelle, ankara maahantuojavastuu sillä, joka 

on tuonut tuotteen liikkeelle laskettavaksi ETA-alueelle 
o ei rajoita oikeutta korvaukseen sopimuksen tai muun lain nojalla (11 §) 
o sovelletaan vain yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitettuun omaisuuteen 

aiheutuneisiin vahinkoihin 
▪ elinkeinotoiminnassa käytettyyn omaisuuteen kohdistuviin vahinkoihin 

sovelletaan tuottamusvastuuta 
- tuotevastuuvaatimus voidaan myös kohdistaa siihen, joka on markkinoinut tuotetta 

omanaan siten, että tuote on varustettu hänen nimellään, tavaramerkillään tai muulla 
erottuvalla tunnuksellaan 

o olennaista kuluttajan saama kuva 
o markkinoijan vastuu ei poista todellisen valmistajan vastuuta 

- jos tuotteesta ei käy ilmi valmistajaa tai maahantuojaa, voi muulle jakeluportaalle syntyä 
toissijainen korvausvastuu (6 §) 

o voidaan välttää ilmoittamalla kohtuullisessa ajassa vahingosta vastaava 
vastuusubjekti tai elinkeinonharjoittaja, jolta itse on saanut tuotteen 

- vastuu edellyttää, että tuote on ollut turvallisuudeltaan puutteellinen (3 §) 
o jää yksittäistapauksessa tuomioistuimen harkittavaksi 
o ”ei niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa”  yleisesti katsoen 



o ovatko kyseiseen tuotteeseen liittyvät vahinkoriskit laajempia kuin mitä 
vastaavanlaisten tuotteiden osalta voidaan tavallisesti odottaa 

o liikkeelle laskemisen ajankohtana vallinneiden olosuhteiden pohjalta 
o arvioinnin lähtökohtana normaalikäyttö (3 §) 

▪ huomioitava myös tavanomainen väärinkäyttö tai tiettyjen kuluttajaryhmien, 
kuten lasten, normaalista poikkeava käyttö 

o vahingonkorvausvelvollinen vapautuu vastuusta, mikäli turvallisuuden puutteellisuus 
johtuu viranomaismääräysten seuraamisesta (7.1 §) 

- korvausvelvollisuus kattaa henkilövahingot sekä yli 395 euron suuruiset omaisuudelle 
aiheutuneet vahingot  täysi korvaus (8 §) 

- kolmen vuoden vanhentumisaika alkaa kulua siitä, kun vahingonkärsijä tuli tietoiseksi tai 
hänen olisi pitänyt tulla tietoiseksi oikeudestaan korvaukseen 

o vanhentumisajan kulumisen katkaisee vain kanteen nostaminen 
o 10 vuoden absoluuttinen vanhentumisaika 

- lääkevastuuta 
o tuotevastuu kattaa lääkevahingot, jotka aiheutuvat turvallisuudeltaan puutteellisen 

lääkkeen käytön seurauksena 
o erityinen lääkevahinkovakuutusjärjestelmä tuotevastuun rinnalla 
o perustuu elinkeinoelämän itsesääntelyyn 
o kollektiivinen vakuutussopimus, jonka Suomen lääkevalmistajien ja maahantuojien 

muodostama Lääkevahinkokorvausosuuskunta ja eräät vakuutuksenantajat ovat 
solmineet 

o vakuutus korvaa kaikki lääkevastuun kattavat vahingot ja korvauksen suorittaa 
Lääkevahinkovakuutuspooli 

o PS: lääkevahinkovakuutuksesta maksetaan korvaus henkilövahingosta, joka johtuu 
lääkkeen käytöstä lääkkeenä, kun vakuutukseen liittynyt on luovuttanut lääkkeen 
Suomessa kulutukseen 

▪ ankara vastuu ei edellytä lääkkeen virheellisyyttä tai vaarallisuutta 
▪ P1: sivuvaikutukset ottaen huomioon sairauden laatu ja vaikeusaste, yleinen 

terveydentila, vahingon laajuus, asiantuntijan mahdollisuus ennakoida 
lääkkeen vaikutukset ja muut tällaiset seikat 

▪ P2: lääketieteelliset riskit, kun hoidetaan hengenvaarallista tai vaikean 
ruumiinvamman aiheuttavaa sairautta tai vammaa 

 
4. KULUTTAJASOPIMUKSET s. 1097-1188 
 

- kuluttajasopimukset tehdään oikeustoimilain (228/1929) ja KSL:n pakottavien 
sopimuksentekoa koskevien sääntöjen mukaisesti 

- yleisölle suunnattua markkinointia ei katsota sellaiseksi sitovaksi tarjoukseksi, johon annettu 
hyväksyvä vastaus perustaisi sitovan sopimussuhteen 

- PS: kuluttajasopimukse vapaamuotoisia 
o P: tietyissä tilanteissa vaaditaan kirjallisten tietojen antamista tai sopimuksen 

laatimista kirjallisena 
o koti- ja etämyynti, kuluttajaluottosopimukset, aikaosuudet, lomaosakkeet, 

kiinteistökauppa, sähkö- ja viestintäpalvelusopimukset 
o sähköinen muoto täyttää yleensä kirjallisuusvaatimuksen (tietoyhteiskuntakaari 181 

§) 



- sopimusten sitovuudesta poikettu tietyiltä osin ja kuluttajan peruuttamisoikeutta 
laajennettu 

o koti- ja etämyynnin, kuluttajaluottosopimusten, aikaosuuksien ja lomaosakkeiden 
osalta 14 päivän ns. katumusaika (KSL 6:14, 6a:12, 7:20, 10:9) 

- sopimusvapaudesta poikettu sopimuspakolla tiettyjen hyödykkeiden saatavuuden 
varmistamiseksi 

o mm. sähkö, maakaasu, telepalvelut, pankkipalvelut, postinkuljetus, matkustajan ja 
käsimatkatavaran kuljetus rautateillä 

- kollektiivista sopimusehtosuojaa tehostettu asettamalla tarvittaessa uhkasakolla 
tehostettuja kieltoja käyttää kohtuutonta sopimusehtoa jatkossa 

- sopimusoikeudellisessa kuluttajansuojassa sopimusehtosuojaa toteutetaan kolmella tavalla: 
o pätemättömyys: sopimusehto, joka poikkeaa KSL 5 luvun säännöksistä kuluttajan 

vahingoksi on mitätön (5:2) 
o vakioehtojen liityntäsäännöt: vakioehtojen soveltuvuus edellyttää nimenomaista 

viittausta sekä kuluttajan mahdollisuutta tutustua ehtoihin ja erityisen ankarasta tai 
yllättävästä vakioehdosta on huomautettava kuluttajaa (Hemmo) 

o sovittelu: kuluttajan kannalta kohtuuton ehto tai ehto, jonka soveltaminen johtaisi 
kohtuuttomuuteen, voidaan sovitella tai jättää huomioimatta (4:1) 

▪ kohtuusarvioinnissa huomioidaan sopimuksen koko sisältö, osapuolten 
asema, sopimusta tehtäessä valinneet olosuhteet, olosuhteiden 
muuttuminen ja muut seikat 

▪ sopimussuhde yleensä jatkuu 
- sopimuksen tulkinnan lähtökohdat: sopijapuolten yhteinen tarkoitus, kirjallinen sopimus tai 

todennettavissa oleva suullinen sopimus, kuluttajan normaalit odotukset 
- epäselvyyssääntö: epäselvä ehto, jonka laatimiseen kuluttaja ei ole voinut vaikuttaa, 

tulkitaan kuluttajan hyväksi (4:3) 
- kuluttajankauppa: yksityinen henkilö ostaa elinkeinonharjoittajalta jotakin yksityiseen 

talouteensa 
- KSL 5 lukua sovelletaan, kun elinkeinonharjoittaja myy kuluttajalle kulutustavaran 

o luvun säännökset ovat kuluttajan hyväksi pakottavia 
o ei sovellu, jos kulutustavarakaupan yhteydessä on sovittu palvelun suorittamisesta, 

joka muodostaa pääosan tavaran toimittajan kokonaissuorituksesta 
o kahden yksityishenkilön väliseen irtaimen esineen kauppaan sovelletaan kauppalakia 

- myyjän pääsuoritus: sovitunlaisen tavaran luovuttaminen sovittuna aikana ja sovitussa 
paikassa 

o PS: katsotaan luovutetuksi, kun kuluttaja saa tavaran hallintaansa 
▪ P: mikäli myyjän on asennettava tavara ostajan luona, suorituksen katsotaan 

tapahtuneen, kun asennus on tehty 
o jos luovutus ei tapahdu kaupan yhteydessä eikä luovutusajankohdasta ole sovittu, on 

myyjän luovutettava tavara ilman aiheetonta viivytystä ja viim. 30 päivän kuluttua 
sopimuksen tekemisestä 

- PS: suoritusten samanaikaisuuden periaate 
o kuluttajalla on viivästystilanteessa oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa (5:7) 

- myyjä vastaa luovutukseen saakka kertyvistä kustannuksista (5:5) 
- PS: vaaranvastuu siirtyy luovutuksen yhteydessä (5:6) 

o P1: kuluttajan viivästys siirtää vaaranvastuun tavaran huonontumisesta kuluttajalle 



o P2: jos ostaja toteaa tavaran virheelliseksi ja palauttaa tavaran myyjälle, siirtyy 
vaaranvastuu takaisin myyjälle (2 mom.) 

o P3: avoimessa kaupassa vaaranvastuu on ostajalla, kunnes tavara on palautettu 
myyjän hallintaan (3 mom.) 

- myyjän viivästystilanteessa, ostajalla on oikeus vaatia myyjältä sovittua suoritusta (5:8) 
o P: force majeure 
o viivästyksen synty ratkeaa sen mukaan, onko myyjä ollut sovitun mukaisesti 

luovutusvalmiudessa 
- kaupan purkaminen viivästyksen johdosta edellyttää kohtuullisen lisäajan antamista (5:9) 

o P1: jos myyjä kieltäytyy toimittavasta tavaraa 
o P2: jos luovutus sovittuna toimitusaikana on olennainen seikka ottaen huomioon 

sopimuksen tekemisen olosuhteet 
o P3: jos ostaja on ilmoittanut myyjälle ennen sopimuksen tekemistä, että luovutus 

tietyn ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana on olennainen 
o purkamisen jälkeen myyjän on viipymättä palautettava kaikki sopimuksen nojalla 

maksetut vastikkeet (3 mom.) 
- ostajalla on oikeus korvaukseen viivästyksestä johtuvasta vahingosta (5:10) 

o edellyttää syysuhdetta viivästyksen ja vahingon välillä, vastuuperustetta ja että 
vahinko on laadultaan korvattavissa oleva 

o kontrollivastuu välittömistä vahingoista 
▪ välittömät vahingot on korvattava, mikäli myyjä ei pysty osoittamaan, että 

viivästys johtuu hänen vaikutusalueen ulkopuolella olevasta esteestä 
▪ välitön vahinko: asioiden selvittelykustannukset sekä kateoston aiheuttama 

vahinko, mikäli kuluttaja hankkii vastaavan hyödykkeen muualta 
o tuottamusvastuu välillisistä vahingoista 

▪ välilliset vahingot on korvattava, mikäli myyjä on toiminut tuottamuksellisesti 
▪ välillinen vahinko: tulonmenetys, joka johtuu asioiden selvittelystä, ja 

olennainen tavaran käyttöhyödyn menetys 
o kuluttajan perheenjäsenen (samassa taloudessa asuvan) vahinko korvataan samoilla 

perusteilla kuin ostajan itsensä kärsimä vahinko 
- laatuvirhe: tavaran tulee lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja 

pakkaukseltaan vastata sitä, mitä voidaan katsoa sovitun (5:12) 
o tavaran tulee kestävyydeltään vastata sitä, mitä kuluttajilla yleensä on sellaisen 

tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa 
o tavaran tulee soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään 
o tavaran tulee soveltua myyjän tiedossa olleeseen, kuluttajan käyttötarkoitukseen 
o tietovastaavuuden vaatimus: myyjällä on vastuu siitä, että myyty tavara on siitä 

annettujen tietojen mukainen 
▪ vastuu ulottuu myös ylempään ja alempaan jakeluportaaseen 

o käytäntö: virheestä aiheutuvat kustannukset kauppahintaan verrattuna, hinta-laatu-
suhde 

- oikeudellinen virhe: jos myyjällä ei ollut oikeutta tavaraan 
o virheen seuraamukset määräytyvät kauppalain 41 §:n mukaan 
o ostaja saa turvautua oikeudellisen virheen seuraamuksiin heti, kun sivullinen esittää 

oikeuttaa koskevan väitteen, jolle on todennäköisiä perusteita 



o seuraamukset vastaavat seuraamuksia laatuvirheen osalta, mutta 
vahingonkorvausvastuu perustuu ankaraan vastuuseen sekä välittömien että 
välillisten vahinkojen osalta 

- valintavirhe: jokin virallisnormi tai viranomaispäätös estää tavaran käyttämistä 
o tavara on virheellinen, jos se ei täytä turvallisuus- tai ympäristönsuojelunormien 

vaatimuksia 
- tavarassa on virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen 

tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten (5:12a) 
o ohjeiden tulee olla ymmärrettävässä muodossa 

- laatuvarauma: ”tavara myydään sellaisena kuin se on” 
- laatuvaraumasta huolimatta, tavaraa pidetään virheellisenä, jos: 

o tavarassa on tietovastaavuusvirhe 
o myyjä laiminlyö ennen kaupantekoa antaa olennaisen tiedon ja laiminlyönnin 

voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan 
o tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta 

edellyttää 
- kuluttaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa 

tehtäessä (5:12.4) 
- tilauskaupassa kuluttaja ei saa virheenä vedota seikkaan, joka johtuu hänen toimittamistaan 

tarveaineista, paitsi jos myyjän puolella on menetelty tuottamuksellisesti 
- tavaran virheellisyyttä arvioidaan sen mukaan, millainen tavara oli ominaisuuksiltaan 

vaaranvastuun siirtyessä  luovutuksen yhteydessä 
o jos virhe ilmenee kuukauden kuluessa siitä, kun vaaranvastuu siirtyi kuluttajalle, 

virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtymishetkellä, jollei myyjä 
osoita toisin 

- myyjä voi välttyä takuuseen perustuvalta vastuulta, jos hän saattaa todennäköiseksi, että 
tavaran puutteellisuus johtuu ostajan puolella olevasta syystä (5:15a) 

- kuluttaja on velvollinen ilmoittamaan virheestä myyjällä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän 
havaitsi virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita 

o aina oikeus tehdä virheilmoitus kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta 
o takarajana kymmenen vuoden vanhentumisaika (L velan vanhentumisesta 7.2 §) 
o jos kuluttaja laiminlyö virheilmoitusta tekemisen hän menettää oikeutensa esittää 

vaatimuksia virheen perusteella (5:16) 
▪ P1: jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti, kunnianvastaisesti tai 

arvottomasti 
▪ P2: jos tavara ei ominaisuuksiltaan täytä lain ja muissa määräyksissä 

annettuja vaatimuksia 
▪ P3: jos tavara on muuten terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen 

- virheen seuraamuksia ovat oikaisu, hinnanalennus, kaupan purku, vahingonkorvaus ja 
maksusta pidättyminen 

o oikaisu: virheen korjaaminen tai uuden virheettömän tavaran toimittaminen (5:18) 
▪ ensisijainen seuraamus hinnanalennukseen ja kaupan purkuun nähden (5:19) 
▪ myyjällä sekä oikaisuvelvoite että oikeus oikaisuun 
▪ myyjä ei ole velvollinen tekemään oikaisua, mikäli siihen on ylitsepääsemätön 

este tai siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia 
▪ käytäntö: kuluttajan ei tarvitse hyväksyä korvausta, jos tuotteen arvo alenisi 

sen johdosta, vaikka myyjä tarjoaisi lisäksi hinnanalennusta 



o oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta 
o kaupan purku edellyttää, että virhe ei ole vähäinen (vrt. yleinen sopimusoikeus, jossa 

purku edellyttää olennaista sopimusrikkomusta) 
▪ ostaja velvoitettu palauttamaan tavara, tavaran tuotto sekä tavarasta saatu 

hyöty 
o välittömän vahingon korvaus ankaran vastuun perusteella ja välillisten vahinkojen 

korvaus tuottamusvastuun perusteella 
▪ pelkkä syy-yhteys virheen ja vahingon välillä riittää välittömien vahinkojen 

korvausvastuun perusteeksi (5:20) 
▪ tuotevastuu ankaran vastuun perusteella tuotevastuulain mukaisesti (5:21) 

- ostajan päävelvoite on kauppahinnan maksaminen 
o ostaja vastaa maksun kuljetuksessa tai välityksessä tapahtuneesta häiriöstä 

- seuraamuksen maksun viivästyessä: 
o suoritusvaatimus ja perimistoimet 
o viivästyskorko korkolain mukaan 
o kaupan purkaminen (5:27) 

▪ edellyttää olennaista sopimusrikkomusta 
▪ keskeinen huomioviivästyksen merkitykseen myyjän kannalta 
▪ edellyttää kohtuullisen lisäajan antamista 

o vahingonkorvaus purun yhteydessä 
▪ ostajan on suoritettava myyjälle korvaus niistä erityisistä kustannuksista, 

jotka ovat aiheutuneet sopimuksen tekemisestä ja täyttämistoimista ja jotka 
jäävät todennäköisesti hyödyttömiksi (5:28) 

o tavaran luovutuksen lykkääminen 
- ostajan muut velvoitteet: 

o ostaja on velvollinen myötävaikuttamaan kauppaan sillä tavalla kuin kohtuudella 
voidaan edellyttää, jotta myyjä voi täyttää sopimuksen 

o velvollisuus noutaa tai vastaanottaa tavara (kauppalaki 50 §) 
- KSL 8 luku koskee eräitä kuluttajapalvelusopimuksia 

o säännöksiä sovelletaan sopimuksiin, joissa elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja sopivat 
omaisuuteen kohdistuvasta työstä tai muusta suorituksesta 

o pienemmät korjausurakat, huomattavat rakennusurakat KSL 9 luvun mukaan 
o tilaustyöt, joissa tilaaja toimittaa olennaisen osan käytettävistä tarveaineista 
o ei sovellu henkilöön kohdistuviin palveluihin 
o perussuhde: toimeksisaaja-tilaaja 

- toimeksisaajan päävelvollisuus on tilatun työsuorituksen tekeminen 
- palvelusopimuksen saa purkaa olennaisesta sopimusrikkomuksesta 

o jos huomattava osa palveluksesta on jo suoritettu, saa sopimuksen purkaa vain 
puuttuvalta osin paitsi, jos palveluksen tarkoitus jää viivästyksen vuoksi olennaisesti 
toteutumatta (8:9) 

- vahingonkorvaus kuluttajapalveluiden osalta kuten KSL 5 luvussa on säädetty 
- palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan 

katsoa sovitun (8:12) 
- toimeksisaaja vastaa tarveaineiden, varaosien ja tarvikkeiden hankinnasta, ellei toisin ole 

sovittu (8:5) 
- mahdolliset lisätyöt vain tilaajan suostumuksella 



o vähäiset lisätyöt saa kuitenkin suorittaa, jos tilaaja ei ole tavoiteltavissa 
kohtuullisessa ajassa 

o suhteellisen lisätyön kynnys vaihtelee työn hintaluokan mukaan 
▪  tavanomaisen kodinkoneen osalta 15-20 % voi olla hyväksyttävä ylitys 

o sovittua enimmäishintaa ei saa ylittää (8:6) 
- palvelu on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä tilaajan edut huomioiden 

(8:12) 
o toimeksiantajan hankkiman materiaalin tulee kestävyydeltään ja muilta 

ominaisuuksiltaan olla tavanomaista laatua, jollei toisin ole sovittu (3 mom.) 
o palvelun tulee vastata säädöksissä ja viranomaisten päätöksissä asetettuja 

vaatimuksia (HE) 
o palvelun on vastattava niitä tietoja, joita palvelusta on annettu markkinoinnissa tai 

muutoin ennen sopimuksentekoa, mikäli tietojen voidaan olettaa vaikuttaneen 
asiakkaan päätöksentekoon (8:13) 

o myös olennaisten tietojen antamisen laiminlyönti katsotaan virheeksi 
- toimeksisaajan neuvontavelvollisuus (8:14) 

o toimeksisaajan on ilmoitettava tilaajalle, mikäli palvelu ei ilmeisesti ole tilaajan 
kannalta tarkoituksenmukainen (8:14) 

o toimeksisaajan on torjuttava toimeksianto, jonka hoitamiseen hänellä ei ole riittävää 
pätevyyttä tai valmiuksia (HE) 

o laiminlyönti katsotaan virheeksi 
- tilaajan on tehtävä virheilmoitus kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja havaitsi virheen tai 

hänen olisi pitänyt havaita se (8:16) 
o palveluiden osalta ei sovelleta kahden kuukauden vähimmäisaikaa 

- virheen seuraamuksena tilaaja voi pidättyä maksusta, vaatia oikaisua tai hinnanalennusta 
(8:17, 8:19) 

- jos palvelus on suoritettu, tilaaja voi purkaa sopimuksen vain, mikäli muuta seuraamusta ei 
voida pitää kohtuullisena (8:19) 

- jos palvelus on osaksi tai kokonaan tekemättä, voidaan sopimus purkaa suorittamatta 
olevalta osalta, mikäli on painavia syitä olettaa, että palveluksessa tulee olemaan olennainen 
virhe 

- toimeksisaaja on velvollinen korvaamaan palveluksen virheestä tilaajalle koituneet 
välittömät henkilö- ja esinevahingot tuottamuksesta riippumattoman vastuun säännöin 
(8:20) 

o materiaalin virheellisyydestä muulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot korvataan 
tuottamuksesta riippumatta vain silloin, kun vahingoittuneella omaisuudella oli 
välitön käyttöyhteys esineen kanssa (8:21) 

o välilliset vahingot korvataan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta 
- jos palvelun johdosta toimeksisaajan hallinnassa tai valvonnassa ollut omaisuus vaurioituu 

tai katoaa, on toimeksisaajan korvattava vahinko, jollei hän osoita, että vahinko ei johtunut 
huolimattomuudesta hänen puolellaan (8:32) 

- vahingonkorvausta koskeva sovittelusäännös KSL 8:33 
- tilaajan perusvelvoitteena on palveluksen hinnan maksaminen 
- lopullinen hinta saa ylittää hinta-arvion enintään 15 %:lla (8:24) 

o suuntaa-antavasta hintatiedosta voidaan vapaammin poiketa 
- kuluttajalla on oikeus ilman aiheetonta viivytystä saada kirjallinen laskuerittely suorituksen 

sisällöstä ja hinnan määräytymisestä (8:25) 



- jos toimeksisaaja havaitsee, että palvelus tulee ilmeisesti huomattavasti kalliimmaksi kuin 
tilaaja on kohtuudella voinut olettaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä tilaajalle (8:14) 

- toimeksisaaja voi tilaajan suorituksen viivästyessä pidättyä omasta suorituksestaan tai 
palvelun luovutuksesta (8:27) 

- sopimus voidaan toimeksisaajan osalta purkaa vain siltä osin kuin palvelusta ei ole suoritettu 
(8:29) 

o toimeksisaajalla on oikeus purkaa sopimus heti, jos on käynyt selväksi, että tilaaja 
tulee syyllistymään olennaiseen sopimusrikkomukseen (4 mom.) 

o tällöin oikeus vahingonkorvaukseen (8:30) 
- tilauksen peruuttaminen on sopimusrikkomus, joka perustaa toimeksiantajalle oikeuden 

vahingonkorvaukseen (8:26 ja 8:30) 
- etämyynti: kulutushyödykettä koskeva sopimus solmitaan etäviestintä käyttäen ilman, että 

kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja ovat samanaikaisesti läsnä 
o etäviestin: puhelin, posti, tv, tietoverkko tai muu väline (6:7) 

- kotimyynti: kuluttaja tekee ostotarjouksen tai solmii kuluttajasopimuksen muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa osapuolten ollessa samanaikaisesti läsnä 

o myös ne tilanteet, joissa sopimus tehdään toimitiloissa tai etäviestimellä välittömästi 
sen jälkeen, kun kuluttajaan on henkilökohtaisesti otettu yhteyttä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitilassa 

- KSL 6 luvun säännökset ovat kuluttajan hyväksi pakottavia (6:5) 
o ei sovellu, jos kulutushyödykkeen hinta alittaa 30 euroa 

- elinkeinonharjoittajalla on etä- ja kotimyynnissä laaja tiedotusvelvollisuus (6:9) 
o tiedot kulutushyödykkeestä ja sen hintatiedoista 
o elinkeinonharjoittajan yhteystiedot 
o peruuttamisoikeutta ja sen käyttöä koskevat tiedot 

▪ erillinen peruuttamislomake ja -ohjeet annettava pysyvällä, selkeällä ja 
ymmärrettävällä tavalla tai etäviestimelle soveltuvalla tavalla 

▪ laiminlyönti johtaa peruuttamisajan pidentymiseen 12 kuukaudella 
o tarvittaessa tiedot sopimuksen kestosta ja muista ehdoista 
o puhelinmyynnissä on heti keskustelun alussa ilmoitettava nimi, kenen puolesta toimii 

sekä puhelun kaupallinen tarkoitus (6:10) 
o kuluttajan on nimenomaisesti hyväksyttävä tilaukseen sisältyvä maksuvelvollisuus ja 

sen on selkeällä tavalla käytävä ilmi tilauksen yhteydessä (6:12) 
o sopimuksen synnyttyä kuluttajalle on annettava vahvistus tästä 

- kuluttajalla on sopimuksen solmimisen jälkeen vielä 14 päivää aikaa harkita, haluaako hän 
pysyä sopimuksessa 

o aika alkaa kulua tavaran vastaanottamisesta tai jos kyseessä on palvelu tai 
digitaalinen sisältö, sopimuksentekohetkestä (6:14) 

o peruuttamisoikeuden käytöstä on nimenomaisesti ilmoitettava 
o P: tietyissä tilanteissa peruuttamisoikeutta ei ole, ellei siitä erikseen sovita (6:16) 
o peruuttamisen seurauksena kuluttajan on palautettava tavara viivytyksettä ja 

viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä 
▪ lähtökohtaisesti kuluttaja vastaa palautuskustannuksista 
▪ P1: jos elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut kuluttajalle 

palautuskustannuksista 
▪ P2: jos tavaraa ei luonteensa vuoksi voi palauttaa tavanomaisella tavalla 

postitse (16:7) 



o kun elinkeinonharjoittaja saa peruuttamisilmoituksen, hänen on viivytyksettä ja 
viimeistään 14 päivän kuluttua palautettava kuluttajan suoritukset 

- elinkeinonharjoittajaa, joka rikkoo KSL 6 luvun säännöksiä, voidaan, jos se on 
kuluttajansuojan kannalta tarpeellista, kieltää jatkamasta tällaista menettelyä taikka 
uudistamasta sitä tai siihen rinnastettavaa menettelyä (6:25) 

- asuntokaupassa yksityishenkilön oikeussuoja määräytyy asuntotyypin mukaan 
o asunto-osakkeet – asuntokauppalaki (843/1994) 
o asuinkiinteistöt – maakaari (540/1995) 

- uuden asunnon kaupassa ostaja saattaa perustellusti kohdistaa asuntoon toisenlaisia 
odotuksia kuin käytetyn asunnon kaupassa 

- ammattimaiselle asunnontuottajalle voidaan asettaa ankarampi vastuu kuin 
yksityishenkilölle 

- asuntokauppalain 2 ja 4 luvun säännökset ovat pakottavia kuluttajan hyväksi ja 
sopimusehto, joka poikkeaa 4 luvun säännöksistä kuluttajan vahingoksi on mitätön 

o 6 luku on pakottava, jos myyjänä on elinkeinonharjoittaja, joka ammattimaisesti myy 
asuinhuoneistoja, ja ostajana kuluttaja 

- asunnonostajan suoja rakentamisvaiheessa (2 luku) 
- turva-asiakirjat: sisältävät olennaiset tiedot asunto-osakeyhtiön organisaatiosta, taloudesta, 

rakennuksesta ja sen maapohjasta (turva-asiakirja-asetus 835/2005) 
o (a) yhtiön perustamiskirja, kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys, (b) taloussuunnitelma 

ja luottotiedot, (c) maapohjaa ja siihen kohdistuvia oikeuksia osoittavat asiakirjat, (d) 
yhtiön rakennusta ja sen rakentamista koskevat asiakirjat 

o asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaiden on huolehdittava siitä, että yhtiöllä on 
turva-asiakirjat ja että niitä säilytetään asianmukaisesti 

o asunnon ostamista harkitsevan on voitava turva-asiakirjojen avulla arvioida 
hankinnan kannattavuus ja tarkoituksenmukaisuus 

- asunto-osakekaupasta rakentamisvaiheessa on tehtävä kirjallinen sopimus, joka sitoo 
ostajaa vasta, kun 2:17:ssä vaadittu vakuus on annettu (2:11) 

o sopimuksen sisällöstä 2:11a 
- rakentamisvaiheen aikana osakkeen panttaus on tehtävä kirjallisesti (2:11) 
- perustajaosakkaan on avattava rakennusvaiheessa olevaa yhtiötä varten tili, jolle 

osakekauppahinnat maksetaan (2:12) 
- sopimuksissa usein omistuksenpidätysehto, jonka mukaan osakkeet pysyvät myyjän 

omistuksessa, kunnes tietty määrä kauppahinnasta tai koko kauppahinta on maksettu (2:13) 
- perustajaosakkaan on viipymättä annettava turva-asiakirjojen säilyttäjälle tiedoksi 

tekemänsä asunto-osakkeen kauppasopimus tai panttaussopimus (2:15) 
- perustajaosakas on velvollinen asettamaan rakentamissopimuksen ja 

asuntokauppasopimusten täyttämisestä asunto-osakeyhtiön ja osakkeenostajien hyväksi 
vakuuden (2:17) 

o viimeistään silloin, kun osakkeita aletaan myydä 
o rakentamisvaiheen vakuuden oltava vähintään 5 % taloussuunnitelmaan merkityistä 

rakennuskustannuksista ja vähintään 10 % myytyjen osakkeiden kauppahintojen 
yhteismäärästä 

o rakentamisvaiheen jälkeisen vakuuden on vastattava 2 % osakkeiden kauppahintojen 
yhteismäärästä 

o vakuuden vapautumisesta 2:18 
- ennen osakkeiden myyntiä vakuus perustajaosakkaan suorituskyvyttömyyden varalta (2:19) 



- osakkeenostajilla tietty valvontamahdollisuus 
o oikeus valita tilintarkastaja (2:21) ja rakennustyön tarkkailija (2:22) kun vähintään 

neljännes asuinhuoneistosta on myyty (2:20) 
- yhtiökokous kutsuttava koolle, kun rakennukset on hyväksytty käyttöön otettaviksi (2:23) 
- varauksen tekijän on suoritettava myyjälle sovittu varausmaksu 

o katsotaan osaksi kauppahintaa 
o jos kauppa raukeaa, myyjän on syystä riippumatta viipymättä palautettava 

varausmaksu 
- käsiraha: vakuus, halukkuudesta ostaa asunto tarjotulla hinnalla ja myyjä puolestaan 

lupautuu olemaan myymättä asunto kolmannelle tarjouksen voimassaolon aikana 
o korkeintaan 4 % kauppahinnasta 
o katsotaan osaksi kauppahintaa 
o jos kauppa raukeaa tarjouksen tekijän puolella olevasta syystä, myyjä saa pitää 

käsirahan eräänlaisena korvauksena 
o jos myyjä ei hyväksy ostotarjousta tai kauppa raukeaa muusta syystä, myyjän on 

viipymättä palautettava käsiraha 
▪ lisäksi maksettava käsirahan suuruin hyvitys, jos myyjä kieltäytyy tekemästä 

kauppaa käsirahan yhteydessä sovituin ehdoin eikä kieltäytyminen johdu 
tarjouksen tekijästä (3:3) 

o vaihtoehtoisesti voidaan sopia ns. vakiokorvauksesta, jos ostotarjouksen tekijä 
vetäytyy kaupasta 

- rakennusvaiheen aikana ja vuoden sen jälkeen tehtyä asuntokauppaa suojaa 2:17 mukainen 
vakuus (4:3) 

- jos asunnon hallinnan ajankohtaa ei ole sovittu, luovutuksen tulee tapahtua kohtuullisessa 
ajassa kaupanteosta huomioiden vastaavanlaisen asunnon valmistumisen tavanomaisesti 
edellyttämä aika ja muut seikat (4:4) 

- vastuu asunnosta koituvista kustannuksista ja vaaranvastuu siirtyvät luovutuksen yhteydessä 
(4:5-6) 

- jos myyjä ei luovuta asuntoa sovittuna ajankohtana tai 30 päivän kuluessa arvioidusta 
ajankohdasta, on kyseessä viivästystilanne (4:12) 

o viivästystilanteessa tai jos on perusteltua aihetta olettaa, että asunnon luovutus 
viivästyy, on ostajalla oikeus maksusta pidättymiseen (4:7) 

o kaupan purku viivästyksen vuoksi vain, jos sopimusrikkomus on olennainen (4:8) 
▪ force majeure  60 päivän lisäaika, purku vain jos tilanne muutoin 

muodostuisi kohtuuttomaksi 
- myyjä on velvollinen korvaamaan välittömät vahingot kontrollivastuun mukaisesti ja välilliset 

vahingot tuottamusvastuun mukaisesti 
o välillinen vahinko: tulon menetys ja asunnon käyttöhyödyn olennainen menetys tai 

muu siihen rinnastettava olennainen haitta 
▪ esim. menetetty vuokratulo, tilapäisen asumisen aiheuttama olennainen 

epämukavuus (HE) 
o välitön vahinko: kaikki muut kuin välilliset vahingot 

- laatuvirhe: laissa säännellyt poikkeamat asunnon ja sen ympäristön fyysisissä ja 
toiminnallisissa tekijöissä (4:14-15) 

- taloudellinen virhe: myyjän menettely on johtanut siihen, että ostajalle on syntynyt 
virheellinen tai harhaanjohtava kuva asunnon omistamiseen tai käyttöön vaikuttavista 



taloudellisista velvoitteista tai jos yhtiön taloudellinen tila on rakentamisvaiheen päättyessä 
taloussuunnitelman edellyttämää heikompi (4:27) 

- oikeudellinen virhe: vastaa pääpiirteissään kauppalain 41 § 
- asunnossa on virhe, jos se ei vastaa, mitä voidaan katsoa sovitun asunnon ominaisuuksista, 

materiaaleista, varustuksesta, laatutasosta ja muista seikoista tai jos se ei muuten vastaa 
sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on aihetta olettaa (4:14) 

o saattaa ilmetä myös rakennuksen yleisissä tiloissa (HE) 
o rakentamisvirhe: rakentamista ei ole suoritettu hyvän rakentamistavan mukaisesti tai 

ammattitaitoisesti ja huolellisesti tai jos materiaali ei kestävyydeltään ja muilta 
ominaisuuksiltaan vastaa tavanomaisen hyvää laatua ja täytä kohtuullisia 
laatuvaatimuksia 

o terveyshaitta: ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa vaiheutuvan 
haittaa terveydelle 

o tiedonvastaavuuden vaatimus: asunnossa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka 
myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa 
vaikuttaneen kauppaan 

o asunnossa on virhe, jos tietojenantovelvollisuus laiminlyönnin voidaan olettaa 
vaikuttaneen kauppaan 

▪ VNA asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista (130/2001) 
o asunnosta annettuun tietoon rinnastetaan tieto asunnon välittömästä ympäristöstä 

ja lähialueista 
- asunnonostaja ei voi vedota virheenä seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tietäneen 

kauppaa tehtäessä (4:16) 
- virheellisyysarvioinnin ajankohtana vaaranvastuun siirtyminen 
- piilevä virhe: myyjä vastaa asunnossa luovutushetkellä olleesta virheestä, vaikka se ilmenisi 

vasta myöhemmin (4:17) 
- myyjän on järjestettävä vuositarkastus 12-15 kuukautta sen jälkeen, kun 

rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöön otettavaksi (4:18) 
- ostajan on tehtävä virheilmoitus viimeistään vuositarkastuksen yhteydessä (4:19) 

o jos asunnossa ilmenee virhe, jota ostajan ei voida edellyttää havainneen ennen 
vuositarkastusta tai sen yhteydessä, ilmoitus vaatimuksineen, on tehtävä 
kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta 

- myyjän vastuun pysyttävät säännökset vastaan kuin kuluttajankaupassa (4:20)  törkeä 
huolimattomuus, kunnianvastaisuus, arvoton menettely, vaara terveydelle tai omaisuudelle 

- ostajalla on virheen perusteella oikeus pidättyä maksamasta jäljellä olevaa osaa 
kauppahinnasta (4:21) 

- ostajalla on oikeus vaatia virheen oikaisua (4:22) 
o myyjää suojaa kustannusraja: jos kustannukset kohtuuttoman suuria verrattuna 

virheen merkitykseen ostajalle 
o ei saa aiheuttaa kolmansille suhteettoman suurta haittaa verrattuna virheen 

merkitykseen ostajalle 
o myös myyjällä oikeus tietyin ehdoin oikeus oikaista virhe (4:23) 
o virhe oikaistava kohtuullisessa ajassa virheilmoituksen jälkeen tai ostajalla on oikeus 

teettää oikaisu toisella ja vaatia korvaus myyjältä (4:24) 
- oikeus virhettä vastaavaan tai virheeseen nähden kohtuulliseen hinnanalennukseen vain jos 

oikaisua ei suoriteta asianmukaisesti määräajassa tai se ei tule kysymykseen 
- kaupan purku mahdollinen vain, jos sopimusrikkomus on olennainen (4:25) 



- myyjä vastaa ostajalle välittömistä vahingoista ankaran vastuun perusteella ja välillisistä 
vahingoista tuottamusvastuun perusteella (4:26) 

o tuotevahingoista vastuu valmistajalla tuotevastuulain mukaisesti ja myyjällä 
asuntokauppalain mukaisesti, mikäli hänen puolellaan ilmenee huolimattomuutta 

- taloudellisen virheen seuraamuksena pidättyminen kauppahinnan maksamisesta, 
hinnanalennus, kaupan purku ja vahingonkorvaus (4:21, 4:25-26) 

- oikeudellisen virheen seuraamukset vastaavat KL 41 §:n säännöksiä (4:28) 
- jollei toisin sovita, ostajan on maksettava kauppahinta samana ajankohtana kuin asunnon 

hallinta ja osakekirja tai tätä vastaava asiakirja luovutetaan hänelle (4:29) 
o pääsääntöisesti vähintään 10 % kauppahinnasta saa erääntyä maksettavaksi vasta, 

kun ostajalla on ollut kohtuullinen tilaisuus tarkastaa asunto ja asunnon hallinta 
luovutetaan hänelle, ja vähintään 2 % kauppahinnasta on maksettava tallettamalla se 
myyjän lukuun myyjän valitsemaan pankkiin 

- PS: kauppasopimus on sitova 
o P: peruutus onnistuu ennen asunnon hallinnan luovutusta, mutta ostajalle tulee 

korvattavaksi peruutuksesta aiheutunut vahinko (4:32) 
- ostajan maksuviivästyksen seuraamuksena viivästyskorko, kaupan purku ja vahingon korvaus 

(4:33-35) 
- käytetyn asunnon kauppaa koskevassa sääntelyssä lähtökohtana kahden yksityishenkilön 

välinen kauppa 
o virheen käsite suppeampi (6:11) 
o kaupan purun edellytykset tiukemmat 
o vahingonkorvausvastuu tuottamusperusteinen, tosin käännetty todistustaakka (6:17) 
o jos myyjänä yritys: viittaussäännökset uuden asunnon kauppaa koskevaan 4 lukuun 

- osamaksukauppa: osa kauppahintaa erääntyy maksettavaksi vasta ostajan saatua kaupan 
kohteena olevan tavaran hallintaansa 

o edellyttäen, että myyjä on pidättänyt itsellään omistusoikeuden tai takaisinotto-
oikeuden, kunnes määrätty osa kauppahinnasta on maksettu 

o osamaksukauppalakia (91/1966) ei sovelleta kuluttajaluottoihin 
- KSL 7 luku sovelletaan kuluttajanluottoihin 

o ei kuitenkaan kuluttajaluottoon, josta ei peritä korkoa tai muita maksuja 
- kuluttajaluotto: tarkoitetaan luottoa, jonka elinkeinonharjoittaja (luotonantaja) sopimuksen 

mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna 
vastaavana taloudellisena järjestelynä (7:1) 

o jatkuva luotto: kuluttajaluotto, joka on ennalta sovittuun luottorajaan asti jatkuvasti 
kuluttajan käytettävissä ilman luotonantajan erillistä luottopäätöstä (7:7) 

o kertaluotto: muu kuin kuluttajaluotto (7:7) 
o pikaluotto: pieniä ja lyhytkestoisia kuluttajaluottoja, joita kuluttaja pystyy 

hankkimaan etäviestimellä eikä luoton antaminen edellytä vakuuksia (7:17a, 19) 
- kuluttajalle on ennen sopimuksen tekemistä annettava Vapaamuotoiset eurooppalaiset 

kuluttajatiedot -niminen lomake, joka sisältää 7:9:ssä mainitut tiedot 
o ei koske asuntoluottoja ja alle 100 euron hyödykesidonnaisia kertaluottoja 

- hyvä luotonantotapa (7:13) 
o vastuullinen menettely 
o asianmukainen markkinointi 
o tiedonantovelvollisuus 



- ennen luottosopimuksen solmimista luotonantajan on arvioitava kuluttajan luottokelpoisuus 
(7:14) sekä todentaa kuluttajan henkilöllisyys (7:15) 

- kuluttajaluottosopimus tehtävä kirjallisesti (7:17) 
o sisältövaatimukset KSL 7:17 ja VNA (789/2010) 
o muotovaatimusten rikkomisesta voi seurata markkinaoikeudellinen kielto (7:50) ja 

sopimusoikeudellinen osittainen pätemättömyys 
o elinkeinonharjoittajan oikeus periä korkoja ja maksuja rajoittuu sopimukseen (7:17) 
o myös suullisesti sovittu luotto on maksettava sopimuksen mukaisesti 

- jos luoton määrä tai luottoraja on alle 2000 euroa, luoton todellinen vuosikorko saa olla 
enintään korkolain viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä (7:17a) 

- kuluttajalla on oikeus peruuttaa kuluttajaluottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle 
14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä (7:20) 

o tietyin edellytyksin kuluttajan on maksettava korkoa ajalta, jonka luotto on ollut 
kuluttajan käytettävissä 

o kuluttajan on palautettava saamansa varat  
- kuluttajalla on oikeus maksaa kuluttajaluotto ennen sen erääntymistä (7:27) 

o tietyin edellytyksin kuluttajan on maksettava luottosuhteen perustamisesta 
aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan 

o tietyissä tilanteissa luotonantaja voi periä korvauksen ennenaikaisesta maksamisesta 
(7:28) 

- oikeudet myyjän tai toimeksisaajan sopimusrikkomuksen perusteella ulottuvat myös 
luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen (7:39) 

- kuluttaja, joka: 
o luovuttaa luottokortin tai luoton käyttöön oikeuttavan muun tunnisteen toiselle,  
o menettää kortin tai tunnisteen hallinnan huolimattomuuttaan tai 
o laiminlyö ilmoittaa kortin tai tunnisteen menetyksestä luotonantajalle ilman 

aiheetonta viivytystä 
vastaa kortin tai tunnisteen käytöstä täysimääräisesti enintään 150 euroon saakka, 
ellei kuluttaja ole toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti (7:40) 

o vastuu lakkaa aina, kun ilmoitus saapuu luotonantajalle (7:40) 
- kuluttajavakuutussopimuksista säännellään vakuutussopimuslaissa (543/1994) 
- henkilövakuutus: kohteena luonnollinen henkilö (2 §) 

o summavakuutus: kiinteä korvaussumma, joka suoritetaan aiheutuneen vahingon 
määrään katsomatta 

- vahinkovakuutus: esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun 
varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi (2 §) 

- sopimusehto, joka poikkeaa lain säännöksistä vakuutuksenottajaksi, on eräin poikkeuksin 
mitätön kuluttajaa tai kuluttajaan rinnastettavissa olevaa kohtaan (3 §) 

- vakuutuksenantajan on ennen sopimuksen päättämistä annettava vakuutuksen hakijalle 
vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot (5 §) 

o vakuutuksen etämyynnissä on lisäksi annettava KSL 6a luvussa tarkoitetut 
ennakkotiedot 

o seurauksena tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta saattaa olla sopimuksen 
pätemättömyys, vahingonkorvausvelvollisuus tai se, että sopimuksen katsotaan 
olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla saamiensa tietojen 
perusteella on ollut aihetta käsittää (9 §) 



- jos vakuutuksenottaja menettelee kysymyksiin vastatessaan vilpillisesti, vakuutussopimus ei 
sido vakuutuksenantajaa, joka myös saa pitää jo suoritetut vakuutusmaksut (24-24 §) 

- vahinkovakuutuksessa vakuutuskorvausta voidaan alentaa tai evätä kokonaan, jos 
vakuutuksenottaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa tahallisesti tai vähäistä 
suuremmasta huolimattomuudestaan (23 §) 

- henkilövakuutuksessa noudatetaan pro-rata-periaatetta: jos vakuutuksenottaja on 
laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa tahallisesti tai vähäistä suuremmasta 
huolimattomuudesta, määräytyy vakuutuksenantajan vastuu sen mukaan, minkä ratkaisun 
hän olisi tehnyt, jos olisi saanut oikeat ja täydelliset vastaukset (24 §) 

o kohtuusperiaate: seuraamuksia voidaan sovitella, jos ne johtaisivat ilmeiseen 
kohtuuttomuuteen 

o vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa henkilövakuutus, mikäli vilpillisyyttä ei 
voida pitää vähäisenä ja vakuutuksenantaja oikean asianlaidan tuntien ei olisi 
myöntänyt vakuutusta (17 §) 

- vakuutetulle on ilman aiheetonta viivytystä sopimuksen solmimisen jälkeen annettava 
vakuutuskirja, johon on merkitty sopimuksen keskeinen sisältö (6 §) 

o etämyynnissä nämä tiedot on annettava jo ennakkoon (KSL 6a:11) 
- jos vakuutusmaksun suoritus viivästyy, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus 

päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä (38 §) 
o tai 14 päivää-3 kuukautta sosiaalisen suoritusesteen päättymisestä (39 §) 

- vakuutussopimuksessa voidaan asettaa vakuutuksenottajalle velvollisuus ilmoittaa vaaran 
lisääntymisestä, jos vakuutustapahtuman todennäköisyys on kasvanut 

o vahinkovakuutuksen osalta 26 § 
▪ vähäistä suuremman laiminlyönnin seurauksena vakuutuskorvausta voidaan 

alentaa tai se voidaan evätä 
o henkilövakuutuksen osalta 27 § 

▪ seuraamukset samat kuin tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä 
o kun vaaran lisääntymisestä on asianmukaisesti ilmoitettu, vakuutuksenantaja voi 

laissa säädetyin edellytyksin irtisanoa sopimuksen tai muuttaa sen ehtoja (15, 17-20 
§) 

- suojeluohjeet: määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jonka 
tarkoitus on estää tai rajoittaa vahingon syntymistä (31 §) 

o suojeluohjeiden tahallisen tai vähäistä suuremman rikkomisen seuraamuksena 
korvausta voidaan alentaa tai evätä tai jopa sopimuksen irtosanominen (15 §) 

- vakuutettu menettää oikeuden korvaukseen, jos hän aiheuttaa vakuutustapahtuman 
tahallisesti ja korvausta voidaan alentaa tai evätä, jos vahinko johtuu vakuutetun törkeästä 
huolimattomuudesta (30 §)  peruste irtisanoa vakuutus (15 §) 

- pelastamisvelvollisuus: velvollisuus toimia kykyjensä mukaan vahingon torjumiseksi tai 
rajoittamiseksi (32 §) 

o vakuutuksenantaja velvollinen korvaamaan pelastusvelvollisuuden täyttämisestä 
aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylittyisi (61 §) 

o seuraamukset laiminlyönnistä samat seuraamukset kuin suojeluohjeiden 
laiminlyönnistä 

- vakuutustapahtumasta on ilmoitettava vakuutuksenantajalle ja annettava asiakirjat ja tiedot, 
jotka ovat tarpeen vastuun selvittämiseksi ja joita kohtuudella voidaan vaatia (69 §) 

o jos hakija antaa vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, voidaan korvausta alentaa 
tai evätä sen mukaan kuin on kohtuullista (72 §) 



- rikastumiskielto: Jos vakuutussopimukseen merkitty vakuutusmäärä ylittää merkittävästi (20 
%) vakuutetun omaisuuden tai etuuden arvon, ei vakuutuksenantaja ole velvollinen 
korvaamaan enempää kuin vahingon peittämiseksi tarvittavan määrän (57 §) 

- alivakuutus: jos vakuutusmäärä on merkittävästi (20 %) vakuutetun omaisuuden tai etuuden 
arvoa pienempi (58 §) 

- eräitä välttämättömyyspalveluita koskevat kuluttajien hyväksi pakottavat erityissäännökset 
- sähkömarkkinalaki (588 

o sähkön vähittäismyyjän, jolla on huomattava markkinavoima jakeluverkonhaltijan 
vastuualueella, on toimitettava vastuualueella sähköä kohtuulliseen hintaan 
kuluttajille (67 §) 

o edellytykset sähköntoimituksen keskeyttämiselle maksuviivästyksen tai muun 
sopimusrikkomuksen johdosta: (103 §) 

▪ kirjallinen huomautus ja erillinen katkaisuvaroitus aikaisintaan 2 viikkoa 
huomautuksen jälkeen 

▪ PS: sähkön saa katkaista aikaisintaan 5 viikkoa huomautuksen jälkeen 
• P1: jos maksun laiminlyönti on johtunut sosiaalisesta 

suoritusesteestä, aikaisintaan 2 kuukauden kuluttua maksun 
eräpäivästä 

• P2: loka-huhtikuun aikana, mikäli asunnon lämmitys on riippuvainen 
sähköstä, aikaisintaan 4 kuukauden kuluttua maksun eräpäivästä 

- tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 
o yleispalveluvelvoitteen alainen teleyritys on velvollinen tarjoamaan 

maantieteellisestä paikasta riippumatta kohtuullisella hinnalla liittymän yleiseen 
viestintäverkkoon käyttäjän vakinaisessa asuin- tai sijaintipaikassa (85-96 §) 

o teleyrityksillä pääsääntöinen oikeus rajoittaa liittymän käyttöä tai sulkea liittymä 
maksuviivästyksen johdosta 

▪ P1: jos erääntynyt maksu on alle 50 euroa tai liittyy muun palvelun kuin 
viestintäpalvelun vastaanottamiseen (115 §) 
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