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1
1.1

JOHDANTO
Kehittämistutkimuksen tausta

Markkinoilla toimiessaan kuluttajan tulee tuntea omat kuluttajansuojaoikeutensa, mutta
hänen on myös pystyttävä luottamaan siihen, että elinkeinonharjoittajat noudattavat samoja pelisääntöjä. Tämä lisää kuluttajan uskoa elinkeinoelämää kohtaan, jolloin hän myös
uskaltaa tehdä kauppaa ja sopimuksia. Samoin elinkeinonharjoittajille hyvä kuluttajansuojaosaamisen taso edistää sitä, että liike-elämässä osataan toimia lainsäädännön vaatimalla tavalla ja välttää ongelmien syntyminen (Raijas 2018, 9.) On selvää, että kuluttajalainsäädännön hallitsemisella on myös suora vaikutus yrityksen reklamaatioiden vähenemiseen ja yrityskuvan paranemiseen sekä se voi lisätä myös kilpailuetua.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) markkinatutkimusyksikön vuonna 2018 teettämässä kuluttajansuojan osaamisen tasoa ja tunnettuutta koskevassa selvityksessä on havaittu, että
elinkeinonharjoittajilla ja kuluttajilla on puutteita kuluttajankaupan säännösten tuntemuksessa tai virheellisiä käsityksiä niistä. Samanlaisia huomioita on myös tehty kuluttajansuoja-asioiden valvontayksikössä. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2018a; Raijas 2018, 27-29.)
Tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien tietämystä verkkokauppaan,
reklamointiin ja virheenoikaisuun liittyvistä asioista (Raijas 2018, 14-16).
Elinkeinonharjoittajien puolelta tutkimus suunnattiin elektroniikan vähittäiskauppaa harjoittaviin yrityksiin myymäläpäälliköille tai reklamaatioiden käsittelystä vastaaville henkilöille.
Virheen hyvittämistä koskeviin kysymyksiin osattiin vastata hyvin, kun taas verkkokauppaostoksiin liittyviin asioihin yli puolet vastasi väärin. Kivijalkamyymälöiden osalta reklamaatioajasta oli epätietoisuutta ja takuuasioista erityisen paljon virheellistä tietoa. Keskiarvollisesti elinkeinonharjoittavat vastasivat oikein 51 prosenttiin kysymyksistä. (Raijas 2018, 13,
17.)
Kuluttajien tutkimusjoukko taas koostui ikäjakaumaltaan 18-84 vuotiaista ja taustoiltaan
monipuolisesta ryhmästä, joista miehiä sekä naisia osallistui saman verran. Tutkimus
osoittaa, että johto-, toimihenkilö- tai asiantuntijatehtävissä toimivien sekä opiskelijoiden
tietämys näyttäisi olevan parhaimmalla tasolla, koska kummassakin ryhmässä oikein vastanneiden osuus oli 58 %. Keskiarvollisesti kaikkien osallistuneiden tietämys oli samaa
luokkaa kuin elinkeinonharjoittajilla eli 50 %. Kuluttajat tietävät erityisen hyvin, että takuunalaisesta virheellisestä tuotteesta on mahdollista vaatia hyvitystä ilman ostokuittiakin,
jos pystyy osoittamaan ostoajan ja -paikan. Reklamointiaika, virheen hyvitystavat ja luoton todellisen vuosikoron käsite oli myös suhteellisen hyvin vastaajien tiedossa. Eniten ku-
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luttajilla oli vääriä käsityksiä puhelimitse tai verkossa tehtyjen ostosten peruuttamisoikeuteen sekä yksityishenkilöiden väliseen käytetyn tavaran kauppaan liittyvään kysymykseen.
Useimmat kuluttajista myös luulivat, että myymälästä ostetulla virheettömällä tuotteella on
aina palautusoikeus. Sen sijaan kuluttajat vastasivat huomattavasti elinkeinoharjoittajia
heikommin oikein kysymykseen, joka koski kuluttajan oikeutta valittaa tavaran virheestä ja
mahdollisuudesta saada hyvitystä takuuajan päätyttyä. Selvityksestä kävi ilmi, että käsitykset kuluttajien oikeuksista eroavat suuresti markkinoiden osapuolten välillä, joten kuluttajansuojaosaamista on tarpeellista vahvistaa kummankin joukon osalta. (Raijas 2018, 18,
20, 22, 25, 27 29.)
Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa kuluttajansuojalainsäädäntöä ja sen soveltamista
yritystoiminnassa ei myöskään opeteta riittävästi, vaikka siitä olisi etua eri ammateissa,
joissa kohdataan kuluttaja-asiakkaita. Kuluttajansuojaosaamista vaativia ammatteja ovat
mm. myyjät ja myyntipäälliköt, asiakaspalvelupäälliköt, autonkorjaajat, kampaajat jne. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2018a.) Kuluttajakasvatuksen vahvistaminen ja kuluttajavalistus
ovat muun muassa KKV:n lakisääteisiä tehtäviä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston oppimisen
palvelut, jonka toimeksiannosta tämä kehittämistutkimus toteutetaan, vastaa kuluttajansuojaosaamisen edistämisestä ja vahvistamisesta, jotta yritysten ja kuluttajien taidot pysyvät ajan tasalla alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Sen kohderyhmänä on yleisopetus eli peruskoulut ja lukiot sekä niihin liittyvä opettajankoulutus, tutkimus, opetusmenetelmien kehittäminen ja kansainvälinen verkostoyhteistyö. Oppimisen palvelut tuottaa ajankohtaista tietosisältöä kuluttajansuojaan liittyvistä aiheista eri kanaviin, opetusmateriaalia
oppilaitoksille, aineistoa yrityksille sekä itseopiskelumateriaalia. Tarkoituksena on mm.
vahvistaa kuluttajakaupan eri ammattialoilla opiskelevien myyjänvastuutaitoja, joiden hallitsemista työelämässä tarvitaan. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2018a; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2020a, 3-5.)
Kehittämistutkimuksen aiheena on autokaupan myyjän kuluttajansuojaosaamisen edistäminen eli tietouden lisääminen elinkeinonharjoittajan vastuista ja velvollisuksista tiedonantovelvollisuuden näkökulmasta. Kehittämistutkimus aiheeseen on päädytty toimeksiantajan tarpeesta ja tutkimuksen kirjoittajien henkilökohtaisesta kiinnostuksesta kuluttajansuojaosaamisen kehittämistä kohtaan. Hankkeen myötä saadaan kehitettyä myös omaa ammatillista asiantuntijuutta. Lisäksi toinen kehittämistutkimuksen tutkijoista toimii Kilpailu- ja
kuluttajavirastossa kuluttajaoikeusneuvojana, joten hän kohtaa päivittäin työssään ajoneuvon kauppaan liittyvien ongelmia ja niiden moninaisen kirjon. Autokauppaan liittyvät asiat
ovat olleet yleisin aihe Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan tulleista yhteydenotoista useiden vuosien ajan. Vuonna 2019 autokauppaan liittyviä yhteydenottoja oli
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16 445 kpl eli noin neljännes kaikista kuluttajaneuvontaan tulleista yhteydenotoista. Luvuissa on mukana myös autojen korjauspalveluita koskevat yhteydenotot. Kaikkien yhteydenottojen määrä oli 66 715 kpl. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2020c; Mainio 2020.) Samoin
kuluttajariitalautakuntaan päätyneistä riita-asioista autokauppaa koskevat valitukset ovat
olleet tilastojen kärki päässä vuosittain. Kuluttajariitalautakuntaan henkilöauton kauppaa
koskevista riitatilanteista valitettiin 1068 kertaa vuonna 2019, kun vuotta aiemmin valituksia oli 952 kpl. (Kuluttajariitalautakunta 2020.)
Aihe on merkittävä ja tarpeellinen, josta on konkreettista hyötyä toimeksiantajalle, laajemmin yhteiskunnallisesti kuluttajakauppaa harjoittaville yrityksille sekä oppilaitosten opettajille. Toimeksiantajalla on tarve kehittää uusia tapoja, joilla edistetään kuluttajansuojaosaamista ja kuluttajansuojan toteutumista yhteiskunnassa.

1.2

Kehittämistutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset

Kehittämistutkimuksen tavoitteena on kehittää autokaupan myyjille selkeä ja helposti ymmärrettävä kuluttajansuojaosaamisen –opas, joka tukee yritysten liiketoimintaa ennen
kaupantekoa. Sen tarkoituksena on parantaa aloittavien yrittäjien ja yritysten kuluttajansuojan tuntemusta tiedonantovelvollisuuden näkökulmasta, jotta kaupankäynnissä osataan toimia lainsäädännön vaatimalla tavalla sopimuksia tehdessä ja välttää ongelmien
syntyminen. Oppaan kehittäminen linkittyy osana myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV)
tulostavoitehankkeeseen, johon kuuluu muun muassa kuluttajansuojan tunnettuuden lisääminen (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2018a).
Tässä kehittämistutkimuksessa tarkastellaan autoliikkeen tiedonantovelvollisuutta markkinoinnissa, tavaran kaupassa ja kuluttajaluotoissa kuluttajansuojalain pohjalta. Tarkoituksena on selvittää elinkeinonharjoittajan eli autokaupan myyjän tiedonantovelvollisuuden
laajuutta kuluttajaa kohtaan voimassa olevan sääntelyn valossa ennen kaupankäyntiä ja
kuluttajasopimuksen tekemisen aikana. Lisäksi tutkitaan, kuinka kuluttajansuojaa jätetään
noudattamatta rikkomalla mm. KSL 2 luvun markkinointisäännöksiä ja KSL 5 luvun tiedonantovelvollisuutta. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti tiedonantovelvollisuuteen KSL 2
luvun 7 §:n ja 8 §:n markkinointia, KSL 5 luvun 14 §:n 1. ja 2. kohdan tavaran kauppaa ja
KSL 7 luvun kuluttajaluottokauppaa koskeviin säännöksiin sekä niiden laiminlyöntiin. Lisäksi perehdytään autokaupan sopimuksiin ja myyjän virhevastuuaikaan, koska sen pituudesta kaupan osapuolilla on yleensä virheellisiä käsityksiä.
Kehittämistyön päätutkimuskysymyksenä on:


Mitä tiedonantovelvollisuuksia kuluttajansuoja asettaa elinkeinonharjoittajalle markkinoinnissa, tavaran- ja kuluttajaluottokaupassa?
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Alatutkimuskysymyksenä on:


Miten tiedonantovelvollisuutta laiminlyödään oikeustapausten mukaan?

Kehittämistutkimuksen aihetta tarkastellaan vain kuluttajankaupan näkökulmasta eli tilannetta, jossa kaupan osapuolina ovat ostajana kuluttaja ja myyjänä elinkeinonharjoittaja.
Siten tutkimuksessa ei käsitellä kahden yksityishenkilön tai kahden yrityksen välistä kauppaa. Lisäksi aihe rajataan koskemaan tiettyä toimialaa, joten opas kohdistetaan autokaupan myyjille. Tällä toimialalla on havaittu erityisesti kehittämistarpeita kuluttajansuojaosaamisessa, kuten aiemmin kävi ilmi kuluttajaneuvontaan ja kuluttajariitalautakuntaan tulleista
yhteydenotto- ja valitusmääristä.
Automyyjien tulee olla tietoisia kuluttajansuojalain (KSL) säännöksistä eli kuluttaja-asiakkaan oikeuksista ja mitä velvoitteita sekä vastuita laki autokaupan toiminnalle asettaa.
Näin voidaan ennaltaehkäistä ristiriitojen syntymistä ja virhetilanteessa reklamaatiot osataan ratkaista oikeudenmukaisesti.
Työssä käsitellään ennen kaupantekoa tapahtuvaa toimintaa eli tiedonantoa tavaran
kauppaan, markkinointiin ja kuluttajaluottosopimuksiin liittyvissä keskeisissä asioissa,
jotka myyjän tulee huomioida myyntitilanteessa tai sitä ennen. Lisäksi käsitellään sopimuksia ja elinkeinonharjoittajan virhevastuuaikaa, joka vaikuttaa jälkimarkkinointiin eli reklamaatioiden hoitamiseen.

1.3

Teoreettinen viitekehys

Työn teoreettisen viitekehyksen muodostaa pääasiassa kuluttajansuojalaki ja hallituksen
esitykset eli lainvalmisteluaineisto. Kirjallisuuslähteinä toimii oikeuskirjallisuus kuten kotimaiset kuluttajaoikeuden perusteokset ja asiantuntija-artikkelit. Lisäksi tietoperusta sisältää oikeustapauksia mm. korkeimman oikeuden päätöksiä, erityistuomioistuimen eli markkinaoikeuden ratkaisuja sekä tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksia. Lähdeaineistona käytetään myös aiheeseen liittyvän
valvontaviranomaisen eli kuluttaja-asiamiehen laatimia linjauksia, kannanottoja ja ratkaisuja. Tarkoituksena on selvittää lähdemateriaalin ja oikeudellisen ratkaisukäytännön
avulla, minkälaisissa tapauksissa tiedonantovelvollisuus on laiminlyöty. Oikeustapaukset
ovat olennainen lähde tutkielmassa, koska ne toimivat käytännön esimerkkeinä ja todisteina tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Tietoperusta on kuvattuna kuviossa 1.
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KUVIO 1. Kehittämistutkimuksen tietoperusta.

1.4

Työn rakenne ja aikaisemmat tutkimukset

Työ koostuu kymmenestä pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa on johdanto, joka käsittää
tutkimushankkeen taustan, tavoitteen ja tarkoituksen. Lisäksi luvussa on kuvattu tutkimuskysymykset ja teoreettinen viitekehys. Luvussa kaksi kuvataan tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet.
Kolmannessa luvussa tarkastellaan aluksi kuluttajaneuvonnan ja kuluttajariitalautakunnan
autokauppaan liittyvien yhteydenottojen ja valitusten tilastoja, jotka taustoittavat aihetta.
Luvussa perehdytään myös kuluttajansuojalain tavaran yleisiin virhevastuusäännöksiin,
kuluttajan ennakkotarkastusvelvollisuuteen sekä myyjän tiedonantovelvollisuuden laajuuteen ajoneuvon kaupassa.
Neljäs luku käsittelee automyyjän tiedonantovelvollisuutta markkinoinnissa huomioitavista
seikoista ja luvussa viisi kuvataan elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuutta kuluttajaluottojen osalta eli tilanteessa, jossa kuluttaja ostaa auton osamaksulla. Luku kuusi koskee sopimuksen tekemistä ja tietoperustan viimeinen eli seitsemäs luku myyjän virhevastuuaikaa, takuun merkitystä ja virheestä vastuussa olevia kaupan osapuolia.
Kahdeksannessa pääluvussa kuvataan kehittämistutkimuksen toteutus. Ensin esitellään
kohdeorganisaatio. Sen jälkeen kuvataan tutkimustyön toteuttaminen eli vaiheet, aineiston
keruumenetelmät, kuvaus ja analysointi. Luku yhdeksän käsittää tutkimuksen tulokset. Vii-
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meisessä luvussa kymmenen esitellään kehittämistutkimuksen johtopäätökset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin. Päätösluvun lopussa arvioidaan kehittämistutkimusta ja kuvataan jatkotutkimusaiheet ja kehittämisideat.
Autokaupan kuluttajansuojaa ja virhevastuusäännöksiä on aikaisemmin tutkittu melko vähän. Tutkimusten sisältö on painottunut lähinnä auton vikaantumista ja virheellisyyttä koskevien säännösten ja virheenoikaisun tarkasteluun. Tämä kehittämistutkimus taas pohjautuu näkökulmaltaan autokaupan tiedonantovelvoitteeseen eli asioihin, jotka tulee huomioida markkinoinnissa, sopimuksenteossa, tavaran kaupassa ja kuluttajaluotoissa ennen
sopimuksen tekemistä.
Markus Kumara (2014) on aikaisemmin tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan uusien ja
käytettyjen ajoneuvojen kuluttajansuojalain sisältöä, myyjän virhevastuuta ja virheenoikaisukeinoja (Kumara 2014, 1). Leena Broman (2017) on käsitellyt pro gradu -tutkielmassaan kuluttajankauppaa käytetyn auton kaupassa ja virhevastuusäännöksiä myyjäliikkeen
näkökulmasta. Broman selvittää tutkielmassaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksien ja voimassa olevan lainsäädännön avulla, kuinka laaja on myyjän virhevastuu käytetyn tavaran kaupassa.
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2

KESKEISET KÄSITTEET

Kuluttajansuojalla tarkoitetaan lakisääteisiä kuluttajalle annettuja oikeuksia, joista ei lähtökohtaisesti voi sopia toisin. Voimassa olevan lainsäädännön yksi pääperiaate on heikomman osapuolen suojaaminen ja osapuolten välisen epätasapainon tasoittaminen (Ämmälä 2006, 4-5). Sen tarkoitus on turvata sopimussuhteessa kuluttajaa, jonka asema elinkeinonharjoittajaan nähden on tiedollisilta ja taidollisilta kyvyiltään sekä taloudellisesti heikompi (Norio 2019, 7; Peltonen & Määttä 2015, 1; Ämmälä 2006, 4). Suojaamisen lähtökohtia ovat mm. tuotteiden turvallisuuteen, hyödykkeistä annettaviin markkinointitietoihin,
sopimusehtojen kohtuullisuuteen tai kuluttajan kokonaisvaltaiseen suojaamiseen liittyvät
näkökulmat (Norio 2019, 7).
Kuluttajansuojaoikeuden päämääränä on myös kaupankäynnin läpinäkyvyys. Kuluttajalle
tulee antaa tietoa riittävästi, avoimesti ja ymmärrettävässä muodossa ostopäätöksensä
tueksi. (Peltonen & Määttä 2015, 2). Elinkeinonharjoittajalla on siis tiedonantovelvollisuus
oikeiden ja olennaisten tietojen antamisesta, mutta tämän lisäksi myös lojaliteetti-, neuvonta- ja avustamisvelvollisuus, jotka painottavat vastapuolen edun huomioon ottamista
(Ämmälä 2006, 5).
Kuluttajan suojaamiseen vaikuttaa myös sillä hetkellä vallitseva kuluttajakäsitys eli millaisena kuluttaja ja hänen toimintatapansa koetaan. Kuluttajat on tavallisesti jaoteltu passiivisiin ja aktiivisiin kuluttajiin. Suomessa sekä Pohjoismaissa kuluttajat on yleensä mielletty
passiivisiksi eli he tutustuvat markkinointi-informaatioon vain pintapuolisesti tai muuten
heikonlaisesti. Aktiivisena kuluttajana taas pidetään henkilöä, joka on yleisesti ottaen hyvin informoitu, hän hakee parhaat tarjoukset markkinoilla ja tekee itselleen sopivimmat ostopäätökset. Euroopan unionin lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä kuluttaja on mielletty juuri tällaiseksi aktiiviseksi kuluttajaksi. Tällä hetkellä Euroopan unionissa kuluttajan
katsotaan olevan valistunut, kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja.
(Peltonen & Määttä 2015, 85-86; Norio 2019, 7-8, 43.)
Erilaiset kuluttajakäsitykset siis määrittelevät sen, kuinka eritavoin kuluttajia turvataan. Aktiivista ja rationaalisesti käyttäytyvää kuluttajaa voidaan parhaiten suojata varmistamalla,
että saatavilla on riittävästi hänen tarpeitaan vastaavaa tietoa. Näiden tietojen pohjalta aktiivisen kuluttajan on mahdollista tehdä hänen kannaltaan parhaimmat ostopäätökset.
Tämä suojaamistapa korostaa nimenomaan elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuutta, jonka avulla kuluttajaa turvataan. Kyseessä oleva tapa ei kuitenkaan aina anna riittävää suojaa niille kuluttajille, jotka ovat heikoimmassa asemassa ja suojaamista kaikkein
eniten tarvitsisivat. Toisena tapana suojaa voidaan antaa lainsäädännön keinoin kieltä-
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mällä haitallisimmat elinkeinonharjoittajan menettelyt. Näin voidaan tarjota suojaa nimenomaan heikoimmille kuluttajille, mutta toisaalta sen voidaan katsoa myös ylisuojelevan
vahvempia kuluttajia, jos estetään sellaisten elinkeinonharjoittajien toimien toteutuminen,
joista vahvemmat kuluttajat voisivat pikemminkin hyötyä (Norio 2019, 8.)
Kuluttajakaupan sopimuksiin liittyvät säädökset on kirjattu kansalliseen kuluttajansuojalakiin (38/1978), joka astui voimaan vuonna 1978. Kuluttajansuojalakia (KSL) sovelletaan,
kun elinkeinonharjoittaja myy, tarjoaa tai markkinoi kulutushyödykkeitä eli tavaroita ja palveluiden kuluttajalle. (Kuluttajansuojalaki 1 luku 1 § 1 mom.) Lisäksi laki koskee tilannetta,
jossa elinkeinonharjoittaja välittää hyödykkeitä kuluttajille. Esimerkiksi tavaran kauppaan
liittyvät säännökset on kirjattu kuluttajansuojalain 5 lukuun. (Ämmälä 2006, 7, 22; Norio
2019, 16). Näin ollen, jotta autokauppaa voidaan pitää kuluttajansuojalain mukaisena kuluttajankauppana, tulee myyjän olla elinkeinonharjoittaja ja kuluttajan ostajana.
Kuluttajansuojaoikeuden soveltamisalaan eivät sisälly lakisääteiset vakuutukset, ryhmähenkivakuutukset eikä yksityishenkilöiden välinen kauppa tai elinkeinonharjoittajien kesken tapahtuva kaupankäynti. Myöskään silloin laki ei sovellu, jos kuluttaja myy hyödykkeitä elinkeinonharjoittajan suuntaan. (Norio 2019, 16).
Kuluttajansuojalaki perustuu lähtökohtaisesti EU:n lainsäädäntöön, jonka tavoitteena on
ollut yhtenäistää jäsenvaltioiden sääntelyä kuluttajan aseman parantamiseksi (Ämmälä
2006, 1-2). EU-oikeus vaikuttaa kuluttajaoikeuteen EU:n perussopimusten, asetusten, direktiivien sekä Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön kautta eli niiden sisältö on otettava huomioon kansallisessa lainsäädännössä. Esimerkiksi kansallisen lain
(KSL 5 luvun 12 §) kulutustavaran kauppaa koskevat virhesäädökset pohjautuvat EU:ssa
laadittuun kulutustavaroista annettuun direktiiviin 1999/44/EY. (Peltonen & Määttä 2015,
13-14, 275.) Kyseinen direktiivi on minimitasoinen eli jäsenvaltion tulee toteuttaa kansallisessa lainsäädännössä vähintään direktiivissä säädetty vaatimustaso (Norio 2019, 11).
Kuluttajansuojalain 7 luvun kuluttajaluottoja koskevat säännökset perustuvat kulutusluottodirektiiviin 2008/48/EY.
Kuluttajien toimiminen markkinoilla on muuttunut yhä haasteellisemmaksi vuosikymmenten aikana ja taloudellisen kehityksen myötä. 1960 ja -70 -luvuilla huomattiin, että kuluttajien oikeusturvan parantamiselle on muutostarvetta mm. kulutushyödykkeiden määrän
kasvun, tuotevalikoiman lisääntymisen ja nopean vaihtuvuuden myötä (Norio 2019, 7; Peltonen & Määttä 2015, 3). Edelleenkin hyödykevalikoiman eli tavara- ja palveluvalikoiman
kasvaminen näkyy haasteena yhteiskunnassa. Toisaalta laajaa hyödykevalikoimaa voidaan pitää myös kuluttajan etuna, koska hänelle on tarjolla monipuolisia vaihtoehtoja kulutustarpeidensa täyttämiseen. Hyödykevalikoiman laajentuessa vaihtoehtojen vertailu ja
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perustellun ostopäätöksen tekeminen on kuitenkin entistä haasteellisempaa. Tämän lisäksi digitaaliset myyntikanavat kuten verkkokauppa, tekevät hyödykkeen etukäteistutustumisen mahdottomaksi, joten myyjän antamilla tiedoilla on ratkaiseva merkitys kuluttajan
tehdessä vertailua ostopäätöksensä tueksi. (Norio 2019, 6-7) Myyntimenetelmien digitalisoituminen on myös johtanut informaatiotulvaan, jolloin tietoa on niin paljon saatavilla,
ettei kuluttajalla ole aikaa tai kiinnostusta perehtyä siihen tarpeeksi. Kun kuluttajia suojataan lainsäädännön keinoin, niin heidän luottamuksensa elinkeinoelämää kohtaan lisääntyy ja he uskaltavat käydä kauppaa. Siten sääntöjen noudattaminen vaikuttaa myös yritysten menestymiseen markkinoilla. (Peltonen & Määttä 2015, 2.)
Kulutushyödykkeiksi kuluttajansuojalaissa luetaan tavarat, palvelukset ja muut hyödykkeet ja etuudet, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille tai joita luonnolliset henkilöt pääasiallisesti hankkivat yksityistalouttaan varten (Kuluttajansuojalaki 1luku 3 §). Lakia sovelletaan kaikkiin hyödykkeisiin: tavaroita ovat irtaimet esineet, kuten elintarvikkeet, vaatteet ja
elektroniikkalaitteet; palveluita mm. korjauspalvelut, ravintola-, kuljetus- sekä kauneudenhoitopalvelut (Norio 2019, 16.) Muihin hyödykkeisiin ja etuuksiin luetaan asunnot, kiinteistöt sekä arvopaperit (Määttä 2006, 19.) Tässä kehittämistutkimuksessa kulutushyödykkeen määritelmään sisältyviä tavaroita ovat ajoneuvot. Palveluksiin taas lukeutuu mm. kuluttajaluotot eli ajoneuvon kaupan osamaksusopimukset. Kun autoliike elinkeinonharjoittajana markkinoi, myy tai tarjoaa näitä hyödykkeitä kuluttaja-asiakkaalle, tulee kuluttajansuojalaki sovellettavaksi.
Kuluttajansuojalaissa kuluttajaksi katsotaan luonnollinen henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeen muuhun tarkoitukseen, kuin elinkeinonharjoittamista varten (Kuluttajansuojalaki 1:4 §). Kulutushyödykettä tulee pääasiallisesti käyttää yksityiseen käyttötarkoitukseen
eli muuhun kuin liike- tai ammattitoiminnan harjoittamiseen. Siten oikeushenkilöä kuten
osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai rekisteröity yhdistystä ei pidetä kuluttajana. Hyödykkeen
käyttötarkoitus siis ratkaisee sen, onko kyseessä kuluttajankauppa. Jos kulutushyödyke
on ostettu sekä yksityistaloudessa käytettäväksi että elinkeinotoimintaa varten, tulee hyödykkeen pääasiallinen käyttötarkoitus olla yksityiskäytössä, jotta henkilöä voidaan pitää
lain tarkoittamana kuluttajana. (Norio 2019, 16-17; Ämmälä 2006, 14-15).
Joskus voidaan joutua pohtimaan, onko sopimuksen osapuoli kuluttajan vai ammatinharjoittajan asemassa. Esimerkkitapauksessa korkein oikeus on arvioinut ratkaisussaan KKO
2008:107 sitä, oliko henkilö kuluttajan asemassa ostaessaan hevosen ja toimiessaan samalla alalla elinkeinonharjoittajana. Ostaja oli ammatiltaan eläinlääkäri ja hän harjoitti hevosten ja ponien kasvatukseen sekä myyntiin liittyvää liiketoimintaa. Hän oli ostanut kau-
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pan kohteena olleen hevosen poikansa käyttöön kouluratsastusharrastusta varten. Korkein oikeus katsoi, että ostajaa oli pidettävä kuluttajana, koska hevonen oli ostettu pääasiallisesti muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinonharjoittamisessa käytettäväksi. (KKO
2008:107.) Tässä kehittämistutkimuksessa kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä,
joka ostaa elinkeinonharjoittajalta ajoneuvon omaan tai perheensä yksityistaloudessa käytettäväksi.
Elinkeinonharjoittajaksi määritellään kuluttajansuojalain 1 luvun 5 §:ssä luonnollinen
henkilö sekä yksityinen tai julkinen oikeushenkilö, joka tulonhankkimistarkoituksessa tai
muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin
tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi (HE 360/1992 vp. s. 44). Elinkeinotoiminnan tulee siis olla ammattimaista, taloudelliseen tulokseen tähtäävää ja siihen
liittyy yrittäjäriski. (Ämmälä 2006, 17; Peltonen & Määttä 2015, 57; Norio 2019, 18) Liiketoimintaan liittyy ansiotarkoitus eli kulutushyödykkeiden myynti vastiketta vastaan, mutta
taloudellisen voiton tavoittelu ei sinänsä ole välttämätöntä (Ämmälä 2006, 17; Norio 2019,
18).
Elinkeinonharjoittaja on yleensä jokin oikeushenkilö kuten osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö
tai osuuskunta, mutta vastaavasti myös luonnollinen henkilö voi täyttää määritelmän toimimalla omissa nimissään ammatinharjoittajana ilman toiminimen perustamista. Tällöin toiminnan tosiasiallinen luonne ratkaisee, täyttyykö elinkeinonharjoittajan määritelmä. (Norio
2019, 18; Peltonen & Määttä 2015, 58). Sen sijaan lakisääteisiä palveluita tarjoavat julkisyhteisöt, joiden toiminnalla ei tavoitella taloudellista hyötyä, eivät kuulu kuluttajansuojalain
soveltamisalaan. Tällaisia ovat mm. verovaroin rahoitetut koulutus-, terveys- ja päivähoitopalvelut. (Peltonen & Määttä 2015, 67; Norio 2019, 18). Elinkeinonharjoitustoiminta voi
olla vain lyhytkestoista eli siltä ei edellytetä kokopäiväisyyttä tai ympärivuotista toimintaa,
vaan esimerkiksi tilapäinen kesäkahvilatoiminta täyttää edellytykset (Norio 2019, 18). Kuluttajansuojalaki tulee sovellettavaksi mm. autokaupassa silloin, kun kuluttajan sopimuskumppanina on elinkeinonharjoittaja.
Kuluttajansuojalain KSL 7 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kuluttajaluotto tarkoittaa luottoa, jonka elinkeinonharjoittaja tarjoaa kuluttajalle riippumatta luottomuodosta, luoton
määrästä, luottoajasta tai käyttötarkoituksesta (Ämmälä 2006, 211-212). Kuluttajansuojalain 7 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kuluttajaluotto on elinkeinonharjoittajan kuluttajalle
sopimuksen mukaan myöntämä tai lupaama laina, maksunlykkäys tai muu vastaava taloudellinen järjestely. Elinkeinonharjoittaja voi välittää myös jonkun muun tahon myöntämän
tai lupaaman luoton kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna taloudellisena jär-
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jestelynä, jolloin elinkeinonharjoittajan on huolehdittava luottosuhteessa kuluttajansuojalain 7 luvun säännösten noudattamisesta. (Kuluttajansuojalaki 7 luku 1 § 3 mom.). Kuluttajaluotoiksi katsotaan mm. yritysten kuluttajille tarjoamat autokaupan osamaksuluotot, huonekalu- ja kodinkoneliikkeiden rahoitusyhtiöiden kautta tarjoamat korttiluotot, yleisluottokorttiluotot sekä asunto- ja opintolainat (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2014a).
Osamaksukaupassa sopimuksen kohteena olevan tavaran kauppahinta suoritetaan maksuerissä, joista yksi tai useampi erääntyy sen jälkeen, kun tavara on luovutettu ostajalle.
Myyjä on pidättänyt itselleen oikeuden tavaran takaisin ottamiseen, jos ostaja laiminlyö
hänelle sopimuksesta johtuvan velvollisuuden täyttämisen kuten jättää maksamatta maksuerän. Lisäksi myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden tavaraan siihen asti, kun joko
koko kauppahinta tai ainakin määrätty osa niistäkin maksueristä, jotka erääntyvät tavaran
luovuttamisen jälkeen, on suoritettu. Osamaksua käytetään pääosin vain autokaupassa.
(Peltonen & Määttä 2015, 482; KSL 7 luvun 7 §:n 5 kohta.)
Luotonantajiksi katsotaan luottoja myöntävät pankit, rahoitusyhtiöt sekä muut luotonantajat. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2014a).
Kulutusluottodirektiivissä (2008/48/EY) on käsitteenä luotonantajan ja kuluttajan lisäksi
myös luotonvälittäjä. Luotonvälittäjällä tarkoitetaan muuta elinkeinonharjoittajaa, ei luotonantajaa. Luotonvälittäjä markkinoi kuluttajille luottosopimuksia tai opastaa kuluttajia
luottosopimusten tekemisessä tai tekee luottosopimuksia kuluttajan kanssa luotonantajan
puolesta, sovittua korvausta vastaan joko rahana tai muuna taloudellisena etuutena. Luotonvälittäjiksi määritellään myös sivutoimiset luotonvälittäjät, joihin myös rahoitusyhtiöiden
lukuun toimivat autokauppiaat kuuluvat. Kuluttajansuojalain 7 luvun 9-11 § ja 41-43 §:ä ei
sovelleta sivutoimisiin luotonvälittäjiin ennakkotietojen antamisesta. Kuluttajansuojalain 7
luvun 13 §:n säännöstä, hyvästä luotonantotavasta, ei myöskään sovelleta myyjään, joka
toimii päätoimensa ohella, neuvomalla henkilökohtaisesti kuluttajaa ennen luottosopimuksen tekemistä. (Peltonen & Määttä, 476; Kulutusluottodirektiivi 3 artikla c). Tässä tutkimuksessa automyyjä, joka myy ajoneuvon osamaksukaupalla, katsotaan luotonvälittäjäksi.
Todellinen vuosikorko on korkoprosentti, joka saadaan laskemalla luottokustannukset
vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. (Ämmälä 2006, 216; Kuluttajansuojalaki 7 luku 6 §). Luottokustannuksiin sisältyvät luoton kokonaiskulut mm. luoton
korko, palkkiot, verot, muut luotonantajan tiedossa olevat kulut, vakuutusmaksut (Peltonen
& Määttä, 484-485.)
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Kuluttaja-asiamies (KA) on lainvalvontaviranomainen, joka toimii Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asioiden vastuualueen päällikkönä (Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta 3 §
2 mom.). Hänen olennaisimpiin tehtäviinsä kuuluu valvoa, että elinkeinonharjoittavat toimivat kuluttajansuojalain säädösten ja eräiden muiden kuluttajaa suojaavien lakien mukaisesti. Toimet keskittyvät pääosin markkinoinnin, perinnän sekä sopimusehtojen laillisuuden valvontaan ja tarkoituksena on saada yritys lopettamaan tai muuttamaan lainvastaista
markkinointiaan tai kohtuuttomien sopimusehtojen käyttäminen. (Norio 2019, 22; Kilpailuja kuluttajavirasto 2018b).
Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetussa laissa määritellään, että kuluttaja-asiamiehen on
erityisesti toimittava niillä aloilla, joilla katsotaan olevan huomattavaa merkitystä kuluttajien
kannalta tai aloilla, joilla yleisimmin oletetaan esiintyvän ongelmia kuluttajan asemassa
(Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, 7 §). Kuluttajamarkkinoilla vallitsevista epäkohdista
kuluttaja-asiamies saa tietoa omien havaintojensa ohella mm. kuluttajahallinnon tietojärjestelmään KUTI:in tallennettujen yhteydenottojen kautta, kun kuluttajat ilmoittavat ongelmista kuluttajaneuvontaan tai tekevät itse valvontailmoituksen kuluttaja-asiamiehelle. Lisäksi ilmoituksia tekevät yritykset, järjestöt ja toiset viranomaiset. Näiden tahojen kautta
saadaan informaatiota siitä, onko jokin asia laajempi ongelmallinen ilmiö, johon tulee puuttua. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2016a; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2018b).
KA ei siis käsittele yksittäisen kuluttajan kiistatilanteita, vaan valvonta tapahtuu kollektiivisesti eli yleisellä tasolla ja asioissa, joilla on kuluttajille laajempaa yhteiskunnallista painoarvoa ja esimerkiksi erityistä taloudellista merkitystä. Sen sijaan yksittäisen kuluttajan valituksia hoitavat kuluttajaneuvonnassa kuluttajaoikeusneuvojat sekä kuluttajariitalautakunta.
(Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2016a; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2018b). Lisäksi kuluttajaasiamies puuttuu välttämättömyyspalveluita, joita ilman kuluttaja ei tule toimeen, koskevien sopimusten epäasianmukaisuuteen. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2016a; Kilpailu- ja
kuluttajavirasto 2018b.) Tästä esimerkkinä tapaus, jossa oli kyse siitä, että vuonna 2016
sähköyhtiö Caruna ilmoitti korottavansa sähköntoimituksen siirtohintoja kertakorotuksena
22-27 %. Kuluttajat pitivät hinnankorotusta kohtuuttomana ja ilmoittivat siitä kuluttajaneuvontaan sekä kuluttaja-asiamiehelle. Valvova viranomainen puuttui asiaan ja neuvottelujen tuloksena ratkaisussaan KKV/207/14.08.01.05/2016 sähköyhtiö lupautui jaksottamaan
hinnankorotukset pidemmälle aikavälille, jolloin korotuksen määrä jäi keskimäärin alle lainsäädännön salliman 15 %:n enimmäiskorotusrajan. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2016b.)
Kuluttaja-asiamiehellä on useita keinoja, joilla lisätään vaikuttavuutta yritysten suuntaan ja
kuinka kuluttajansuojaloukkauksiin voidaan puuttua kuluttajan aseman ja oikeuksien pa-
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rantamiseksi. KA lähettää tiedotteita yrityksille ja ko. toimialalle noudatettavasta lainsäädännöstä ja esim. sen muutoksista. Lisäksi tehtäviin kuuluu kuluttajavalistus ja sitä kautta
kansalaisten tietoisuuden lisääminen kuluttajansuojaoikeudesta. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2016b.)
Mikäli valvova viranomainen havaitsee yrityksen toimivan lainvastaisesti, niin hän pyrkii
saamaan elinkeinonharjoittajan neuvottelemalla muuttamaan toimintatapaansa vapaaehtoisesti tai lopettamaan menettelyn. Tällöin yritykselle yleensä lähetetään kirjallinen selvityspyyntö asiasta sekä pyydetään sitoumusta, jolla yritys lupautuu noudattamaan lainsäädäntöä. (Peltonen & Määttä 2015, 171; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2016b; Norio 2019, 23.)
Mikäli tämä ei tuota tulosta, niin kuluttaja-asiamiehen on tarpeen vaatiessa aloitettava toimet kiellon tai uhkasakon määräämiseksi ja vietävä asia erityistuomioistuimen eli markkinaoikeuden ratkaistavaksi. Poikkeuksena edellisestä, kuluttaja-asiamies voi määrätä itse
pysyvän kiellon tapauksessa, joka ei ole lain soveltamisen kannalta tai merkitykseltään
huomattava. Kieltomääräyksen saanut yritys saa kiellon kuitenkin raukeamaan ilmoittamalla vastustuksestaan määräajassa KKV:lle. Tällöin KA:n on vietävä asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Lisäksi KA voi määrätä kiellon väliaikaiseksi, jos yrityksen lainvastainen toimenpide on saatava estettyä viipymättä. Väliaikainen kielto astuu voimaan välittömästi, mutta asia tulee viedä kolmen päivän sisällä markkinaoikeuden vahvistettavaksi.
Yritys taas voi vastustaa kieltoa, hakemalla muutosta korkeimmasta oikeudesta. (Peltonen
& Määttä 2015, 171-172; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2016b; Kilpailu- ja kuluttajavirasto
2018b, Norio 2019, 23-24; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2020f.)
Kiellon tehostamiseksi markkinaoikeus tai kuluttaja-asiamies voivat asettaa uhkasakon.
Sen suuruuteen vaikuttaa elinkeinonharjoittajan lainvastaisen menettelyn laajuus ja laatu
sekä maksukyky. Mikäli yritys kiellosta huolimatta jatkaa lainvastaista menettelyä, KA voi
hakea markkinaoikeudesta uhkasakon maksuunpanoa, jolloin yritys velvoitetaan maksamaan uhkasakko. (Norio 2019, 24; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2020f.) KA on määrännyt
useita kieltoja autoliikkeille, jotka ovat mm. markkinoineen harhaanjohtavasti ja lainvastaisesti auton osamaksuluottoja kuten ratkaisuissa KKV/304/14.08.01.05/2016 ja
KKV/2412/14.08.01.05/2013. Kieltoja tehostamaan KA asetti 100 000 euron uhkasakon.
(Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2014d; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2016c.) Kuluttaja-asiamiehellä on mahdollisuus kieltovaatimuksen lisäksi vaatia markkinaoikeudelta seuraamusmaksun määräämistä, mikäli yritys rikkoo tiettyjä erikseen yksilöityjä lainsäännöksiä tuottamuksellisesti tai tahallisesti. Lisäksi valvontaviranomaisella on toimivalta puuttua digitaalisessa eli sähköisissä verkkopalveluissa julkaistuun selkeästi lainsäädännön vastaiseen
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sisältöön. KA:lla on valtuudet mm. poistattaa epäasiallista sisältöä verkkosivuilta ja sosiaalisen median alustoilta, estää tai rajoittaa pääsy verkkosivulle, varoittaa kuluttajia verkkosivuista tai poistaa verkkotunnus käytöstä. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2020f.)
Vuonna 2019 elinkeinonharjoittajat ovat 89 tapauksessa muuttaneet toimintatapojaan vastaamaan kuluttajansuojalain säädöksiä kuluttaja-asiamiehen toimenpiteiden ansiosta. Esimerkiksi yritykset, jotka toimivat energiaa, luotonantoa, etämyyntiä sekä viestintäpalveluita
koskevilla toimialoilla ilmoittivat sitoutuvansa noudattamaan lainsäädäntöä toiminnassaan.
(Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2020b, 8, 21.)
Kuluttaja-asiamies ei ratko yksittäisen kuluttajan ja yrityksen välisiä erimielisyyksiä, kuten
aiemmin kävi ilmi, mutta hän voi poikkeustapauksissa avustaa kuluttajaa tuomioistuimessa, jos riita-asiassa on yleisempää painoarvoa ja sillä on kuluttajien edun kannalta
olennaista merkitystä (Peltonen & Määttä 2015, 178). Lisäksi KA voi tehdä ryhmävalituksen kuluttajariitalautakunnalle yhdellä kertaa kuluttajien puolesta tapauksissa, joissa suurella joukolla kuluttajista on samanlainen ja identtinen riitatilanne: kuluttajat ovat esimerkiksi ostaneet tuotteen, jossa on sama valmistevirhe tai yrityksen laatima sopimusehto on
kuluttajien kannalta kohtuuton. Ryhmävalituksessa kuluttajia ei tarvitse yksilöidä, vaan valitus koskee automaattisesti kaikkia kuluttajia, jotka ovat tehneet ko. riidan kohteena olevan sopimuksen. Tällöin lautakunta ratkaisee asian yhdellä päätöksellä. Jos ratkaisu on
kuluttajille suotuisa, niin KA avustaa kuluttajia suosituksen toimeenpanossa. KA voi nostaa myös ryhmäkanteen tuomioistuimessa, jos lukuisilla kuluttajilla on samankaltaisiin tekijöihin perustuva riitatilanne samaa vastapuolena olevaa elinkeinonharjoittajaa kohtaan tai
mikäli yritys ei noudata kuluttajariitalautakunnan ryhmävalituksessa antamaa ratkaisua.
Jokaisen kuluttajan tulee ilmoittautua erikseen itse mukaan ryhmäkanteeseen ja myöhemmin annettu tuomio tulee kuluttajaryhmää sitovaksi. Ryhmäkanteen mahdollisia tilanteita
ovat mm. virheet kulutushyödykkeessä, sopimusehtojen tulkintaerimielisyydet, sijoitustuotteiden ja vapaaehtoisten vakuutuksien myyntiin sekä markkinointiin liittyvät ristiriidat. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2014d; Peltonen & Määttä 2015, 178; Norio 2019 24-25, 29-30,
32.)
Kuluttaja-asiamiehen toiminta perustuu ennaltaehkäiseviin toimiin, joiden avulla yrityksiä
tai tiettyjä toimialoja ohjeistetaan, miten kannattaa toimia täyttääkseen lain vaatimukset.
(Peltonen & Määttä 2015, 167-168). Kuluttaja-asiamies tekee mm. yhteistyötä eri toimialajärjestöjen kanssa ja sitä kautta pyrkii vaikuttamaan yritysten toimintatapojen muuttamiseen. KA on mm. tehnyt yrityksille useita linjauksia eli kannanottoja ja ohjaistuksia siitä,
miten tiettyjä kuluttajansuojalain säännöksiä tulee käytännön tasolla soveltaa. Linjaukset
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pohjautuvat säännöksiin, oikeuden ratkaisuihin, kuten markkinaoikeuden tai muiden valvontaviranomaisten päätöksiin. Ohjeistuksen laadinta tapahtuu yleensä yhteistyössä alan
järjestöjen kanssa. Linjausesimerkkejä ovat mm. Sopimusehtojen laatiminen (2006),
Markkinoinnin virhetilanteet (2004, tarkistettu 2008) ja toimialakohtaisina linjauksina ajoneuvojen kauppaan liittyen Virhevastuu ja takuu autokaupassa sekä Ympäristöväittämien
käyttö autojen markkinoinnissa (2009). (Norio 22; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2014c.) Lisäksi kuluttaja-asiamies on ollut mukana laatimassa vakiosopimusehtoja useille eri toimialoille, joiden tarkoituksena on estää yrityksiä käyttämästä kohtuuttomia sopimusehtoja.
Esimerkkinä tästä mm. autoalalle kuluttaja-asiamies on neuvotellut yhdessä autoalan järjestöjen kanssa Autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehdot uusille ja käytetyille ajoneuvoille (AUNE) sekä Autokaupan osamaksuehdot uusille ja käytetyille autoille (Norio 2019,
22-23; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2014b).
Muihin kuluttaja-asiamiehen tehtäviin kuuluu myös yhteistoimintavelvoitteita eli kuluttajansuojalain valvonta yhdessä muiden erityisvalvontaviranomaisten kanssa. Yhteistyötahoihin lukeutuvat Finanssivalvonta, Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (entinen Viestintävirasto), tietosuojavaltuutettu, kilpailuviranomaiset, kuluttajaviranomaiset sekä markkinavalvonta- ja tuoteturvallisuusviranomaiset. (Norio 2019;
Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2020e.) KA:n toimintaa säännellään myös EU:n tasolta ja hänen yleistoimivaltansa piiriin sisältyy uutena EU:n kuluttajansuojaa koskeva yhteistyöasetus (2017/2304), joka on ollut voimassa 17.1.2020 lähtien. Sen tarkoituksena on edistää
kuluttajien suojaa entisestään, joten asetuksella parannetaan ja laajennetaan EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyötä ja mahdollisuuksia toistensa avustamiseen rajat ylittävän kaupan kuluttajansuojalain rikkomistilanteissa. KA:n yleistoimivallan piiriin kuuluvia
valvottavia säädöksiä ovat mm. Direktiivi 2006/114/EY harhaanjohtavasta ja vertailevasta
mainonnasta, Direktiivi 1999/44/EY kulutustavaroiden kaupasta sekä Direktiivi (EU)
2015/2302 matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2020e.)
Kuluttajaneuvonnan tehtävänä on antaa oikeudellista neuvontaa kuluttajankauppaan liittyvissä asioissa kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä tarjota tietoa kuluttajalainsäädännön soveltamisesta. Lisäksi kuluttajaneuvonnassa annetaan sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen välisissä yksittäisissä riitatilanteissa.
(Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta 661/2012. 2 a luku 16 a §.) Kuluttajaoikeusneuvojat
toimivat kiistojen sovittelijoina (Peltonen & Määttä 2015, 3). Kuluttajaneuvonta on osa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa (KKV), joka vastaa palvelun järjestämisestä. Neuvontapalvelu
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toimii valtakunnallisesti ja palvelua tarjotaan keskitetysti puhelinpalvelussa sekä sähköisen yhteydenottojärjestelmän kautta. Kuluttajaneuvonnan palvelu on maksutonta. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2015a; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2020b, 5; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2020d.)
Kuluttajaneuvonta ei ole varsinainen riidanratkaisuelin, vaan sen toiminta perustuu asian
selvittämiseen ja neuvottelemalla osapuolten välille pyritään saamaan aikaan sovintoratkaisu. Sovittelu tapahtuu aina kuluttajan aloitteesta. Mikäli sovintoa ei kuitenkaan saavuteta tai siihen ei muuten ole edellytyksiä, ohjataan kuluttaja siirtymään asianmukaisen oikeussuojaa antavan toimielimen puoleen esim. kuluttajariitalautakuntaan tai muuhun
asian käsittelyyn erikoistuneeseen lautakuntaan. (Norio 2019; 21, 27.) Kuluttajan tulee
lähtökohtaisesti aina ensin ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan, jossa asiaa selvitetään, ennen kuin hän voi tehdä valituksen kuluttajariitalautakunnalle. Tavoitteena on vähentää lautakuntaan päätyvien valitusten määrää. (Kuluttajariitalautakunta 2020.) Toisen kehittämistutkimuksen tutkijan tekemien havaintojen ja kokemuksen perusteella merkittävä osa kuluttajankaupan riidoista saadaankin soviteltua jo kuluttajaneuvonnassa.
Kuluttajariitalautakunta (KRIL) on puolueeton asiantuntijaelin, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä kulutushyödykkeiden hankintaa koskevissa riita-asioissa kuluttajan aloitteesta. Lisäksi lautakunnan toimivaltaan kuuluu asunnon
kauppa- ja huoneenvuokraerimielisyyksien käsittely, jolloin kiistan osapuolet voivat poikkeuksellisesti olla myöskin yksityishenkilöitä. (Laki kuluttajariitalautakunnasta 8/2007, 1-2
§). Lautakunta aloitti toimintansa silloisen kuluttajavalituslautakunnan nimellä vuonna
1978. Samaan aikaan kuluttajansuojalaki astui voimaan ja muut kuluttajaviranomaistahot
aloittivat toimintansa. Kuluttajavalituslautakunnan perustamisen lähtökohtana oli tarjota
kuluttajille tuomioistuimen ulkopuolinen vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin, jonne kuluttajat
voivat saattaa riita-asioita käsiteltäväksi matalalla kynnyksellä, helposti ja maksuttomasti.
Vuonna 2007 kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain (42/1978) muutoksen myötä, lautakunnan nimi muutettiin kuluttajariitalautakunnaksi. (HE 115/2006 vp, s. 1 ja 4.)
Lautakunnan organisaatio koostuu 15:sta jaostosta ja kolmesta täysistunnosta. (Kuluttajariitalautakunta 2018 b.) Jaoston asiantuntijajäsenet edustavat tasapuolisesti kuluttajia
sekä elinkeinonharjoittajia, joten heillä tulee olla riittävä kuluttajansuojaoikeuden ja elinkeinoelämän tuntemus (Kuluttajariitalautakunta 2020b; Laki kuluttajariitalautakunnasta
8/2007, 7 § 2 mom.). Lautakunnan toiminnalla on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys, koska
sen eri jaostoissa syntynyt ratkaisukäytäntö ja täysistuntoratkaisut ohjaavat yleisellä tasolla kuluttajaoikeuden suuntaa (Kuluttajariitalautakunta 2020a).
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Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat suositusluonteisia, eivätkä ne velvoita osapuolia
tuomioistuimen päätöksen tavoin. Ratkaisusuosituksia kuitenkin noudatetaan yleisellä tasolla hyvin eli noin 80 prosentissa tapauksista. (Kuluttajariitalautakunta 2020b.) Riita-asian
käsittely lautakunnassa on maksutonta, joten se on tuomioistuimen kuluihin verrattuna
merkittävä etu. Kuluttajan vaatimusten taloudellinen intressi on usein arvoltaan vähäinen,
joten lautakuntakäsittelyssä kuluttaja saa helpommin oikeussuojaa ja asiansa vireille,
koska oikeudenkäyntikuluriskiä ei ole. Myöskään asianajajaa tai muuta oikeusavustajaa ei
tarvitse käyttää, vaan kuluttaja tekee valituksen itse. Ratkaisupyyntö on kirjallinen käsittely, eikä suullista henkilötodistelua voida ottaa huomioon. Päätöksellä ei ole valitusoikeutta, mutta riita-asian voi viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi. (Norio 2019, 27-28.)
Markkinaoikeus (MAO) toimii erityistuomioistuimena markkinaoikeudellisissa kiistoissa.
Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu asiat, jotka määritellään erikseen kuluttajansuojalaissa (38/1978) ja Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetussa laissa (661/2012). Edellisten
lisäksi markkinaoikeudellisiin asioihin lukeutuvat perintälakiin (513/1999), maksupalvelulakiin (290/2010) sekä alkoholilakiin (1102/2017) sisältyviä asioita (Norio 2019, 25; Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa 100/2013). Markkinaoikeus (entinen markkinatuomioistuin) perustettiin vuonna 1978 samaan aikaan muiden kuluttajaviranomaisten kanssa
(Peltonen & Määttä 2015, 3).
Markkinaoikeudellisissa asioissa, jotka koskevat mm. markkinoinnin, perinnän ja sopimusehtojen laillisuutta, riita-asian voi saattaa vireille kuluttaja-asiamies. Markkinaoikeus voi
määrätä elinkeinonharjoittajalle uhkasakon, jos tämä jatkaa lainvastaista toimintaa tai vaatia yritystä oikaisemaan kielletyn markkinointimenettelyn. Rangaistuksia tai vahingonkorvauksia tuomioistuin ei sen sijaan voi määrätä. Markkinaoikeuden päätöksestä voi valittaa
korkeimpaan oikeuteen. (Norio 2019, 25-26.)
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3

KULUTTAJANSUOJA AUTOKAUPAN NÄKÖKULMASTA

3.1

Kuluttajansuojalaki

Kuluttajansuojalaissa määritellään kuluttajankaupoissa voimassa olevat kaupan osapuolten molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. Autokaupan osalta keskeisimmät pykälät
ovat lain 5. luvussa, joka koskee tavaran kauppaa (KSL 5 luku). Virhearvioinnin lähtökohtana on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan eli kauppasopimuksen osapuolten välillä tehdyn sopimuksen sisältö. Kuluttajansuojalain yleisen virhesäännöksen (KSL 5:12 § 1
mom.) mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava tehtyä sopimusta. Tavaran on sovelluttava tarkoitukseen, johon
sitä yleensä käytetään ja sillä tulee olla kaikki ne ominaisuudet, joita kyseisen tavaran
käyttökelpoisuus edellyttää. Lisäksi tavaran tulee olla myyjän antamien tietojen mukainen
ja sen tulee kestävyydeltään vastata sitä, mitä kuluttaja voi yleisesti sellaiselta tavaralta
odottaa. Mikäli tavara ei vastaa säädöksessä mainittuja vaatimuksia, niin siinä katsotaan
olevan virhe. Välttämättä kuitenkaan heikkolaatuinen tavara ei ole virheellinen, vaan käyttötarkoitustaan vastaavien tavaroiden välillä voi olla laatueroja, mikä heijastuu hinnassa.
Kuluttajalla ei ole aina mahdollisuutta ostaa parasta mahdollista laatua. (Ämmälä 2006,
160-161; Peltonen & Määttä 2015, 276-278).
Kuluttajansuojalain 5 luvun 12§:n yleistä virhesäännöstä arvioidaan lähinnä uusien autojen kohdalla. Sen sijaan käytettyjen autojen kaupassa virhetilanteita tarkastellaan ”sellaisena kuin se on” -ehdon tai vastaavanlaista muuta varaumaa käyttäen, jolloin kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n tulee sovellettavaksi. (Peltonen & Määttä 2015, 279, 299; Kilpailuja kuluttajavirasto 2015b.) Säädöksen mukaan ajoneuvossa on virhe, jos se poikkeaa ominaisuuksiltaan myyjän ennen kaupantekoa antamista tiedoista ja jos väärien tietojen voidaan olettaa vaikuttaneen ostopäätökseen. Lisäksi auton katsotaan olevan virheellinen,
jos myyjä on jättänyt kertomatta autosta kaupanteon kannalta olennaisia tietoja, joilla on
ollut vaikutusta kaupasta päättämiseen. (Mäki-Fränti 2004, 25; Peltonen & Määttä 2015,
300.)
Myyjä, maahantuoja ja valmistaja vastaavat tavaran virheestä kuluttajansuojalain 5 luvun
säännösten perusteella (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2015b). Tämän lisäksi myös elinkeinonharjoittajana toimiva välittäjä on kuluttajaan nähden vastuussa kulutushyödykkeen virheistä samojen virhevastuusäännösten mukaisesti. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos
välittäjä toimii toisen elinkeinonharjoittajan lukuun ja kuluttajalle on ennen kaupan päättä-
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mistä kerrottu, kuka hänen sopimuskumppaninsa on ja tämän asetelman vaikutuksista hänen oikeuksiinsa eli kuka vastaa sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. (KSL 12 luku 1 §;
Peltonen & Määttä 2015, 64-65.)

3.2

Ajoneuvon ennakkotarkastusvelvollisuus

Autokaupassa usein epäselvyydet liittyvät auton ennakkotarkastusvelvollisuuteen. Kuluttajalle ei ole asetettu kuluttajansuojalaissa erityistä ajoneuvon ennakkotarkastusvelvollisuutta ennen kaupantekoa. Sen sijaan myyjälle syntyy laajempi velvollisuus tarkastaa tavara huolellisesti ennen sen ostamista ja eteenpäin myymistä kauppalain 20 §:n 2 ja 3
momentin nojalla. (Ämmälä 2006, 124-125; Peltonen & Määttä 2015, 279.) On hyvin tyypillistä, että myyjäliikkeet usein vetoavat siihen, että ostajan olisi pitänyt tarkastaa auto tai
sen asiakirjat ennen ostopäätöstä, vaikka näin ei kuitenkaan ole. (Mäki-Fränti 2004, 26).
Kuluttajariitalautakunta on arvioinut kuluttajan ennakkotarkastusvelvollisuutta ratkaisuissaan 608/33/2013 seuraavasti:
Kyseessä olevassa tapauksessa KRIL 608/33/2013 myyjäliike markkinoi internetmainoksessaan, että autossa on lohkolämmitin. Kaupanteon jälkeen
kävi kuitenkin ilmi, että varuste puuttui. Myyjäliike vetosi siihen, että se on
ilmoituksen alaosassa kehottanut ostajaa tarkistamaan tietojen paikkansapitävyyden myyjältä ja tutkimaan varusteet. Lautakunta totesi, ettei kuluttajalla
ole kuluttajansuojalakiin perustuvaa ennakkotarkastusvelvollisuutta autoon,
eikä myyjäliike voi siirtää vastuuta markkinointitietojen oikeellisuudesta kuluttajalle. Lautakunta suositti maksamaan ostajalle hinnanalennusta tiedonantovirheen vuoksi.
Vaikka kuluttajalla ei olekaan erityistä ennakkotarkastusvelvollisuutta, niin oikeuskirjallisuudessa Tuula Ämmälä (2006, 125) on todennut, että kuluttajalla on kuitenkin katsottu
olevan jonkinasteinen velvollisuus tarkastaa tavara ennen sen ostamista. Samoin VeliMatti Mäki-Fränti (2004, 26) mainitsee, ettei laki velvoita kuluttajaa tarkastamaan tavaraa
kaupanteon yhteydessä, mutta hän ei kuitenkaan voi vedota jälkeenpäin sellaisiin virheisiin, jotka olisi pitänyt havaita ennen kaupantekoa. Tätä näkemystä puoltaa myös kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 4. momentti, jonka mukaan kuluttaja ei voi vedota virheenä
sellaisiin seikkoihin, joista hänen voidaan olettaa olleen tietoinen kaupantekotilanteessa
(KSL 5:12 § 4.mom.) Tästä esimerkkinä myös kuluttajariitalautakunnan ratkaisu
1757/33/06, jossa otettiin kantaa kauppasopimuksessa annettuihin tietoihin ja kuluttajan
ennakkotarkastusvelvollisuuden laajuuteen.

20

Ratkaisussa KRIL 1757/33/06 oli kyse siitä, että auton ostajalle selvisi kaupanteon jälkeen, ettei autossa ollut kauppasopimuksessa luvattua radiota.
Lautakunta totesi päätöksessään, että soittimen puuttuminen autosta on selvästi havaittavissa esimerkiksi koeajossa autoa edes erityisemmin tarkastamatta. Siten tässä tapauksessa radion puuttuminen on seikka, josta ostajan
täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä ja jonka hänen voidaan katsoa
hyväksyneen. Autossa ei katsottu olevan myyjän vastuulle kuuluvaa virhettä.

3.3

Tilastoja autokaupasta

Autokauppa ja erityisesti käytettyjen henkilöautojen kaupankäynti on Suomessa varsin vilkasta. Vuonna 2019 käytettyjä henkilöautoja myytiin 625 064 kpl vaikkakin laskua näkyi n.
1,4 % edeltävään vuoteen nähden. Uusia autoja sen sijaan rekisteröitiin 114 199 kpl
vuonna 2019, mikä taas oli n. 5,3% alhaisempi kuin vuonna 2018. (Autoalan tiedotuskeskus 2020a; Autoalan tiedotuskeskus 2020b).

Uusien autojen ensirekisteröinnit ja käytettyjen autojen
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KUVIO 2. Uusien ja käytettyjen autojen myyntimäärät (Autoalan tiedotuskeskus 2020a,
2020b; Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 2020).
Tämän kevään ja kesän aikana uusien autojen tilauskanta on kuitenkin laskenut poikkeuksellisen laajan koronapandemian takia, joten syyskuun loppuun mennessä rekisteröintejä
tehtiin 73 403 kpl, mikä on 16,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime
vuonna. Kokonaisuudessaan käytettyjä henkilöajoneuvoja on myyty tänä vuonna 479 143
kpl, mikä taas on 0,4 % viime vuotta enemmän. (Autoalan tiedotuskeskus 2020c.) Käytet-
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tyjen autojen myyntimäärät ja uusien autojen rekisteröinnit neljältä edelliseltä vuodelta esitetään kuviossa 2. Lisäksi tilastossa kuvataan myyntimäärät tammi-lokakuun ajalta kuluvalta vuodelta 2020. Ensirekisteröintien väheneminen näkyy taulukossa laskusuuntaisena
lineaarisena käyränä. (Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 2020.)

3.4

Yhteydenotot kuluttajaneuvontaan

Vilkas ajoneuvojen kauppa näkyy myös kuluttajaviranomaisten toiminnassa yhteydenottojen määrässä. Ajoneuvojen kauppaan liittyviä yhteydenottoja saapuu lisääntyvässä määrin kuluttajaneuvontaan, kuten myös valituksia kuluttajariitalautakuntaan. Toinen tutkijoista
käsittelee päivittäisessä työssään kuluttajaneuvonnassa asiakkaiden yhteydenottoja. Tiedot kirjataan kuluttajahallinnon tietojärjestelmään, jonka avulla kerätään tilastotietoa kuluttaja-asiamiehelle sekä kuluttajaneuvontaan kuluttajaoikeusneuvojille tulevista yhteydenotoista. Kuviossa 3. on esitetty yhteydenottomäärät autoasioiden osalta verrattuna asumiseen sekä matkustamiseen ja majoitukseen, mukaan lukien yhteydenottojen kokonaismäärät vuosittain viimeisiltä neljältä vuodelta. Niiden perusteella voidaan havaita, että ajoneuvoihin liittyvät yhteydenotot ovatkin olleet vuodesta toiseen suurin yksittäinen aihealue,
mistä kuluttajaneuvontaan otetaan yhteyttä. Tilasto osoittaa, että autoasioista on otettu
yhteyttä kuluttajaneuvontaan reilu 10 000 kertaa enemmän kuin toiseksi suurimmasta
hyödykeluokasta eli asumiseen liittyvistä asioista. Yhteydenottomääräerot ovat pysyneet
lähes samalla tasolla vuosien 2016-2019 aikana.
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KUVIO 3. Yhteydenotot kuluttajaneuvontaan vuosina 2016-2019 (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2020c).
Tilaston osalta huomioitavaa on kuitenkin se, että luvuissa on mukana myös ajoneuvon
korjaukseen ja huoltoon liittyvät asiat sekä autoasioihin liittyvät tiedustelut, jotka eivät välttämättä ole olleet aiheellisia valituksi, eivätkä siten ole johtaneet toimenpiteisiin. Lisäksi
kyse voi olla myös asiasta, joka ei kuulu kuluttajaviranomaisten toimivaltaan esimerkiksi
kahden yksityishenkilön tai kahden yrityksen välinen kauppa, joita kuluttajaneuvonnassa
ei ole toimivaltaa käsitellä, mutta ne näkyvät silti tilastoissa. Tällöin kuluttajaneuvonnassa
asiakasta on kuitenkin ohjeistettu, minkä tahon puoleen hän voi kääntyä ja kuka kyseistä
asiaa hoitaa.

3.5

Valitukset kuluttajariitalautakuntaan

Kuluttajariitalautakunnassa ajoneuvojen kauppaan liittyvät valitukset ovat myös olleet kasvussa vuosittain ja tilastojen kärkipäässä. Kaikkien valitusten yhteismäärä vuonna 2019 oli
6946 tapausta, mikä oli 650 valitusta edellisvuotta enemmän. Kuviossa 4 on esitetty kuluttajariitalautakuntaan saapuneiden autokauppaa koskevien ratkaisupyyntöjen määrät aikavälillä 2016-2020. Tilastosta havaitaan, että erityisesti käytettyjen autojen kauppaan liittyvät valitukset pitävät tapausten määrän korkeana. Vuonna 2019 lennoista ym. kuljetuspalveluista valitettiin eniten eli 1597 kertaa, kun taas autoihin liittyviä valituksia oli toiseksi
eniten 1067 kappaletta. Autojen jälkeen seuraavaksi eniten valitettiin rakentamisesta ja
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remonteista 596 kertaa sekä asuntokaupasta ja kiinteistönvälityksestä kuluttajariitoja oli
549. (Kuluttajariitalautakunta 2020c; Oikeusministeriö 2020, 61.)

KUVIO 4. Autokaupan kuluttajavalitukset (Kuluttajariitalautakunta 2017; KRIL 2018b; KRIL
2020c).
Kuluttajariitalautakunnan tulee antaa ratkaisusuositus viimeistään 90 päivän kuluttua siitä,
kun lautakunta on saanut käytettäväkseen kaikki asian ratkaisemisen kannalta tarvittavan
aineiston. Monimutkaisissa asioissa määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää. (2013/11/EU;
Laki kuluttajariitalauta-kunnasta 17 a §) Autoasioiden osalta lain aikaraja ei useinkaan toteudu, koska jaostoissa käsittelyaika on reilu vuosi. (Oikeusministeriö 2020, 61).
Lautakunnan toiminnalla on tärkeä yhteiskunnallinen rooli, koska sen luoma ratkaisukäytäntö ja täysistuntoratkaisut ohjaavat yleisellä tasolla kuluttajaoikeuden suuntaa. Kuten
aiemmin todettiin, niin kuluttajan vaatimusten taloudellinen intressi on usein arvoltaan vähäinen, joten lautakuntakäsittelyssä kuluttaja saa helpommin oikeussuojaa ja asiansa vireille, koska kuluriskiä ei ole. Myöskään asianajajaa tai muuta oikeusavustajaa ei tarvitse
käyttää, vaan kuluttaja tekee valituksen itse. (Kuluttajariitalautakunta 2020a.) Kuluttajariitalautakunnassa käsiteltiin n. 6200 valitusta, mikä on 800 tapausta enemmän kuin vuotta
aikaisemmin. Lautakunnan ratkaisusuosituksien noudattamisprosentti on ollut yleisesti hyvällä tasolla. Ilmoitusten mukaan elinkeinonharjoittajista n. 73 % noudatti ratkaisusuositusta vuonna 2019.
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3.6

Tiedonantovirhe ajoneuvon kaupassa

Kuluttajakaupan sopimuksissa elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuudella on erityinen merkitys. Tämä ilmenee siten, että kuluttajalle on annettava sopimuksen tekemisen
kannalta oikeat ja riittävät tiedot, joilla on olennainen merkitys tai vaikutus ostopäätöksen
tekemiseen taikka sopimukseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseen. Sen sijaan salassa
pidettäviä tietoja ei tarvitse antaa, ellei laissa asiasta toisin säädetä. Lisäksi myyjäosapuolella on laaja selonottovelvollisuus eli hänen on tiedotettava kuluttajalle tiedossaan olevista asioista, mutta myös otettava selvää tiedonantovelvollisuuteen liittyvistä seikoista,
jotka eivät vielä ole hänen tiedossaan. Kaikista asioista ei kuitenkaan ole mahdollista ottaa selvää, joten tulee tapauskohtaisesti arvioitavaksi, mihin asti selonottovelvollisuus rajoittuu. (Ämmälä 2006, 80-81.)
Ajoneuvon tulee vastata laadultaan ja ominaisuuksiltaan niitä tietoja, joita myyjä on ennen
kaupantekoa antanut (Kuluttajansuojalaki 5 luku 13 § 1 mom.) Mikäli tiedoissa on virheitä
tai puutteita, on kyseessä myyjän tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti eli tiedonantovirhe.
Tällöin auton katsotaan olevan kuluttajansuojalain mukaan virheellinen ja myyjälle syntyy
virhevastuu oikaista puute. Autosta annettu informaatio voi olla lähtöisin esimerkiksi mainoksesta, myyntipuheista, ostotarjouksesta, myyntiesitteestä tai ajoneuvon asiakirjoista
kuten rekisteriotteesta. (Mäki-Fränti 2004, 25.) Myyjälle syntyy vastuu myös virheellisestä
tiedosta, jonka joku muu kuin myyjä on antanut aikaisemmassa myyntiportaassa kuten
maahantuonnissa, tavaraa markkinoitaessa. Myyjä ei kutenkaan vastaa virheestä tältä
osin, jos hän pystyy osoittamaan, ettei hän ole ollut tietoinen, eikä hänen edes olisi pitänyt
tietää asiasta; tiedoilla ei ole voinut olla vaikutusta kauppaan ja ostopäätöksen tekemiseen; tai virheelliset tiedot on oikaistu ennen sopimuksen tekemistä selkeällä tavalla esim.
kirjaamalla oikea tieto ajoneuvon kauppasopimukseen. (Kuluttajansuojalaki 5 luku 13 § 1
mom. 1-3 kohta; Ämmälä 2006, 167-168; Peltonen & Määttä 2015, 292-293.)
Myyjän velvollisuus oikaista virheellinen tieto selkeästi ja nimenomaisella tavalla käy ilmi myös kuluttajariitalautakunnan ratkaisusta dnro 03/33/3614.
Tapauksessa myyjän laatimassa internetmainoksessa oli ilmoitettu auton
moottorin teho virheellisesti todellista suuremmaksi. Myyjän mielestä tieto oli
oikaistu riittävällä tavalla, koska kuluttajalle oli esitetty ennen kaupantekoa
rekisteriote, josta oikea moottorin teho oli nähtävissä. Lautakunta totesi, ettei
pelkkä rekisteriotteen esittäminen riitä kuluttajansuojalaissa edellytetyksi selkeäksi oikaisuksi, vaan se olisi pitänyt tehdä nimenomaisesti eli myyjän itsensä aktiivisesta aloitteesta. Siten autossa oli kuluttajansuojalain 5 luvun 13
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§:n 1 momentin mukainen virhe, jonka perusteella lautakunta suositti myyjän
maksamaan korvauksena hinnanalennusta.
Kuluttajansuojalain 5 luku 13 § säännös tulee kyseeseen etenkin uuden auton kaupassa,
koska auton tulee sisältää ne ominaisuudet ja varusteet, jotka kauppasopimuksessa tai
markkinointitiedoissa on mainittu. Jos näin ei ole, niin auton katsotaan olevan lain mukaan
virheellinen. Tietoja voidaan antaa mm. maahantuojan toimesta esitteissä ja muussa mainosmateriaalissa. Sen sijaan, jos myyjä on kaupantekohetkellä selvästi ilmoittanut, että
esim. tuotetiedot, jotka maahantuoja tai valmistaja on ilmoittanut markkinoinnissaan, poikkeavat myytävän auton tiedoista, vapautuu myyjä vastuusta näiltä osin. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2015b.) Maahantuojan markkinointitietojen paikkansapitävyyttä ilmentää kuluttajariitalautakunnan tuore 16.11.2020 annettu ratkaisu dnro 2452/33/2017:
Ratkaisussa KRIL 2452/33/2017 oli kyse uutena ostetun hybridiauton polttoaineenkulutuksesta annetuista virheellisistä tiedoista. Auton tilaus tehtiin
syyskuussa 2017 myyntiesitteen ja myyjän antamien tietojen perusteella.
Kuluttaja oli tutustunut myös maahantuojan ja valmistajan verkkosivuihin,
joilla oli samat tiedot kuin myyntiesitteessä mm. auton polttoaineenkulutusarvoista.
Kuluttajalle selvisi maaliskuussa 2017 noin kahden vuoden kuluttua kaupasta, kuinka ladattavien hybridien polttoaineenkulutus mitataan ja kuinka
ilmoitettu kulutus on saavutettavissa. Kuluttajan käsityksen mukaan autojen
todelliset kulutuslukemat ovat EU-maissa keskimäärin 40 % valmistajien ilmoittamia arvoja suuremmat. Nyt sekä kuluttaja että myyjä olettivat, että
myös tässä tapauksessa todellinen kulutus olisi 40 % ilmoitettua suurempi.
Kuluttaja havaitsikin, että auton polttoaineen kulutus oli normaaliajossa jopa
460 % ilmoitettua kulutusta suurempi. Lisäksi pelkällä sähköllä ajaminen ei
ollut mahdollista kymmentä pakkasastetta kylmemmällä ilmalla. Tämä seikka
aiheuttaa huomattavan lisäyksen polttoaineen kulutukseen. Kuluttaja ilmoitti
virheestä myyjälle heti sen todettuaan. Myyjä ja maahantuoja eivät kiistäneet
kuluttajan esittämiä vikoja tai ominaisuuksia, eikä lämpötilan aiheuttamia rajoituksia sähkökäytölle.
Myyjä ja maahantuoja vetosivat kuitenkin siihen, että automyyjä oli käynyt
ennen kaupantekoa auton tekniset tiedot läpi kuluttajan kanssa, mutta ostaja
oli pitänyt tietojen läpikäymistä tarpeettomana. Lisäksi kuluttajalle annetussa
myyntiesitteessä oli kerrottu, kuinka yhdistelmäkulutusarvo on mitattu ja
mitkä tekijät siihen voivat vaikuttaa. Kuluttajan on täytynyt myös ymmärtää,
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että kulutus lisääntyy, kun auto siirtyy käyttämään polttomoottoria ja että
polttomoottorin polttoaineenkulutus vaihtelee huomattavasti eri vuodenaikoina ja keliolosuhteissa.
Lautakunta katsoi ratkaisussaan, että kuluttajan voidaan olettaa ymmärtävän, että testiolosuhteet saattavat erota merkittävästikin auton normaaleista
käyttöolosuhteista mm. ajotavan, ympäristö- ja tieolosuhteiden vaikutuksesta. Kulutustietojen eroavaisuus ei kuitenkaan saa olla kohtuuttoman
suuri. Tässä tapauksessa todellinen kulutus oli kuitenkin kuluttajan antamien
selvitysten mukaan satoja prosenttia ilmoitettuja testituloksia suurempi, mihin kuluttaja ei voinut varautua, koska myyjä ei nimenomaisesti kertonut hänelle tästä seikasta. Kuluttajariitalautakunta totesi, ettei kuluttaja saanut oikeaa kuvaa polttoaineen kulutuksesta käytännön olosuhteissa ja virhe kulutustiedoissa oli olennaisen suuri, joten kyse oli kuluttajansuojalain 5 luvun 13
§:n tiedonantovirheestä, josta kuluttajalla oli oikeus hyvitykseen.
Seuraavassa esimerkissä taas on kuvattu vastakkainen tilanne, jossa kuluttajariitalautakunta ei katsonut suosituksessaan dnro 02/33/691, että maahantuojan mainosmateriaalin
tiedoissa olisi virhettä.
Ratkaisussa KRIL 02/33/691 oli kyse uuden henkilöauton kaupasta. Kuluttajan mielestä auto ei vastannut markkinointiesitteen tietoja, koska autosta
puuttui kuvassa näkyneet kattokaiteet, eikä esitetiedoissa kerrottu, että kyseessä olisi lisävaruste. Myyjäliike kiisti virheen ja selvitti, että kaikki tehdasasennetut lisävarusteet, jotka autoon on erikseen tilattavissa, ovat eriteltyinä
kuluttajalle annetussa hinnastossa. Lisäksi esitteen takana on kuva kattokaiteettomasta henkilöautosta ja sen ohessa kerrotaan, että esitteessä esitellään erilaisia malleja vakio- ja lisävarusteltuina. Lautakunta katsoo selvitetyksi, että esitteessä olevassa luettelossa auton vakiovarusteista ei mainittu
kattokaiteita ja esitteen takasivulla oli maininta, että esitteessä esitellään erilaisia malleja vakio- ja lisävarusteltuina. K ei ole kiistänyt saaneensa hinnastoa, joka sisältää erikseen tehtaalta tilattavat varusteet eri malleihin ja että
kattokaiteet on mainittu erikseen tehtaalta tilattavina lisävarusteina. Siten
lautakunta katsoi, että kuluttaja on saanut riittävän tiedon siitä, että kattokaiteet ovat lisävaruste eikä auton vakiovaruste, vaikka osassa esitteen kuvien
autoista on kattokaiteet. Autossa ei siten ole Kuluttajansuojalain 5 luvun 13
§:n 1 momentissa tarkoitettua tiedonantovirhettä.
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3.7

Sellaisena kuin se on -ehto

Käytettynä myydyn tavaran kauppaan sovelletaan yleensä kuluttajansuojalain 5 luvun 14
§:n 1. ja 2. kohdan sellaisena kuin se on –ehtoa tai muuta yleistä varaumaa. Sellaisena
kuin se on -ehto on tiedonantovelvoitteeseen liittyvä säännös ja se on sisällöllisesti samankaltainen, kuin aikaisimmin mainittu KSL 5 luvun 13 §. Säännöksen 14 §:n 1. ja 2.
kohdan mukaan tavarassa on virhe, jos se ei vastaa ominaisuuksiltaan myyjän ennen
kaupantekotilannetta antamia tietoja tai myyjä on jättänyt kertomatta olennaisista seikoista, joilla tulee olla myös vaikutusta kaupantekemiseen. Tavara katsotaan virheelliseksi
myös saman säännöksen 3:nen kohdan mukaan silloin, jos se on huonommassa kunnossa, kuin mitä ostaja voi sen hinnan ja muiden olosuhteiden perusteella olettaa olevan.
Tätä lainkohtaa sovelletaan kuitenkin vain auton muihin virheisiin, kuin tiedonantovirheisiin. (Kuluttajansuojalain 5 luku 14 § 1-3 k.; Ämmälä 2006, 168-169; Peltonen & Määttä
2015, 299-300.)
Virheellisyyden olemassaolon arviointiin autokaupassa siis vaikuttaa ennen kaupantekoa
annetut, mutta myös antamatta jätetyt tiedot. Lisäksi edellytyksenä on, että puutteellisilla
tiedoilla tulee olla vaikutusta kaupantekoon. Virhearviointiin vaikuttaa myös ostajan odotukset auton kunnosta. Kuluttajariitalautakunta on soveltanut kuluttajansuojalain 5 luvun
14 §:n 1. ja 2. kohdan säännöksiä ratkaisukäytännössään käytetyn ajoneuvon kaupassa
ja tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä koskevissa tapauksissa, joissa myyjä on kertonut
virheellisiä tietoja tai jättänyt kertomatta ostopäätöksen kannalta olennaisia asioita. (MäkiFränti 2004, 25.)
Toisen tutkimuksen tekijän työssään tekemien havaintojen perusteella tyypillisimpiä esimerkkejä myyjän tiedonantovelvoitteen laiminlyönnistä autokaupassa ovat epäselvyydet:


ajoneuvon huoltohistoriatiedoissa



virheelliset ajokilometrit



väärä vuosimalli



puutteet lisävarustelistauksessa



lunastuksesta kertomatta jättäminen



auton maahantuonnista ulkomailta kertomatta jättäminen ns. ”ei Suomi” -auto.

Veli-Matti Mäki-Fränti (2004, 25-27) on tuonut samoja huomioita ilmi myös tiedonantovirheitä käsittelevässä artikkelissaan, jossa asiaa ilmentävät useat kuluttajariitalautakunnan
ratkaisut. Seuraavaksi käsitellään selventävien esimerkkitapauksien avulla, kuinka lautakunta on arvioinut myyjän tiedonantovirhettä.
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Kuluttajariitalautakunta on ratkaisukäytännössään todennut, että kaupanteon kannalta
olennaisena seikkana voidaan pitää mm. sitä, jos ajoneuvo on aiemmin kolaroitu niin pahoin, että se on ollut pois rekisteristä tai vakuutusyhtiö on sen lunastanut. Tällöin myyjän
on kerrottava kolaroinnista ostajalle ennen kaupantekoa oma-aloitteisesti, eikä myyjä voi
vierittää vastuuta kuluttajalle tiedon tarkistamisesta rekisteröintiasiakirjoista. Mikäli näin ei
ole menetelty, on ajoneuvossa tiedonantovirhe. Näyttötaakka siitä, että kolaroinnista on
kerrottu, on myyjäliikkeellä. Kolaroinnista kertomatta jättäminen onkin Mäki-Fräntin (2004,
26-27) mukaan yksi tavanomaisin riidan aihe kuluttajariitalautakunnassa. Esimerkiksi tätä
ilmentää silloisen kuluttajavalituslautakunnan (nykyisin kuluttajariitalautakunta) ratkaisu
KVL 99/33/614, jossa lautakunta on ottanut kantaa myyjän selonottovelvollisuuteen:
Tapauksessa myyty ajoneuvo oli poistettu rekisteristä aiemmin, koska vakuutusyhtiö oli lunastanut sen kolaroinnin takia. Myyjä kiisti olleensa tietoinen asiasta ja vetosi siihen, että kuluttajalla on ollut mahdollisuus tutustua
auton asiakirjoihin ja rekisteriotteeseen, josta olisi ilmennyt auton vaihtunut
rekisteritunnus. Kuluttajariitalautakunta kuitenkin katsoi ratkaisussaan, että
myyjän tiedonantovelvollisuus käsittää myös sellaiset seikat, joista hän ei
huolimattomuutensa vuoksi tosiasiallisesti tiedä. Tästä syystä lautakunta tulkitsee kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n ilmaisua "täytyy olettaa tienneen"
siten, että se käsittää myös sellaiset seikat, joista myyjän olisi pitänyt tietää.
Lautakunta päätyi ratkaisussaan siihen, ettei auto ollut vastannut niitä tietoja,
jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista ja käytöstä.
Lisäksi laiminlyönnin katsottiin olevan sellainen, jonka voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Siten ajoneuvossa oli kuluttajansuojalain 5 luvun 14
§:n 2 kohdan mukainen tiedonantovirhe, joka oikeutti virhettä vastaavaan
hinnanalennukseen.
Sen sijaan, jos ajoneuvolla on puolestaan ajettu pienempi kolari ja korjaukset on tehty asianmukaisesti ja huolellisesti, niin tätä ei ole pidetty virheenä. Myyjän on kuitenkin annettava kuluttajalle kolaroinnista kysyttäessä oikeat tiedot. Mikäli taas korjaukset on tehty
epäammattimaisesti, niin autoa pidetään virheellisenä (Mäki-Fränti 2004, 26.) Tätä tukee
myös kuluttajariitalautakunnan ratkaisu dnro 4586/33/2014, jossa kuluttaja havaitsi kaupanteon jälkeen, että autoa oli aikaisemmin kolaroitu. Mikään ei osoittanut, että auto oli
ollut pois rekisteristä eli lunastettu, joten lautakunnan mukaan autossa ei ollut tältä osin
tiedonantovirhettä. Kolarikorjaukset todettiin kuitenkin ammattitaidottomasti tehdyksi. Tämän perusteella lautakunta katsoi, että auto oli huonommassa kunnossa kuin ostajalla oli
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aihetta edellyttää, joten autossa oli kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3-kohdassa tarkoitettu virhe, joka oikeutti hinnanalennukseen. Samankaltainen tapaus on myös ollut kuluttajariitalautakunnassa käsittelyssä ratkaisussa dnro 381/33/08.
Tiedonantovirheet voivat liittyä myös virheellisesti ilmoitettuun auton ikään tai ajettuihin kilometreihin, joten niillä on vaikutusta usein mm. auton kauppahintaan ja jälleenmyyntiarvoon. Auton vuosimalli voi erota käyttöönottovuodesta. Vuosimallivirheen merkitys on pienempi, mitä iäkkäämpi auto on kyseessä. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuissa onkin
omaksuttu linja, jonka mukaan yhden vuoden vuosimallieroa ei pidetä virheenä yli viisi
vuotta vanhempien autojen kohdalla. (Mäki-Fränti 2004, 27). Tätä näkemystä myös puoltaa kuluttajavalituslautakunnan ratkaisu 02/33/977. Tapauksessa autokauppa tehtiin
vuonna 2002. Autoa markkinoitiin 1990-luvun mallina, mutta kaupanteon jälkeen paljastui,
että auto oli käyttöönotettu jo vuotta aikaisemmin. Lautakunta totesi ratkaisussaan, että
vuoden vuosimallivirhe yli kymmenen vuotta vanhassa autossa oli niin vähäinen, ettei sillä
ollut vaikutusta auton arvon kannalta, joten hyvitystä ei suositettu. (Mäki-Fränti 2004, 27.)
Auton virheellisyystarkastelun kannalta merkitystä on myös sillä, että auton käyttöönottoajankohdasta eli ensirekisteröintiajasta on annettu oikea tieto. (Peltonen & Määttä 2015,
293). Käyttöönottovuotta voidaan pitää vuosimallia tärkeämpänä tietona, koska informaatiolla on merkitystä arvioitaessa auton kuntoa. Lisäksi virheellinen tieto yleensä vaikuttaa
ostopäätöksen tekemiseen. (Mäki-Fränti 2004.) Kuluttajariitalautakunta on myös ratkaisussaan 3148/33/05 arvioinut käyttöönottoajankohdasta annettuja poikkeavia tietoja.
Ratkaisussa 3148/33/05 kysymys oli siitä, että käytetty auto oli myyty virheellisenä vuosimallina. Kuluttaja oli ostanut vuonna 2004 auton, joka oli
myyjän antamien tietojen mukaan käyttöönotettu vuonna 2000. Kuluttajalle
selvisi kaupanteon jälkeen, että auto oli vuosimallia 1998 ja se oli tuotu samana vuonna maahan. Vuosimallierolla oli vaikutusta mm. auton kauppahintaan. Lautakunta katsoi osoitetuksi, että auto oli kaksi vuotta vanhempi, kuin
minkä käsityksen kuluttaja oli saanut. Auto ei siten vastannut annettuja tietoja, koska myyjä ei antanut tietoa käyttöönottovuodesta selkeästi poikkeavasta vuosimallista. Lautakunta piti tiedonantovirheellä olevan merkitystä
kaupantekoon, joten kuluttajalla oli oikeus hinnanalennukseen.
Kuluttajariitalautakunta on myös ratkaisussaan dnro 1513/33/05 katsonut,
että auton pitkästä varastointiajasta tulee kertoa kuluttajalle. Kyseinen tapaus koski uuden auton kauppaa. Kuluttaja teki kaupan maaliskuussa 2005,
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jolloin auto ensirekisteröitiin hänen nimiinsä. Kuluttaja havaitsi pian oston jälkeen, että autolle oli tehty maahantulotarkastus jo vuotta aikaisemmin ja
auto oli valmistettu joulukuussa 2013. Auto oli 15 kuukautta vanha, kun se
luovutettiin kuluttajalle. Myyjäliike vetosi siihen, ettei auton malliin ollut tullut
tänä aikana muutoksia. Laitakunta kuitenkin katsoi yli vuoden kestäneen varastointiajan olevan kaupantekoon olennaisesti vaikuttava seikka, koska kuluttajalle on syntynyt väärä käsitys auton iästä. Siten myyjän olisi pitänyt kertoa asiasta kuluttajalle ennen kauppa. Myyjä ei väittänyt, että kuluttajalle olisi
tietoa oikaistu. Lautakunta katsoi autossa olevan kuluttajansuonalain 5 luvun
13 §:n mukainen tiedonantovirhe.
Autokaupan tiedonantovirheiden osalta kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä törmätään tavallisesti myös tilanteisiin, että kuluttaja havaitsee kaupanteon jälkeen jonkin auton markkinointitiedoissa mainitun lisävarusteen puuttuvan. Tavanomaisimmin myynti-ilmoituksen virheellisiä tietoja voivat olla mm. auton lisälämmittimen, ohjaustehostimen, vakionopeudensäätimen tai ilmastoinnin puuttuminen. Autoa on voitu myös mainostaa niin,
että kauppaan sisältyy kahdet renkaat, mutta myöhemmin selviää, että toiset niistä, joko
talvi- tai kesärenkaat puuttuvat tai renkaat ovat niin huonossa kunnossa, että ne eivät ole
tieliikennekelpoiset. Kuten aiemmin kävi ilmi, niin kuluttajalla ei ole erityistä ennakkotarkastusvelvollisuutta, eikä hänen tarvitse kyseenalaistaa annettuja tietoja. Siten myyjä ei
voi myöskään velvoittaa kuluttajaa tarkastamaan tietojen oikeellisuutta myyjältä, vaan kuluttajan on voitava luottaa markkinoinnissa annettuihin tietoihin. Auton kunnon tarkastaminen esim. renkaiden ajokelpoisuuden selvittäminen ja virheellisten tietojen oikaiseminen
ennen kauppatapahtumaa kuuluu myyjän velvollisuuksiin. Asiaa ilmentävät kuluttajariitalautakunnan tapaukset dnro 2143/33/06 ja 608/33/2013.
Tapauksessa KRIL 2143/33/06 autossa piti olla internetin myynti-ilmoituksen
mukaan ABS-jarrut ja kahdet renkaat. Kaupanteon jälkeen selvisi, että ne
puuttuvat. Lisäksi huoltokirjan merkinnät olivat puutteelliset. Myyjä ilmoitti
vastauksessaan, että myynti-ilmoituksessa kuluttajaa on pyydetty tarkistamaan tietojen paikkansapitävyys myyjältä. Huoltokirja on myös annettu kaupan yhteydessä, josta kuluttaja on voinut tarkistaa huoltojen puutteet. Lautakunta katsoi, ettei auto vastannut niitä tietoja, joita myyjä oli ennen kaupantekoa antanut ja niiden voidaan katsoa vaikuttaneen kauppaan. Myyjä ei voi
myöskään siirtää vastuuta kuluttajalle tietojen tarkastamisesta. Koska myyjä
ei ollut oikaissut virheellisiä tietoja, niin autossa katsottiin olevan kuluttajnasuonalain 5 luvun 14 §:n 1. kohdan mukainen tiedonantovirhe. Toisessa
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tapauksessa KRIL 608/33/2013 autosta puuttui myynti-ilmoituksen mukainen
lohkolämmitin, eikä myyjä ollut korjannut virheellistä tietoa kuluttajalle, joten
kyseessä oli tiedonantovirhe.
Eteen tulee myös tilanteita, joissa markkinointimateriaalissa mainitaan autossa olevan
huoltokirja, mutta kaupanteon jälkeen huomataan, ettei huoltokirjaa löydy. Huoltohistoriaa
taas on voitu markkinoida ilmaisulla ”täydellinen huoltohistoria”, mutta myöhemmin selviää, että huoltohistoria onkin puutteellinen, koska niitä ei ole tehty valmistajan huolto-ohjelman mukaisesti. Kuluttajariitalautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että mikäli
autoa markkinoidaan huoltokirjalla, niin oletuksena on, että huoltokirjamerkinnät löytyy ja
kaikki huollot on tehty asianmukaisesti valmistajan määrittelemää huolto-ohjelmaa noudattaen. Huoltokirjan puuttumisella on vaikutusta mm. myöhemmin auton jälleenmyyntiarvoon. Myyjän velvollisuuksiin kuuluu tarkistaa auton tiedot ja kertoa ennen kaupantekoa,
mikäli huoltoja puuttuu. Tätä näkemystä selventää kuluttajariitalautakunnan suositus
1868/33/08 koskien puutteellista huoltohistoriaa. Autoa oli markkinoitu maininnalla "täydellinen huoltokirja", mutta kaupanteon jälkeen kuluttajalle selvisi, että aikaisemmin huollot oli
laiminlyöty. Laitakunta katsoi ratkaisussaan, että ostajalla on oikeus luottaa myyjän markkinoinnissa antamiin tietoihin, joten ostaja oli voinut saamansa markkinointimateriaalin perusteella olettaa, että autoa on huollettu huolto-ohjelman mukaisesti. Kuluttajan ei myöskään tarvitse erikseen tarkistaa tietojen paikkansapitävyyttä, vaan myyjän olisi pitänyt
oma-aloitteisesti oikaista ostajalle markkinoinnissa antamansa virheelliset tiedot auton
huoltohistoriasta. Kyseessä oli tiedonantovirhe.
Kuluttajariitalautakunta on myös ottanut kantaa 16.11.2020 antamassaan tuoreessa ratkaisussaan dnro 5478/33/2018 huoltotietojen virheelliseen markkinointiin.
Autoa myydessään myyjä antoi ymmärtää, että auto oli juuri huollettu. Parin
viikon päästä auto oli kuitenkin vietävä huoltoon. Aikaisempi huolto oli tehty
vuosi sitten. Lautakunnan käsityksen mukaan ostajalla on ollut auton markkinointitietojen perusteella perusteltua aihetta olettaa, että autoa ei tarvitse
viedä huoltoon lähes välittömästi sen luovutuksen jälkeen. Vaikka autolla oli
edellisen huollon jälkeen ajettu varsin vähän, auton markkinointia juuri huollettuna pidettiin harhaanjohtavana. Lautakunta katsoi, ettei auto huoltoajankohtaa koskevien tietojen vuoksi vastannut siitä annettuja tietoa, minkä
vuoksi autossa oli kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 1 kohdassa tarkoitettu
tiedonantovirhe.
Tieto käytettynä maahantuodusta autosta on myös sellainen tekijä, josta kuluttajan voi perustellusti odottaa saavansa myyjältä tiedon. Mikäli myyjä jättää tiedon antamatta, että
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auto on tuontiauto, niin autossa voidaan katsoa olevan virhe. Kuluttajariitalautakunta on
täysistuntoratkaisussaan 04/33/1001 linjannut asiaa. Lautakunta toteaa, että ostajalla on
oikeus autoa ostaessaan odottaa saavansa myyjäliikkeeltä ennen kaupantekoa tiedon
siitä, että auto on tuotu Suomeen käytettynä. Tiedolla on merkitystä esimerkiksi autossa
käytettyjen osien laatua tai auton huolto- ja muuta historiaa ja matkamittarilukeman paikkansapitävyyttä, selvitettäessä, ja tietoa voidaan perustellusti pitää kaupan syntyyn vaikuttavana. (Mäki-Fränti 2004, 26.) Lisäksi auton tuontihistoriasta kertomatta jättämistä on käsitelty kuluttajariitalautakunnan ratkaisussa dnro 03/33/3654, jossa ratkaisun perustelut
olivat yhteneväiset tapauksen 04/33/1001 kanssa.

3.8

Velvollisuus antaa riittävät ohjeet

Kuluttajansuojalaki katsoo tavarassa olevan virhe, jos kuluttajalle ei anneta kaupanteon
yhteydessä tavaran käytön, kokoonpanon, asentamisen, hoidon tai säilytyksen kannalta
tarpeellisia ohjeita (KSL 5 luku 12 § 12a mom.; Peltomaa & Määttä 2015, 280). Ohjeiden
tarpeellisuutta arvioitaessa tulee huomioitavaksi se, mitä tietoja myyjän voidaan kohtuudella edellyttää ymmärtäneen asiakkaiden tarvitsevan (Peltomaa & Määttä 2015, 282).
Ajoneuvojen osalta tämä tarkoittaa myyjän velvollisuutta antaa ostajalle käyttö- ja huoltoohjeet. Kuluttaja-asiamiehen Virhevastuu ja takuu autokaupassa -linjauksen (2007) mukaan uusien autojen ostajille luovutetaan omistajan käsikirja sekä huolto- ja takuukirja. Samoin käytettyjen autojen kaupassa myyjän täytyy antaa auton huoltamisen ja käytön kannalta keskeiset ohjeet. Esimerkiksi Autokaupan vakiosopimusehtojen (Aune 2009) kohdassa 10 myyjää edellytetään antamaan kuluttajalle riittävä käytön opastus, kun kyseessä
on käytetty auto. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2015b; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2015b.)
Kuluttajansuojalaista ei löydy säännöksiä siitä, millä kielellä tavaran käytön tai huollon
kannalta olennaiset ohjeet tulee antaa. Kielivaatimuksesta on kuitenkin säädetty Valtioneuvoston kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista annetussa
asetuksessa (2.6.2004/613). Asetuksen 9 §:n mukaan asetuksessa tarkoitetut tiedot kulutustavaroista on annettava suomen ja ruotsin kielellä siten kuin kielilain 34 §:ssä säädetään. (Peltomaa & Määttä 2015, 282). Esimerkiksi kuluttajariitalautakunta on ratkaisussaan dnro 694/33/2013 todennut, että kuluttajalla on perusteltua aihetta edellyttää, että
Suomessa myytävän auton minitoiminäyttöön/informaatiokeskukseen oli saatavissa suomenkielinen teksti.
Ratkaisussa KRIL 694/33/2013 oli kyse uudesta autosta, jonka kielivalikoimasta puuttui suomenkieli. Lautakunta totesi, että myyjän olisi pitänyt kertoa
asiasta ennen kaupantekoa, koska mittariston, ajotietokoneen tai monitoiminäytön rajallinen kielivalikoima tai suomenkielisen tekstin puuttuminen, ei ole
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tavallisen autonkäyttäjän yleisen tietämyksen piiriin kuuluva seikka. Suomessa autoa ostavalta ei voida myöskään edellyttää muiden kielten kuin
suomen hallitsemista. Lisäksi suomen kielen puuttuminen voi haitata tai rajoittaa kyseisen järjestelmän käytettävyyttä, sekä voi vaikuttaa myös auton
turvalliseen käyttämiseen. Lautakunnan katsoi, ettei auto vastaa valtioneuvoston kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista antaman asetuksen vaatimuksia, joten autossa on tältä osin kuluttajansuojalain 5
luvun 12a §:n 1 momentissa tarkoitettu virhe.
Riitatilanne voi koskea käytetyn auton kaupassa myös esimerkiksi huoltokirjan puuttumista tai puutteellista huoltohistoriaa eli virheellisten tietojen antamista markkinoinnissa
(KSL 5 luku 14 §). Jos myyjä on maininnut myynti-ilmoituksessa, että autossa on huoltokirja, niin kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännön mukaan kuluttaja voi olettaa, että
sellainen myös on olemassa ja autoa on huollettu valmistajan huolto-ohjelman mukaisesti.
Jos myyjä ei ole oikaissut markkinointivirhettä ennen kaupantekoa, niin kyseessä katsotaan olevan KSL 5 luvun 14 §:n 1-kohdan mukainen tiedonantovirhe, joka oikeuttaa virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Huoltohistoriaa koskevilla tiedoilla on myös vaikutusta sekä kaupan päättämisen että auton jälleenmyyntiarvon kannalta. Kyseisessä riitatapauksessa autoon oli tehty ainoastaan öljynvaihtoja, mutta ei muita valmistajan huolto-ohjelman mukaisia huoltoja, eikä myyjä ollut oma-aloitteisesti oikaissut virheellistä tietoa kuluttajalle. (Kuluttajariitaliutakunta 4227/33/09.)
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4
4.1

SOPIMUKSET AUTOKAUPASSA
Sopimuksen sisältö, sitovuus ja sopimusvapaus

Sopimukset ovat sopimusosapuolten kuten elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä solmittuja oikeudellisia sitoumuksia. Myyjä sitoutuu luovuttamaan kaupan kohteen ja saamaan vastikkeen, kun taas ostaja sitoutuu maksamaan hinnan saadakseen tuotteen itselleen. Oikeustoimia ovat sopimusten solmiminen, kuten myös irtisanominen tai muut sopimusten päättämistavat. Kuluttajasopimuksissa elinkeinonharjoittaja on myyjänä ja kuluttaja ostajana. Sopimusten nimi ja sisältö voi erotella kauppasopimukset esimerkiksi omistusoikeuden siirtymisestä. Tavallisessa autokaupassa myyjä myy auton ja saa vastikkeeksi kauppahinnan, kun taas ostaja saa auton itselleen. Sovittaessa tuotteen vuokraamisesta, vuokraaja saa vain oikeuden tuotteen käyttöön. Mikäli ei halua ostaa autoa
omakseen, voi auton vuokrata vuokrasopimuksella, jolloin vuokraaja saa käyttää autoa
tietyn ajan. Leasing-sopimuksiin liittyy vuokrauksen ohella myös oikeus myöhemmin ostaa
auto omaan omistukseen joko etukäteen tai lunastusajankohtana sovitulla hinnalla. (Virtanen 2010, 32-34.)
Kuluttajankaupassa sopimusten tekemiseen ei ole erillisiä säännöksiä kuluttajansuojalaissa, vaan sopimuksenteossa noudatetaan yleistä varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annettua lakia (228/1929) eli oikeustoimilakia (Norio 2019, 58). Sopimus ja sen sisältö sitovat molempia sopimusosapuolia. Kumpikaan kaupan osapuolista ei voi vetäytyä
sopimuksesta sen vuoksi, ettei tehty sopimus ole enää myyjälle tai ostajalle edullinen tai
toinen osapuolista katuukin tekemäänsä kauppaa. (Virtanen 2010, 34; Norio 2019, 59.)
Kuten aiemmin kävi ilmi, niin kuluttajansuojalainsäädännössä kuluttajaa suojataan heikommassa asemassa olevana ja tiedoilta sekä taloudellisilta resursseiltaan vahvemmalta
elinkeinonharjoittajalta. Kuluttajansuoja ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jos kuluttaja on jälkikäteen havainnut tehneensä epäedullisen kaupan, niin hän jälkikäteen voisi vaatia siitä
hyvitystä myyjältä. (Virtanen 2010, 19- 20.) Esimerkiksi käytetyn auton myynyt autokauppa ei voi perua tehtyä kauppasopimusta tilanteessa, jossa toinen ostaja olisi halukas
maksamaan autosta paremman hinnan, kuten ei myöskään kuluttaja voi vetäytyä kaupasta, vaikka olisi saanut paremman tarjouksen naapuriliikkeestä toisesta käytetystä autosta. (Virtanen 2010, 34.)
Sopimusoikeuden pääperiaatteena on sopimusvapaus sopimuksen sisällöstä, muodosta
ja tehdäänkö sopimusta lainkaan. Sopimuksen sisältövapaus koskee vapautta sopia vastikkeesta, tavaran laadusta, toimitusajoista ja kaikesta sopimussuhteeseen liittyvistä asi-
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oista. (Virtanen 2010, 35.) Sopimuksen muuttaminen osapuolten kesken yhteisymmärryksessä on mahdollista ennen sen täyttämistä tai pitempiaikaisen sopimussuhteen aikana,
jos sopimus vaatii olosuhteiden muutoksen takia ehtojen päivittämistä. Toteutuneen sopimuksen muuttaminen ei periaatteessa ole mahdollista ilman pätevää sopimuksessa mainittua perustetta, mutta mikään ei estä tekemästä uutta sopimusta, jos aiemmin tehdyn
sopimuksen lopputulos on muuttunut. Lisäksi toisella osapuolella on yleensä oikeus irtisanoa sopimus, jos ehdot muuttuvat. (Virtanen 2010, 36; Peltonen & Määttä 2015, 215-216.)
Sopimusvapaus liittyy myös sopimuksen seurauksiin. Osapuolet voivat muuttaa sopimusta yhteisesti sopimuksen voimassaoloaikana tai esimerkiksi sopia erikseen mahdollisista sopimussakoista. Sopimusta siis voidaan muuttaa sopimusosapuolien yksimielisellä
päätöksellä. (Virtanen 2010, 36.)
Kuluttajansuojalaissa ei ole sopimuksen tekemiseen muotovaatimuksia eli tehdäänkö
kauppa kirjallisesti vai suullisesti, poikkeuksena ovat kuitenkin kuluttajaluotot ja aikaosuusasunnon kauppa, jotka tulee tehdä kirjallisesti (Ämmälä 2006, 36, Norio 2019, 58).
Vaikka sopimuksen tekemiseen ei ole muotosäännöksiä, niin autokauppasopimukset on
silti syytä tehdä kirjallisesti. Kuluttajan on muuten jälkeenpäin vaikea osoittaa, mitä sopimuksen sisällöstä on sovittu myyjän kanssa tai jos on sovittu lakia paremmista kaupan ehdoista (Ämmälä 2006, 40.)

4.2

Sopimuksen kielletyt ehdot ja kohtuuttomuus

Laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden tarkoituksena on puuttua etukäteen myyjän
markkinointiin ja sopimusehtoihin. Kuluttajansuojan avulla on luotu pelisäännöt markkinoille, jotta yritys ei saisi kilpailuetua kuluttajien etujen kustannuksella. (Virtanen 2010, 2021.) Kuluttajansuojalaki on pakottavaa oikeutta, eikä sen säädöksistä voi poiketa kuluttajan vahingoksi ja asemaa heikentävästi. Jos sopimusehto on pakottavan lainsäädännön
vastainen, se on mitätön. (Norio 2019, 58, 69). Esimerkiksi lakisääteistä virhevastuuta ei
voi poistaa kauppakirjan ehdolla, tai muulla vastaavalla tavalla, kuten vastuuvapauslausekkeella. Myöskään kuluttaja ei voi luopua oikeuksistaan ja sopia lainvastaisista ehdoista. Jos näin tapahtuu, on sopimusehto mitätön, eikä se sido kuluttajaa. (Ämmälä
2006, 5, 42-44). Sen sijaan lain antamaa suojaa paremmista ehdoista voidaan sopia kuluttajan eduksi (Kuluttajansuojalaki 5 luku 2 §).
Kuluttajansuojalain 3 luvun 1 § kieltää myyjää käyttämästä kohtuuttomia ehtoja. Lisäksi
sopimussuhteen kohtuuttomuutta arvioitaessa on huomioitava Eu-lainsäädännön sopi-
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musehtodirektiivi (93/13/ETY), jonka tarkoituksena on estää käyttämästä kuluttajan vahingoksi kohtuuttomia ehtoja, joiden mukaan kuluttajan velvollisuudet ja oikeudet ovat epätasapainossa elinkeinonharjoittajaan nähden. (Peltonen & Määttä 2015, 181; Norio 2019,
62, 64.) Kaupan osapuolten tasavertaisemman aseman saavuttamiseksi sopimusoikeudessa heikompaa suojataan pakottavan lainsäädännön lisäksi myös oikeustoimilain
(OikTL) 36 §:n ja KSL 4:1 §:n sovittelusäännöksillä, joiden perusteella oikeustoimen kohtuutonta ehtoa on mahdollista sovitella eli kohtuullistaa tai jättää huomioon ottamatta.
(Ämmälä 2006, 48, 50, 239; Norio 2019, 68-69, 71). Tämä ilmenee muun muassa silloin,
kun sopimussuhteessa usein sovellettavat vakiosopimusehdot ovat elinkeinonharjoittajan
itsensä laatimia, eikä kuluttaja ole päässyt vaikuttamaan niiden yksilölliseen sisältöön
(Ämmälä 2006, 48, 258; Peltonen & Määttä 2015, 1). Tällöin vaarana on se, että ehtoihin
on kirjattu kuluttajan kannalta kohtuuton ehto, jota joudutaan myöhemmin kohtuullistamaan. Kuluttajaa suojataan sovittelusäännöksien lisäksi myös epäselvyysehdolla, joka
löytyy KSL 4 luvun 3 §:stä. Sen perusteella epäselvää ehtoa tulkitaan laatijansa vahingoksi ja kuluttajan eduksi eli kuinka hän sen ymmärtää (in dubio contra stipulatorem -periaate) (Ämmälä 2006, 257-258; Peltonen & Määttä 2015, 68; Norio 2019, 60).

4.3

Vakiosopimusehdot

Sopimukset voivat olla tyypiltään yksilöllisiä tai vakiosopimuksia. Yksilöllinen sopimus syntyy kaupan osapuolten kesken tai toisen sopimuskumppanin toimesta tiettyä yksilöllistä
tarkoitusta varten. Vakiosopimuksissa taas sisältö on vakio sekä ennalta määritelty ja niitä
noudatetaan yleisesti monissa samankaltaisissa sopimuksissa. Vakioehtojen sisältö voi
olla elinkeinonharjoittajan itsensä tai toimialayhdistyksen ennakolta laatima, johon kuluttaja ei ole voinut itse vaikuttaa, vaan sopimus tulee näillä ehdoilla kuluttajaa sitovaksi. Kuluttajansuojalain pakottavuuden vuoksi yksilöllisten ja vakioehtojen on kuitenkin täytettävä
lain vähimmäisvaatimusten taso. (Norio 2019, 58-59.) Siten yleisiä vakiosopimusehtoja tai
muita ohjeita laativien toimialajärjestöjen tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei kohtuuttomia sopimusehtoja käytetä (Peltonen & Määttä 2015, 184.)
Autokaupassa kuluttajansuojalain lisäksi autokaupan vakiosopimusehdot määrittelevät
myös automyyjien toimintaa. Autoliikkeet käyttävät tavallisesti autokaupassa sekä yleisiä
tilaus- ja kauppasopimusehtoja että uusien ja käytettyjen autojen osamaksuehtoja eli vakioehtoja. Kuten aiemmin kävi ilmi, niin kuluttaja-asiamies on neuvotellut autoalalle vakiosopimusehdot yhdessä Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) kanssa. Niiden tarkoituksena on välttää yrityksiä käyttämästä kohtuuttomia sopimusehtoja ja niitä sovelletaan sekä käytettyjen että uusien autojen kaupassa. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2014b).
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Vakiosopimusehdot sisältävät olennaisia tietoja mm. ajoneuvon luovutukseen, sopimusrikkomuksiin, maksujärjestelyihin, käyttö- ja huolto-ohjeisiin, veroista ja makuista sekä reklamointiin liittyvistä seikoista.
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5
5.1

MARKKINOINTI JA MENETTELYT ASIAKASSUHTEESSA
Tiedonantovelvollisuus autokaupan markkinoinnissa

Markkinointisääntely on yksi olennainen osa kuluttajansuojaoikeutta. Markkinointiviestinnän avulla on tarkoitus lisätä yrityksen hyödykkeiden myynninedistämistä. Markkinointi käsittää viestinnän esimerkiksi mainonnan eri kanavissa, tuotepakkauksiin ja käyttöohjeisiin
merkityt tiedot tuotteen ominaisuuksista. Markkinointiin lukeutuu myös myynninedistämiskeinot, kuten tarjotut alennukset, markkinointiarpajaiset sekä erilaiset lisäedut. (Peltonen
& Määttä 2015, 78; Norio 2019, 34).
Mainonnassa tiedon riittävyys ja oikeellisuus on merkittävä tekijä kuluttajan ostopäätöksen
kannalta. Mainonnassa saatetaan antaa helposti liian positiivista kuvaa hyödykkeistä, kun
taas kuluttaja tarvitsisi totuudenmukaisempaa tietoa kaupanteon pohjaksi (Norio 2019,
34.) Huonokin tuote voidaan saada näyttämään paremmalta korostamalla vain tuotteen
hyviä ominaisuuksia, mutta vaietaan huonojen ja mahdollisesti menekkiä heikentävien
ominaisuuksien kertomisesta. Esimerkiksi automainoksessa mainostetaan, että auton radio on erinomainen ja kilpailijoiden radioita paljon parempi. Yritys saattaa jättää kuitenkin
kertomatta, että kyseisen automallin bensankulutus on todella suurta. Asiantuntijalla saattaisi olla tietoa auton muistakin ominaisuuksista, joten hän huomaisi tietojen vääristelyn,
mutta tavallinen kuluttaja ei välttämättä ymmärrä tietojen virheellisyyttä. (Virtanen 2010,
84; Viitanen 2017, 3.)
Kuluttajansuojalaki (KSL 2:1 §) kieltää sopimattoman menettelyn markkinoinnissa. Perusvaatimuksena edellytetään, ettei markkinointi saa olla hyvän tavan vastaista, eli menettelytapojen on oltava elinkeinoelämässä yleisesti hyväksyttyjen eettisten arvojen mukaisia.
Markkinoinnissa ei saa myöskään käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä eli
pyrkiä vaikuttamaan epäasiallisilla keinoilla kuluttajan ostopäätökseen (KSL 2 luku 3 §).
Esimerkiksi elinkeinonharjoittajan lainvastainen toimintatapa voi heikentää kuluttajan arviointikykyä tehdä harkittuja päätöksiä tai markkinointimenettely johtaa kuluttajan tekemään
ostopäätöksen, johon hän ei olisi ryhtynyt ilman myyjän toimia. (Peltonen & Määttä 2015,
90-92 Norio 2019, 35-39.) Kielto käyttää sopimatonta menettelyä jatkuu myös myöhemmin asiakassuhteessa (Peltonen & Määttä 2015, 92).
Markkinoinnissa kuluttajiin sovelletaan kuluttajansuojalakia ja elinkeinonharjoittajiin lähtökohtaisesti lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (SopMenL) (Virtanen
2010, 18). Tiedonantovirhettä ajoneuvon kaupassa uusien ja käytettyjen autojen osalta ar-
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vioidaan kuluttajansuojalain 5 luvun 13 § ja 14 §:n lisäksi kuluttajansuojalain 2 luvun markkinoinnista annettavien tietojen perusteella. Tiedonantovelvollisuudesta säädetään 2 luvun
7 §:ssä, joka koskee olennaisten tietojen antamatta jättämistä ja 8 §:ssä, joka sisältää
vaadittavat tiedot tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä ja annettavat tiedot ennen sopimuksen tekemistä sekä velvollisuudesta antaa tietoja tuomioistuimen ulkopuolisista riidanratkaisuelimistä. (Peltonen & Määttä 2015, 130-132, 137.)
Kuluttajansuojalain 2:7 §:n 1 momentin mukaan markkinoinnissa ja asiakassuhteessa on
annettava kuluttajalle sellaiset olennaiset tiedot, joita kuluttaja tarvitsee ostopäätöstä tehdessä. Lain esitöitten mukaan tuotteen markkinoinnissa on annettava enemmän tietoja
kuin esimerkiksi yrityksen imagomainonnassa. Tuotetta koskevien tietojen puuttuminen
voi olla kuluttajan päätöksenteon kannalta haitallista. Esimerkiksi tuotteen käyttäminen voi
olla vaarallista tai elinkeinonharjoittajan tarjoama rahoitusmalli voi olla epäedullinen aiheuttaen kuluttajalle taloudellisia vaikeuksia. (Virtanen 2010, 116; Viitanen 2017, 2.) Tietojen riittävyyttä arvioidaan sen perusteella, kuinka selkeitä, ymmärrettäviä ja oikea-aikaisia
tiedot ovat ja liittyykö markkinointiin käytettyyn viestintävälineeseen joitakin rajoitteita.
(Peltonen & Määttä 2015, 130-131.) Edellytyksenä on, että myyjän tulee antaa aina kuluttajan terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tarpeelliset tiedot (KSL 2 luku 7 §, 3 mom.)
Markkinoinnissa tuotteesta tai palvelusta ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja, joten myyjän tulee kertoa mm. ajoneuvon kunnosta totuudenmukaisesti ja myynti-ilmoituksessa
mainittujen tietojen tulee pitää paikkansa (Ämmälä 2006, 106-107; Viitanen 2017, 274280).
Taloudellisen turvallisuuden osalta kuluttajalle on kerrottava tuotteen rahoitukseen liittyvistä seikoista, kuten tuotteen kokonaishinta rahoituskustannuksineen sekä siitä, miten
laina mahdollisesti vaikuttaisi kuluttajan taloudelliseen tilanteeseen selviytyä lainakustannuksista. Kuluttajaluottojen markkinoinnissa on aina ilmoitettava todellinen vuosikorko.
Elinkeinonharjoittajan velvollisuuteen kuuluu kertoa kuluttajalle myös kaupantekohetken
jälkeisestä tilanteesta. Kuluttajalle on kerrottava kulutustavaran hinnan ja maksuehtojen
lisäksi käyttöön, huoltoon, käyttöominaisuuksiin ja säilytykseen liittyvistä lisäkustannuksista. (Virtanen 2010, 116.)
Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 a §:ssä määritellään tiedot, jotka yrityksen on annettava kuluttajalle ennen kaupantekotilannetta. Informaatio on ilmaistava selkeästi ja ymmärrettävästi. Tämän tiedonantovelvollisuuteen liittyvän pykälän mukaan kuluttajalle on ilmoitettava mm. kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen. Mikäli täsmällistä hintaa ei voida
ilmoittaa, on ilmoitettava hinnan määräytymisen perusteet. (Virtanen 2010, 117; Peltonen
& Määttä 2015, 131-133; Norio 2019, 48.) Jos yritys markkinoi tuotetta, jonka yhteydessä
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ilmoitetaan hyödykkeen hinta, tulee myös tuotteen perusominaisuuksista antaa tarkoituksenmukaiset tiedot (Peltonen & Määttä 2015, 132). Tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntinä pidetään myös sitä, jos yritys on antanut tiedot, mutta ne on annettu epäselvästi (HE
32/2008 vp. 14).
Markkinoinnissa totuudenvastaisuus on käytännön arvioinnissa myös harhaanjohtavaa.
Markkinoinnissa usein omista tuotteista käytetään kehuvia superlatiivisia ilmaisuja, mikä ei
yleensä ole sopimatonta tai kiellettyä. Ongelmana on lähinnä se, miten vastaanottaja ymmärtää tällaisen markkinointiviestin. (Virtanen 2010, 137.) Rajatapauksena on markkinaoikeuden (MAO:239/03) ratkaisu, jossa Volvoa mainostettiin maailman turvallisimpana autona. Markkinaoikeus oli päätöksessään todennut käytetyn ilmaisun olleen oman tuotteen
kehumista, eikä varsinaiseksi tosiasiaväitteeksi miellettyä ilmaisua. (Virtanen 2010, 138139.)
Periaatteessa kaikkea markkinointi- ja myyntitoimintaa koskee tiedottamisvelvollisuus.
Käyttö- ja muut ohjeet, joiden avulla tuotetta voi turvallisesti käyttää on annettava viimeistään myyntitilanteessa, kuten aiemmin kävi ilmi. Tiedossa olevista riskeistä ei saisi vaieta.
(Virtanen 2010, 49.) Huomiota on kiinnitettävä markkinointiin ja siinä annettaviin tietoihin
tuotteen ja käyttöohjeiden lisäksi. Tuotteen valmistaja vastaa elinkeinonharjoittajille annettavasta informaatiosta. Esimerkiksi jos jotain tuotetta ei sovi myydä sellaisille kuluttajille,
joiden käyttöön se ei sovellu. (Virtanen 2010, 74.)
Markkinoinnin lainmukaisuuden valvonnan ja seuraamusjärjestelmän sääntely löytyvät
pääasiassa KSL 2 luvusta sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastoa (KKV) ja markkinaoikeutta
(MAO) koskevasta lainsäädännöstä. Kuten jo aikaisemmin työn alussa kerrottiin, niin
markkinointiviestintää valvoo kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteydessä toimiva kuluttajaasiamies (KA) ja viimeisimpänä seuraamusten käytöstä päättää markkinaoikeus markkinaoikeudellisiin asioihin perehtyneenä tuomioistuimena. Markkinaoikeuden päätöksiin voi
hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta (KKO). (Viitanen 2017, 17.)

5.2

Markkinoilla toimiminen

Maailmanlaajuisen talouden lähtökohtana on erilaisten markkinoiden muodostama kokonaisuus eli markkinatalous. Markkinat eivät voi toimia täysin vapailla toimintamalleilla,
vaan markkinoiden toimintaa rajaavista pelisäännöistä on sovittu kansallisesti että erilaisin
maailmanlaajuisin järjestelyin. Markkinataloudessa jokaisella on toimintavapaus, mitä se
yhteiskunnan kannalta on mahdollista. Perustuslain 18 §:n elinkeinovapaus kuvaa tätä pe-
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riaatetta. Jokaisella on perustuslain mukaan oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Markkinataloudessa pyritään mahdollisimman vapaaseen kilpailuun pyrkimyksenä toimiva ja tehokas kilpailu kuluttajan kannalta. Kilpailu
vaikuttaa hintoihin alentavasti, laadun pysyessä hyvänä, paras mahdollinen hinta-laatusuhde. Kiellettyä on rajoittaa tai vääristää kilpailua. (Virtanen 2010, 12.)
Lainsäätäjän on pyrittävä turvaamaan markkinoilla toiminnan vapaus elinkeinovapauden
lisäksi. Markkinoiden normaalia toimintaa ei saisi estää kuluttajansuojan kautta, vaan kuluttajansuojalain tavoitteena on poistaa haitallisia toimintatapoja. Kuluttajansuojalain säännöt ovat samat kaikille elinkeinonharjoittajille kuluttajansuojalain kattamissa tilanteissa.
Selvitettäessä markkinointikeinojen haitallisuutta, selvitys on tehtävä käytetystä menettelystä kuluttajan kannalta. Mikäli kuluttaja-asiamies tai markkinaoikeus puuttuu jonkun elinkeinonharjoittajan menettelyyn, kohdistetaan kielto vain siihen elinkeinonharjoittajaan. Kuluttaja-asiamies pyrkii ohjeistuksen ja tarvittaessa uusien puuttumisten kautta jakamaan
oikeaa toimintamallia koko markkinoille tietylle toimialalle tai yleisesti kaikkeen kuluttajakauppaan. (Virtanen 2010, 13.)
Tilaa, jossa tuotteiden ja palveluiden kysyntä ja tarjonta kohtaavat, kutsutaan markkinoiksi. Markkinat syntyvät, kun tuotetta tai palvelua tarjotaan ulkopuolisille ja kun näille
hyödykkeille on kysyntää. Kaupankäynti ei välttämättä vaadi fyysistä paikkaa, kauppaa tai
kauppakeskusta, vaan lisäksi markkinoille ovat tulleet erilaiset sähköiset markkinoinnin
muodot ja internet. Erilaisten ostajaryhmien mukaan markkinat voivat muodostua paikalliseen myymälään tai internetin välityksellä tulevaan tarjontaan. (Virtanen 2010, 13.)
Kuluttajalle ei ole merkitystä sillä, minkälaiset markkinat tuotteella on, kun tarkastellaan
sopimusta, tuotetta tai sopimusrikkomusta tuotteen virheestä, vaan merkityksellistä on
korvaavan tuotteen saatavuus tai onko korvaavaa tuotetta saatavissa. Tietyn tuotteen
markkinat määritetään sekä tuote- että aluekohtaisesti, jolloin samoille markkinoille kuuluvat elinkeinoharjoittajien ja kuluttajien kannalta riittävästi toisiaan vastaavat tuotteet. Ensiasennusmarkkinoilla, esimerkiksi auton osat, tarkoitetaan valmistajien asentamia osia
sekä varaosamarkkinoita. (Virtanen 2010, 14.)
Arvioitaessa, onko jonkin markkinointikeinon käyttö hyväksyttävää, on sitä tarkasteltava
siitä näkökulmasta, kenelle markkinointi on kohdistettu ja mikä sen vaikutus on markkinoilla eli onko se ollut haitallista kuluttajien tai kilpailijoiden kannalta. Markkinointikeinon
haitallisuus voi näkyä kilpailunrajoittamisena tai sopimattomana eli harhaanjohtavana menettelynä. Oman tuotteen kysyntää saatetaan lisätä sopimattomillakin kilpailukeinoilla. Nä-
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kyvä mainoskampanja voi lisätä myös muiden markkinoilla toimivien kilpailevienkin tuotteiden kysyntää kuluttajien ostohalukkuuden ja tuotetietoisuuden lisääntyessä. (Virtanen
2010, 14-15.)
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6
6.1

KULUTTAJALUOTTOSOPIMUS AJONEUVON KAUPASSA
Tiedonantovelvollisuus kuluttajaluoton markkinoinnissa

Kuluttajansuojalain 7 luku 8 § koskee kuluttajaluottojen markkinointia. Säädöksen mukaan luotonantajan tärkein tiedonantovelvollisuus kuluttajaluoton markkinoinnissa on ilmoittaa luoton todellinen vuosikorko, mikäli mainonnassa mainitaan luoton korko tai muita
luotosta perittäviä kustannuksia tai muu tieto luottosopimuksen ehdoista. Mainonnassa ilmoitetaan luoton korko ja muut luottokustannukset, luoton määrä tai luottoraja, luottosopimuksen kesto, hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen käsiraha, jos kyseessä on tietyn
hyödykkeen oston rahoittamiseksi mainostettu luotto, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien määrä. Mainonnassa on selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti ilmoitettava
todellinen vuosikorko ja muut luotosta perittävät kustannukset, joita luotonantaja tavanomaisesti tarjoaa luottoehtoinaan. Mikäli luoton saamisen ehtona on vakuutuksen ottaminen tai muuta lisäpalvelua koskeva sopimus, eikä tällaisista lisäpalveluista aiheutuvia kustannuksia ole ennakolta tiedossa, on vakuutuksen ottaminen tai muut lisäpalvelua koskevat sopimukset tuotava mainonnassa esille yhdessä luoton todellisen vuosikoron lisäksi.
(Peltonen & Määttä 2015, 488.)
Kuluttaja-asiamies on valvonnassaan puuttunut mm. autojen virheelliseen osamaksuluottojen markkinointiin. Usein tapaukset ovat liittyneet harhaanjohtaviin televisiomainoksiin,
joissa luoton tiedot eivät ole olleet selkeästi havaittavissa. Tästä esimerkkinä kuluttajaasiamiehen asetti autoliikkeelle kiellon jatkaa harhaanjohtavaa markkinointia ratkaisussaan KKV/2412/14.08.01.05/2013:
Tapauksessa yritys oli mainostanut auton osamaksuluottoa televisiomainoksessa, jossa kuluttajaluoton tiedot kuten todellinen vuosikorko oli merkitty
pienellä printillä televisioruudun alalaitaan, eikä ne olleet selkeästi havaittavissa. Kuluttaja-asiamies kielsi autoliikettä 100 000 euron uhkasakon nojalla
jatkamasta mainostamista, ellei mainonnassa ilmoiteta samalla myös luoton
todellista vuosikorkoa, luoton korkoa ja muita luottokustannuksia, luoton
määrää tai luottorajaa, luottosopimuksen kestoa sekä luoton ja luottokustannusten yhteismäärää edustavan esimerkin avulla selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla. Kielto pohjautui kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n säännösten
rikkomiseen.
Luotonantajan ja luotonvälittäjän tiedonantovelvollisuuteen kuuluu lisäksi antaa hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä kuluttajalle vakiomuotoiset eurooppa-
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laiset kuluttajaluottotiedot -lomake. Lomakkeesta tulee ilmetä luoton määrä ja luottokustannukset sekä muut säädöksessä mainitut asiat. (KSL 7 luku 9 §, Peltonen &
Määttä 2015, 493).

6.2

Luottosopimuksen tekemisessä huomioitavat tekijät

Kuluttajaluottosopimus on tehtävä kirjallisesti ja kuluttajalle on annettava kappale sopimuksesta. (KSL 7 luku 17 § 1 mom.; Ämmälä 2006, 219; Peltonen & Määttä 2015, 510.).
Sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa sopimuksen muuttumattomana (KSL 7 luku 17 § 1 mom.; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2017).
Luottosuhteen perusteella kuluttajalta ei saa periä korkoa tai maksuja, joista ei ole sovittu
kirjallisessa luottosopimuksessa (KSL 7 luku 17 § 3 mom.). Kuluttajan velvollisuutena on
suorittaa vain perusteeltaan ja määrältään sopimuksessa sovitut luottokustannukset. (Ämmälä 2006, 219).
Kuluttajaluottosopimuksen sisältö kuluttajansuojalain 7 luku 17 § 1 momentin mukaan:


Luottosopimuksen osapuolet



KSL 7 luku 9 §: Luotonantaja, tarjottava luotto, luottokustannukset, luoton takaisinmaksu, luototettava hyödyke, sopimusrikkomuksen seuraamukset, kuluttajalle lain
nojalla kuuluvat oikeudet



sopimuksen muut ehdot



tiedot peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksistä



tiedot luottosopimuksen irtisanomisesta ja muusta päättämisestä



tiedot oikeussuojakeinoista ja valvontaviranomaisesta.

Sopimusoikeuden periaatteiden mukaan kuluttajaluottosopimuksia ei voi yksipuolisesti
muuttaa. Sopimus voi kuitenkin sisältää ehtoja muutosoikeudesta, jotka eivät ole kohtuuttomia toiselle sopijapuolelle. Sopimukseen voidaan ottaa mukaan luottokustannusten korotuksiin liittyviä sopimuksessa mainittuja kohtuullisia ehtoja, jolloin mahdollisissa korotuksissa ei ole kysymys luotonantajan yksipuolisesta muutoksesta. Kohtuullisena ehtona voidaan pitää luotonantajan oikeutta korottaa määräajoin toistuvasti suoritettavia maksuja,
kuten tilinhoitomaksuja. Korotusehtojen on oltava täsmällisiä, ei yleisluontoisia täsmentämättömiä ehtoja viitattuna luotonantajan käytössä oleviin maksutaulukoihin ja hinnastoihin, jolloin luotonantaja ei voi korottaa luottokustannuksia yksipuolisin ilmoituksin. Sopimukseen sisältymättömiä uusia maksuvelvoitteita ei voida myöskään asettaa kuluttajalle.
Mikäli sopimusta muutetaan, koskee se samoja vaatimuksia kuin sopimuksen tekeminen.
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Muutokset sovitaan kirjallisesti ja kuluttajalle annetaan kappale sopimuksesta. (Ämmälä
2006, 219-220.)

6.3

Osamaksukauppa

Osamaksukaupasta on kysymys myös autokaupassa, jossa ostosopimuksen mukainen
hinta suoritetaan maksuerissä, yhden tai useamman erän erääntyessä sen jälkeen, kun
auto on luovutettu kuluttajalle eli ostajalle. Osamaksukauppasopimuksessa elinkeinonharjoittaja voi pidättää oikeuden ottaa tavaran takaisin itselleen, jos ostaja laiminlyö sopimuksessa hänelle sovitut velvollisuudet, tai pidättää omistusoikeuden tavaraan siihen saakka,
kun koko kauppahinta tai määrätty osa sovituista maksueristä, jotka ovat erääntyneet tavaran luovuttamisen jälkeen, on maksettu. (Peltonen & Määttä 2015, 482.) Kuluttaja-asiamies on yhteistyössä Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan kanssa laatinut autokaupan
osamaksuehdot uusille ja käytetyille ajoneuvoille, joita noudatetaan kauppasopimuksen
ohessa osamaksuna rahoituksella myytyjen autojen kaupassa (Kilpailu- ja kuluttajavirasto
2014b.)
Edellä mainitun hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 24/2010, s. 32
ja 33) todetaan sivutoimisen luotonvälittäjän osalta, että ”ainoastaan päätoimensa ohella
luotonvälittäjinä toimivilla myyjillä tai palvelujen suorittajilla ei ole 9-11 §:ssä tarkoitettuja
tiedonantovelvollisuuksia, eli niiden ei esimerkiksi tarvitse antaa kuluttajalle vakiomuotoisia eurooppalaisia kuluttajaluottotietoja.” Säännöksessä tarkoitettuja sivutoimisia luotonvälittäjiä ovat esimerkiksi rahoitusyhtiön lukuun toimivat huonekalu- ja autokauppiaat.
Kuluttaja-asiamies on ratkaisussaan KKV/927/14.08.01.05/2017 puuttunut myös toiseen
auton rahoitussopimusta koskevaan televisiomainokseen:
Autoja mainostettiin televisiossa ilmoittamatta selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi
kaikkia kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n mukaisia kuluttajaluoton todelliseen
vuosikorkoon liittyviä tietoja. Mainoksissa korostettiin rahoituskorkoa 0,99 %,
ilmoittamatta edellä mainitulla tavalla kaikkia lain mukaisia tietoja. Lain mukaan kuluttajaluoton mainonnassa on annettava kuluttajalle tietyt pakolliset
tiedot kuluttajaluotosta, jolloin kuluttaja voi arvioida luotonoton kannattavuutta ja sitä, mikä eri luottovaihtoehdoista olisi hänelle edullisin. Markkinaoikeus on MAO 224/12 ja MAO 225/12 katsonut kuluttajansuojalain 7 luvun 8
§:n vastaiseksi paitsi menettelyn, jossa luottomainonnassa on ilmoitettu luottosopimuksen ehtoa koskeva tieto, mutta ei kerrottu lainkaan 7 luvun 8 §:ssä
lueteltuja tietoja, sekä menettelyn, jossa näitä tietoja ei ole kerrottu selkeästi
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ja helposti havaittavasti. Kuluttaja-asiamies katsoo, että mainosväline tulee
valita niin, että lain asettamat vaatimukset on mahdollista myös käytännössä
toteuttaa. Tästä seuraa, että luottosopimuksen ehtoa sisältävää kuluttajaluoton markkinointia ei välttämättä voi tosiasiassa toteuttaa kaikissa mainosvälineissä.
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7

VIRHEVASTUUAIKA

7.1

Virheen määräävä ajankohta

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n mukaan tavaran virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millaiset ovat tavaran ominaisuudet vaaranvastuun siirtyessä myyjältä ostajalle.
Vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle siinä vaiheessa, kun tavara luovutetaan hänen hallintaansa (KSL 5 luku 6 §). Myyjä on vastuussa myös kuljetuspalvelun aikana syntyneestä
tavaran huonontumisesta tai vahingoittumisesta (KSL 5 luku 15 §; Peltonen & Määttä
2015, 304-305). Autokaupassa vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle yleensä siinä vaiheessa,
kun ajoneuvo luovutetaan hänelle. Jos tavarassa on virhe ja se toimitetaan myyjälle tarkastusta tai virheenoikaisemista varten, siirtyy vaaranvastuu myyjälle. Vaaranvastuu palautuu jälleen ostajalle, kun auto luovutetaan hänelle takaisin. (Ämmälä 2006, 152-153.)
Kuluttajansuojalakiin sisältyy myös virheolettamaa koskeva kuuden kuukauden sääntö.
Sen mukaan tavaran virheen oletetaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä, jos virhe havaitaan kuuden kuukauden kuluessa vaaranvastuun siirtymisestä eli tavaran luovutuksesta ostajalle. Tällöin myyjälle syntyy lähtökohtaisesti virhevastuu, ellei myyjä osoita, että
tavara oli luovutettaessa virheetön. (KSL 5 luku 5 § 2.mom.; Peltonen & Määttä 2015,
305-306.)
Kuuden kuukauden sääntö tulee huomioiduksi ajoneuvojen kaupassa, sillä se on otettu
myös osaksi autokaupan yleisiä vakiosopimusehtoja (kohta 11) (Kilpailu- ja kuluttajavirasto). Lainsäädännön ja vakiosopimusehtojen mukaan kuuden kuukauden sääntöä ei
kuitenkaan sovelleta, jos myyjä osoittaa, että virhe on syntynyt kaupanteon jälkeen tai oletus on virheen tai tavaran luonteen vastainen. Tavaran luonteen vastaisuus ilmenee mm.
siinä, jos tavaran normaali käyttöikä on alle puoli vuotta, tai voidaan osoittaa, että vikaantuminen johtuu esim. auton tavanomaisesta käytöstä johtuneesta kulumisesta tai virheellisestä käyttötavasta. Tällöin säädös jää soveltamatta. (Peltonen & Määttä 2015, 305-306.)
Tavanomaisen kulumisen arviointi, onkin käytetyn auton kaupassa välillä hyvin haasteellista.
Kuuden kuukauden säännön merkitys on kuitenkin hyvin vähäinen, sillä kuluttajalla on
näyttövelvollisuus osoittaa, että autossa on KSL 5 luvun 12 §:n mukainen virhe tai se ei
muuten vastaa kuluttajan aiheellisia odotuksia eli vika on ennenaikainen. (Peltonen &
Määttä 2015, 305). Kuuden kuukauden sääntö puhuttaa yleisesti ja usein sen merkitystä
tulkitaan autokupassa virheellisesti. Kuluttajilla ja elinkeinonharjoittajilla on jonkin verran
virheellisiä käsityksiä virhevastuun ajallisesta kestosta, kuten toinen tutkimuksen tekijöistä
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on päivittäisessä työssään havainnut. Myyjät usein mieltävät kuuden kuukauden säännön
virhevastuuajaksi, joka päättyy puolen vuoden kuluttua kaupasta. Kuluttajat taas ovat siinä
käsityksessä, että mm. käytetyn auton kaupassa on lakisääteinen kuuden kuukauden takuuaika.

7.2

Myyjän virhevastuuaika

Kuluttajansuojalaissa myyjän virhevastuun kestoaikaa ei ole laissa säädetty, vaan vastuu
kestää tavaran oletetun käyttöiän ajan. Tavaroille ei kuitenkaan ole mahdollista määritellä
yksiselitteistä kestoikää, vaan asiaa tulee arvioida tapauskohtaisesti kuluttajansuojalain 5
luvun 12 §:n virhevastuumääritelmän mukaan: tavaran tulee kestävyydeltä vastata sitä,
mitä kuluttajalla on yleensä aihetta odottaa samanlaiselta tavaralta. (Peltonen & Määttä
2015, 278, 307; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2015b.) Esimerkkinä kuluttajariitalautakunnan
täysistuntoratkaisusta dnro 4976/33/2015 on pääteltävissä, että kuluttajalla oli oikeus esittää virheeseen perustuva vaatimus vielä useamman vuoden jälkeen kaupanteosta:
Ratkaisussa kyse oli seitsemän vuotta vanhasta matkailuautosta, jonka kuluttaja oli ostanut uutena. Autosta hajosi moottori ja turboahdin, kun auton
matkamittarilukema oli 103 000 km. Myyjä vetosi huolto-ohjelman laiminlyöntiin, mutta ei pystynyt sitä luotettavasti osoittamaan. Lautakunta katsoi, että
auton moottorin ja turboahtimen voidaan olettaa kestävän pidempään kuin
tässä tapauksessa oli tapahtunut, eikä mikään viitannut siihen, että kuluttaja
olisi omalla toiminnallaan aiheuttanut vikaantumisen. Lautakunta katsoi, ettei
pelkälle ostosta kuluneelle ajalle ollut annettava merkitystä virheseuraamusten kannalta. Autossa oli ennenaikaisen rikkoutumisen vuoksi kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:ssä tarkoitettu virhe, josta myyjälle syntyi korvausvastuu.
Autokaupassa myyjän vastuu siis pohjautuu ajoneuvon käyttöikään eli elinkaareen. Kuluttajariitalautakunnan vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan käytettyjen ajoneuvojen kaupassa myyjän virhevastuuseen vaikuttaa mm. auton ikä, ajetut kilometrit, kauppahinta,
vian laatu ja korjauskustannukset. Lisäksi ostajan odotuksilla on merkitystä eli onko auton
kunto sellainen, mitä auton kunnolta voi sen elinkaaren perusteella odottaa. Mitä vanhemmasta ja enemmän ajetusta ajoneuvosta on kyse, sitä pienempi on myyjän vastuu ja ostajan tulee varautua jo piankin oston jälkeen mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin. Ajoneuvon
huolto ja hoito vaikuttavat myös auton kuntoon. Kuluttajariitalautakunta on ilmentänyt tätä
virhekäsitettä ja myyjän virhevastuuaikaa ratkaisusuorituksessaan 4119/ 33/2013.
Ratkaisussa auton moottori rikkoutui lähes neljän vuoden jälkeen ostohetkestä, jolloin auto oli n. viisi vuotta vanha. Vikaantumishetkellä kuluttaja oli
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ajanut autolla 237 362 km. Kuluttajariitalautakunta totesi perusteluissan, että
Moottorin tulee kestää huomattavasti enemmän ja katsoi, että autossa oli
näin ollen virhe. Lisäksi lautakunta perusteli, ettei virhevastuulla ole vanhentumisaikaa, joten kuluttaja voi esittää vaatimuksensa vielä pitkän ajan kuluttua, jos tavara vikaantuu tällöin oletettua aikaisemmin.

7.3

Takuun merkitys

Takuu on vapaaehtoinen lisäetu, jonka myyjä, maahantuoja tai tuotteen valmistaja myöntää tuotteilleen. Autokaupassa takuunantaja vastaa ajoneuvon käyttökelpoisuudesta ja
ominaisuuksista määritellyn ajan KSL 5 luvun 15 a §:n takuuta koskevien säännösten mukaisesti. Takuuaikana kuluttajan ei tarvitse osoittaa tavaran virheellisyyttä, kuten kuluttajansuojalain virheolettamasäännöksen mukaan, vaan myyjällä vallitsee käännetty näyttötaakka eli myyjän on osoitettava tavaran virheettömyys. Jos auto vikaantuu takuuaikana,
niin myyjän tulee suorittaa virheenoikaisu veloituksetta eli kuluttajalle ei saa aiheutua kustannuksia. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos takuunantaja osoittaa todennäköiseksi,
että auton vikaantuminen johtuu jostakin ulkopuolisesta tekijästä, tapaturmasta tai kuluttajan puolella olevasta syystä, kuten auton vääränlaisesta käyttämisestä, huonosta hoidosta
tai valmistajan määrittelemän huolto-ohjelman laiminlyönnistä. (Ämmälä 2006, 29, 171173; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2015b; Peltonen & Määttä 2015, 309-310)
Takuulla ei voi rajoittaa kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia, mutta paremmista ehdoista sen
sijaan voidaan sopia. Myyjän vastuu ei lakkaa takuuajan päättymiseen, vaan se jatkuu tämän jälkeen normaalin kuluttajansuojalain mukaisten virhevastuusäännösten mukaisesti.
(Ämmälä 2006, 171, 173; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2015b.) Ostajalla on oikeus saada
takuuehdot pyynnöstä kirjallisena tai sähköisesti ja niistä tulee ilmetä takuun kannalta
olennainen sisältö, mahdolliset rajoitukset ja voimassaoloaika (KSL 5 luku 15 b §; Ämmälä
2006, 171)

7.4

Virheestä vastaavat tahot

Myyjä on ensisijaisesti vastuussa myymistään tuotteista kuluttajalle suoran sopimussuhteen perusteella, joten kuluttajalla on oikeus kohdistaa virhevaatimuksensa myös myyjään. Siten myyjä ei voi velvoittaa kuluttajaa kääntymään reklamaatioasiassa aikaisemman myyntiportaan kuten valmistajan tai maahantuojan puoleen, jos ostaja haluaa hoitaa
asiaa suoraan myyjäliikkeen kanssa. (Peltonen & Määttä 2015, 313, Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2015b.) Ostajalla on kuitenkin oikeus takuuaikana vaatia virheenoikaisua myös
suoraan takuun myöntäneeltä taholta, kuten autokaupassa yleensä maahantuojalta tai
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valmistajalta. (Peltonen & Määttä 2015, 313). Myyjä on KSL 5 luvun 15 a §:n mukaan vastuussa myös aikaisemman myyntiportaan antamasta takuusta. Myyjä ei kuitenkaan vastaa
muun tahon myöntämästä takuusitoumuksesta, jos hän on ennen sopimuksen tekemistä
selkeästi ilmoittanut kuluttajalle asiasta. (Ämmälä 2006 173; Peltonen & Määttä 2015,
313; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2015b)
Aikaisempi myyntiporras on vastuussa virheistä yleensä vain uusien autojen kaupassa
ajoneuvon ensiostajalle ja ainoastaan takuuajan. Tämän jälkeen vastuu siirtyy jälleenmyyjälle. Käytettynä ostetun auton virhetilanteissa, jos takuu ei ole enää voimassa, kuluttaja
voi esittää vaatimukset vain myyjäliikkeeseen. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2015b.)
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8
8.1

KEHITTÄMISTUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA MENETELMÄT
Kohdeorganisaation esittely

Kehittämistutkimuksen kohdeorganisaationa on Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) oppimisen palvelut –yksikkö. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kokenut vajaan kymmenen vuoden
aikana kaksi merkittävää organisaatiouudistusta, kun 1.1.2013 kilpailuvirasto ja kuluttajavirasto yhdistyivät yhdeksi virastoksi. Toinen muutos tapahtui vuoden 2019 alusta, kun kuluttajaneuvontapalvelut siirrettiin maistraateista osaksi Kilpailu- ja kuluttajavirastoa. Muutoksen myötä viraston henkilöstömäärä kasvoi ja KKV muuttui monipaikkaiseksi työympäristöksi. Kuluttajaneuvonnan tiimien työntekijät työskentelevät maantieteellisesti hajautetusti ympäri Suomea 20 eri paikkakunnalla Helsingissä sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi.
Henkilöstöä virastossa on n. 232, joista vakituisia 197, määräaikaisia 27 ja harjoittelijoita
13. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulosohjaus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen
(TEM). (Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 2013; Kilpailu- ja kuluttajavirasto. 2019 c; Kilpailu- ja
kuluttajavirasto 2020b, 18; Työ- ja elinkeinoministeriö. 2020a.)
Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävänä on edistää markkinoiden toimivuutta, jotta yritykset
noudattavat kilpailu- ja kuluttajansuoja lainsäädäntöä sekä kuluttajien edut otetaan huomioon. Virasto jakautuu kilpailuasioiden ja kuluttaja-asioiden vastuualueeseen, jotka toimivat
Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtajan alaisuudessa. Oppimisen palvelut –yksikkö kuuluu osana kuluttaja-asioiden vastuualueella toimivaan kuluttajansuoja 1 –tiimiin ja sen tehtävänä on vastata kuluttajavalistuksen ja –kasvatuksen edistämisestä mm. oppilaitoksissa. Kuviossa 5 on kuvailtu tarkemmin KKV:n organisaatiorakennetta. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto. 2019a; Työ- ja elinkeinoministeriö. 2020b.)
Kuluttaja-asioiden vastuualueen tehtäviin kuuluu turvata kuluttajien taloudellinen ja oikeudellinen asema yhteiskunnassa. Vastuualue tekee esityksiä ja aloitteita kuluttajapolitiikan
ja kuluttajansuojan kehittämiseksi, antaa lausuntoja kuluttajapoliittisissa asioissa sekä
osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön. Kuluttaja-asioiden vastuualue tekee myös tutkimuksia ja selvityksiä. Lisäksi Kilpailu- ja kuluttajavirastossa hoidetaan kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävät, jotka liittyvät mm. sopimusehtojen, markkinoinnin ja perinnän lainmukaisuuden turvaamiseen, kuten aikaisemmin kävi ilmi. Kilpailu- ja kuluttajavirastossa
toimii myös hallinto-, viestintä- ja markkinatutkimusyksiköt sekä rajat ylittävään kauppaan
liittyvissä asioissa Euroopan kuluttajakeskus. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto. 2019b, Työ- ja
elinkeinoministeriö. 2020b.)
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KUVIO 5. Kilpailu- ja kuluttajaviraston organisaatio (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2019a).

8.2

Kehittämistutkimuksen eteneminen

Kehittämistutkimuksen suunnittelu aloitettiin kesällä 2020 tiedustelemalla toimeksiantajalta
mahdollisia kehittämisaihealueita, joille organisaatiolla olisi tarvetta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ehdotti yhteistyötä oppimisen palvelut -yksikön kanssa. Aloituspalaveri pidettiin oppimisen palveluiden johtavan asiantuntijan kanssa 18.6.2020, jolloin hänen kanssaan aloitettiin miettimään sopivaa aihetta liittyen kuluttajansuojaosaamisen edistämiseen.
Heinä-elokuun 2020 aikana tutustuttiin ja perehdyttiin kehityshankkeen aihepiiriin. Tutkimuksen aihe täsmentyi myös tarkemmin elokuussa keskusteluiden myötä. Ensimmäinen
palaveri pidettiin LAB-ammattikorkeakoulun ohjaajan kanssa syyskuun alussa. Kehittämistutkimuksen tiivis aikataulu vaati alkuperäisen aiheen tarkempaa rajaamista.
Tämän jälkeen hankittiin taustoittavaa aineistoa ja teoreettinen tietoperusta laadittiin syksyn aikana. Toimeksiantajan ja oppilaitoksen ohjaajan kanssa pidettiin muutamia palavereita Skype- ja Teams -neuvotteluina. Kehittämistutkimuksen toteutus ja loppuraportointi
tapahtui loka-marraskuussa 2020. Tutkimuksen aikataulutus on kuvattuna kuviossa 6.
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Kesäkuu
2020

Heinäkuu
2020
Elokuu syyskuu
2020
Lokakuu marraskuu
2020

•Toimeksiantajan ehdotus aiheesta
•Palaveri toimeksinantajan ohjaajan kanssa
•Ohjaajan hakeminen
•Kehittämistutkimuksen aiheen ideointi
•Aihepiirin tietoperustaan tutustuminen
•Aiheen täsmentyminen
•Suunnittelupalavereita toimeksiantajan ja
oppilaitoksen ohjaajan kanssa
•Tietoperustan hankinta
•Kehittämistutkimuksen toteuttaminen
•Palavereita ohjaajan kanssa
•Tulosten raportointi ja arviointi

Joulukuu
2020

•Kehittämistutkimuksen tulosten julkaisuseminaari

KUVIO 6. Kehittämistutkimuksen toteutusaikataulu.

8.3

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät

Tutkimuksellinen kehittämistyö on Kanasen (2012, 19) mukaan sekoitus tieteellistä tutkimusta ja omiin näkemyksiin perustuvaa kehittämistyötä, jota kuvataan kuviossa 5. Kehittämisessä hyödynnetään olemassa olevaa tutkimuksellista eli teoriatietoa ja käytännön
kautta syntynyttä tietoa, joiden pohjalta tuotetaan uutta käytännön tietoa (Toikko & Rantanen 2009, 19; Ojasalo ym. 2014, 19). Kehittämisessä on oltava mukana myös tutkimuksellinen ote, mikä on tärkeää mm. opinnäytetyöprosessissa (Kananen 2012, 20).
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KUVIO 7. Kehittämistyössä yhdistyvät kehittäminen ja tutkimus (mukaillen Kananen 2012,
19).
Menestyvä yritystoiminta vaatii jatkuvaa muutoskykyä, jonka toteuttamiseen tarvitaan kehitystyötä. Tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena onkin parantaa tai tehostaa toimintatapoja (Toikko & Rantanen 2009, 16). Kehitystoiminnan pyrkimyksenä on löytää ratkaisuja organisaation toiminnassa ilmenneisiin ongelmiin, uudistaa käytäntöjä tai ideoida aivan uusi liiketoimintamalli, tuote tai palvelu (Kananen 2012, 21; Ojasalo ym. 2014, 19, 23).
Kehittämistoiminta voi koskettaa yksittäistä työntekijää, kuten hänen ammatillisen osaamisensa kehittämistä työtapoja tai -menetelmiä muuttamalla; koko organisaation rakennetai työkulttuurin uudistusta; toimintaprosessia kuten laadunvarmennusta tai tietoteknisten
järjestelmien uudistamista tai tuotekehitystä (Toikko & Rantanen 2009, 16-17; Ojasalo ym.
2014, 23.). Tutkimuksellinen kehitystyö siis tavoittelee uusien tai parempien vaihtoehtojen
löytämistä ja niiden toteuttamista käytännössä. Lisäksi se kyseenalaistaa tieteellisen tutkimuksen. (Ojasalo ym. 2014, 19.)
Kehittämisen tueksi etsitään tietoa työelämän ja organisaation käytännöstä mm. havainnoimalla, haastattelujen, keskustelujen tai aivoriihityöskentelyn avulla. Lisäksi tietoa haetaan teorian pohjalta mm. tutkimuksista, ja löydettyä tietoa arvioidaan kriittisesti. (Ojasalo
ym. 2014, 22-25, 28-29.) Käytännöstä ja tutkimusaineistosta saadun tiedon pohjalta määritetään kehittämistehtävä, joka voi olla esimerkiksi uuden asiakastarpeita vastaavan palvelukonseptin kehittäminen, tuote- tai prosessinmallintaminen. Lisäksi kehittämiskohde rajataan ja valitaan laadulliset tai määrälliset mittarit, joiden avulla mitataan kehitystyön onnistumista. Kehittäjän tulee löytää näkökulma eli käsitejärjestelmä, jonka pohjalta kehittämistyötä jäsennellään ja viedään eteenpäin. Valittu teoriatieto toimii tietoperustana, joka
sisältää olennaiset käsitteet eli keskeiset teoriat ja mallit sekä niiden välisten suhteiden
määrittelyn. Löydetty tieto myös dokumentoidaan kirjallisesti. (Ojasalo ym. 2014, 25, 3234.)
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Tämä kehittämistutkimus perustuu oikeusdogmaattiseen eli lainopilliseen näkökulmaan.
Se tarkastelee, systematisoi ja tulkitsee voimassa olevan lain sisältöä. Oikeusdogmaattisessa näkökulmassa tarkoituksena on tutkia voimassa olevaa oikeutta sekä selvittää lain
sisällön tarkoitus ja toteutuminen käyttäen oikeuslähteitä kuten oikeuskäytäntöä, oikeuskirjallisuutta, lainvalmisteluaineistoa ja tuomiosituinratkaisuja. Lainopillisessa tutkimuksessa oikeusjärjestelmään kuuluvia sääntöjä tulkitaan tutkittavaan oikeusongelmaan nähden ja selvitetään, kuinka oikeus toteutuu käytännön tasolla. (Husa, Mutanen & Pohjolainen 2008, 20.) Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään autokauppaan liittyvää kuluttajansuojalain tiedonantovelvollisuuden sisältöä ja tarkastelemaan lain toteutumista oikeuskäytännön pohjalta.
Oikeusdogmatiikan tehtäviin kuuluvalla oikeusjärjestyksen systematisoinnilla on myös
keskeinen rooli oikeustieteellisessä tutkimuksessa. Systematisoinnilla tarkoitetaan voimassa olevan oikeuden jäsentämistä ja oikeudellisen käsitejärjestelmän laatimista, jonka
avulla oikeutta tulkitaan. Jäsentäminen helpottaa sääntöjen löytämistä ja oikeusjärjestyksen sisällön sekä sopimusoikeudellisten normien välisen keskinäissuhteen hahmottamista. (Husa, Mutanen & Pohjolainen 2008, 20-21.)
Lainopillisessa tutkimuksessa tarkasteltava voimassa oleva oikeus pohjautuu oikeudellisiin teksteihin ja niitä käytetään etusija- ja käyttöjärjestyssääntöjen osoittamassa järjestyksessä. Oikeusdogmatiikassa lait ja säädökset ovat merkittävimmät oikeuslähteet ongelmaa tutkittaessa ja tutkimuslähteinä ne ovat vahvasti velvoittavia. Heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin lukeutuvat tuomioistuinratkaisut ja lainsäätäjän tarkoitus. Usein säädöstekstin sisältö on kuitenkin vaikeasti ymmärrettävää, joten oikeusnormien tulkinnan apuna käytetään myös muuta oikeudellista aineistoa kuten lainvalmisteluasiakirjoja, oikeustapauksia
sekä oikeuskirjallisuutta. (Husa, Mutanen & Pohjolainen 2008, 20, 32-33.)
Kehittämistä viedään eteenpäin erilaisilla lähestymistavoilla. Tapaustutkimus soveltuu silloin, kun halutaan luoda organisaatiossa kehitysehdotuksia ja ratkoa ilmenneitä ongelmia,
jotka liittyvät mm. henkilöstöön, tuotteeseen, asiakkaisiin tai järjestelmiin. Toimintatutkimusta käytetään silloin, kun halutaan muuttaa työntekijöiden tai organisaation toimintaa.
Uudistukset viedään käytäntöön ja niitä arvioidaan. Kehitystyössä työntekijät osallistetaan
mukaan. Konstruktiivista tutkimusta käytetään käytännön ongelmien ratkaisussa, kun halutaan kehittää esim. uusi tuote, ohjeistus tai menetelmä. Muita tapoja ovat palvelumuotoilu ja innovaatioiden tuottaminen. (Ojasalo ym. 2014, 36-37.)
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Tutkimusmenetelmänä tässä työssä käytetään toimintatutkimusta, koska tarkoituksena on
laatia toimeksiantajalle opas autokaupan myyjän tiedonantovelvollisuuksista kuluttajansuojaosaamisen edistämiseksi. Ojasalon ym. (2014, 58-60) ja Kanasen (2014, 11) mukaan toimintatutkimuksen avulla haetaan ratkaisuja käytännön ongelmatilanteisiin, niiden
poistamiseen ja uusien työkäytänteiden kehittämiseen sekä hyödyntämiseen käytännön
tasolla. Tämän kehittämistutkimuksen avulla pyritään löytämään ratkaisuja, joilla autokaupan myyjän tietämystä lisätään ennen kaupantekoa annettavista tiedoista kuluttajankaupassa.
Toimintatutkimus on tavallisesti laadullinen eli kvalitatiivinen, mutta siihen voi osittain liittyä
myös määrällisiä eli kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä (Ojasalo ym. 2014, 61). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohdetta yritetään tutkia ja tietoa kerätä kokonaisvaltaisesti ja todellisissa tilanteissa. Tämä ilmenee niin, että aineistoa käsitellään syvällisesti ja peilataan
siihen näkemykseen, jota on saatu aiheeseen perehtymisen avulla. (Hirsijärvi, Remes &
Sajavaara 2013,161,163-164). Laadulliset mittarit sopivat mm. asiakastyytyväisyyden ja
palvelun laadun selvittämiseen. Menetelminä käytetään kyselyitä, haastatteluja, ryhmähaastatteluja, havainnointia, yhteisöllisiä ideointimenetelmiä, ennakointimenetelmiä ym.
Määrällisillä eli kvantitatiivisilla mittareilla voidaan mitata esim. myynnin ja asiakasmäärän
tai käyttökatteen kasvua. (Ojasalo ym. 2014, 25, 33, 40-45.) Oikeustieteiden lainopin empiiriset tutkimusmenetelmät ovat myös lähellä laadullisia menetelmiä, joita käytetään tilanteissa, joissa tutkimuksen perusaineiston muodostava havaintojoukko on pieni (Husa, Mutanen & Pohjolainen 2008, 25-26).
Tässä kehittämistutkimuksessa aineiston kerääminen tapahtui havainnoimalla laadullisella
eli kvalitatiivisella tiedonkeräysmenetelmällä. Tausta-aineistona käytetyt tilastot ovat määrällisiä eli kvantitatiivisia. Kanasen (2015, 74) mukaan kvantitatiivista taustatietoa voidaan
hakea tilastoista, rekistereistä ja tietokannoista. Kuluttajaneuvonnan ja kuluttajariitalautakunnan tilastot yhteydenottojen ja valitusten määristä toimivat empiirisenä kvantitatiivisena
aiheistona tutkimuksessa. Lisäksi tutkimukseen etsittiin oikeustapauksia selventämään
lain tulkintaa ja sitä kautta saatiin tietoa tiedonantovelvollisuuden laiminlyönneistä käytännön tapauksissa. Ojasalo ym. (2014, 61) katsovatkin havainnoinnin olevankin yksi tehokkaimmista tutkimusaineiston keruumenetelmistä. Havainnoimalla tutkittavaa toimintaympäristöä, saadaan käsitys siitä, miten ihmiset todellisuudessa tietyssä tilanteessa tai ympäristössä toimivat. Havainnointia on mahdollista hyödyntää mm. haastattelun ja kyselyn
rinnalla (Ojasalo ym. 2014, 114). Havainnointi voi olla osallistuvaa tai ihmisten toiminnan
tarkkailemista tietyssä tilanteessa. Lisäksi se voi perustua kuva- ja tekstiaineistoon (Vilkka
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2015, 142-143). Vilkan (2015, 143-144) mukaan osallistuvassa tavassa tutkija tekee havainnointia tutkittavasta kohteesta olemalla itse mukana arkitoiminnassa.
Tämän kehittämistutkimuksen toiselle tutkimuksen tekijöistä on muodostunut laaja-alainen
näkemys ja kosketuspintaa autokaupassa kohdatuista käytännön ongelmatilanteista ammatillisen kokemuksensa kautta. Hänelle on karttunut hiljaista tietoa aiheesta, kun hän on
havainnoinut toimialaa jo useiden vuosien ajan. Saatua tietoa voidaan hyödyntää tutkimuksessa. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2013, 216; Vilkka 2015, 143-144). Näkymätön
tieto on hiljaista tietämystä, joka perustuu työntekijän henkilökohtaisen kokemuksen ja
työn tekemisen kautta opittuihin asioihin. Se käsittää myös yksilön henkilökohtaisia tuntemuksia, ideoita ja käsityksiä asioista. Hiljaista tietoa on vaikea pukea sanoiksi tai kirjoitettuun muotoon. Siihen lukeutuu mm. määräysten ja ohjeiden sovittaminen käytäntöön, tilanneherkkyys, kädentaidot ja niksit (Virtainlahti 2009, 9, 43). Osallistuva havainnointi sopiikin tilanteeseen, kun tutkimuskohteesta on jo ennakkotietoa tai tieto on saatu hiljaisena
tietona eli aistimalla tai toiminnallisen kokemuksen kautta toiselta oppimalla (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2013, 216; Vilkka 2015, 143 -144). Tutkijan toimiessa itse mukana tutkittavassa kohteessa, katsoo Kananen (2014, 16) sen hyödyksi, koska tutkimustuloksesta
tulee yleensä pelkkää teoriaa totuudenmukaisempi. mukana

8.4

Tutkimusaineiston kuvaus ja analysointi

Kehittämistutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena. Tutkimuksen empiirinen aineisto
hankittiin havainnoimalla teoriaan kytkettyjä tuomioistuinten kuten markkinaoikeuden ja
korkeimman oikeuden oikeustapauksia sekä kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksia.
Esimerkkejä poimittiin autokaupan kuluttajansuojalain tiedonantovelvollisuudesta markkinointiin, tavaran kauppaan ja kuluttajaluottoihin liittyvistä tapauksista.
Empiirisestä aineistosta esille tulleista tapauksista etsittiin yhteenkuuluvuutta tietoperustassa olevaan oikeuskirjallisuuteen ja lainsäädäntöön. Tutkimuksessa esim. kuluttaja-asiamiehen ratkaisut ja linjaukset on havaittavissa, että ne pohjautuvat aikaisempiin oikeuskäytännön ratkaisuihin. Niistä on todennettavissa, kuinka laki toteutuu käytännössä.
Opas laadittiin sähköisessä muodossa PowerPoint -ohjelmalla, jolloin sitä voidaan tarvittaessa muokata ja päivittää.
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9

KEHITTÄMISTUTKIMUKSEN TULOKSET

Kehittämistutkimuksen tarkoituksena oli laatia autokaupan myyjille opas, jolla parannetaan
myyjien tietoutta kuluttajansuojalain mukaisesta tiedonantovelvollisuudesta ennen kaupantekoa. Tämän lisäksi käsiteltiin virhevastuuaikaa ja sopimuksia. Ohjeistus syntyi havainnoinnin, lainsäädännön ja oikeustapausten sekä kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusten pohjalta, kuten kuviosta 8 käy ilmi. Lisäksi oppaaseen saatiin lisäohjeistusta toisen tutkimuksen tekijän käytännön työssään tekemien havaintojen perusteella eli niin sanotusta hiljaisesta tiedosta.

KUVIO 8. Myyjän opas valikoitui eri oikeuslähteistä (mukaillen Kananen 2014, 110).

Autokaupassa usein tiedonantovirheet liittyvät tilanteisiin, joissa autosta tai sen ominaisuuksista on annettu virheellistä tietoa ennen kaupantekoa myyntitilanteessa tai myyntiilmoituksessa, jolloin ajoneuvo ei vastaa markkinoinnissa annettuja tietoja. Virheellisen tiedon voidaan katsoa vaikuttaneen kaupan syntymiseen tai sillä on merkitystä myöhemmin
ajoneuvon jälleenmyyntiarvoon. Yleensä kuluttaja havaitsee virheen kaupanteon jälkeen.
Tyypillisimpiä esimerkkejä myyjän tiedonantovelvoitteen laiminlyönnistä autokaupassa
ovat epäselvyydet ajoneuvon huoltohistoriatiedoissa, virheelliset ajokilometrit, väärä vuosimalli, puutteet lisävarustelistauksessa, lunastuksesta kertomatta jättäminen, auton maahantuonnista ulkomailta kertomatta jättäminen. Samoja tiedonantovirhetilanteita oli käsitelty myös oikeustapauksissa.

59

Kuluttajansuojalain mukaan markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista. Markkinoinnissa tuotteesta tai palvelusta ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja, joten myyjän tulee kertoa mm. ajoneuvon kunnosta totuudenmukaisesti ja myynti-ilmoituksessa mainittujen tietojen tulee pitää paikkaansa. Kuluttajariitalautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut,
että jos auto ei vastaa niitä tietoja, joita myyjä on ennen kaupantekoa antanut, niin autossa on virhe ja kuluttajalle syntyy oikeus yleensä hinnanalennukseen. Näyttötaakka
siitä, että ostajalle on annettu oikeat tiedot, on myyjällä. Myyjän velvollisuuteen kuuluu tarkistaa ajoneuvo ja siihen liittyvät asiakirjat mm. rekisteriote ja huoltohistoria huolellisesti,
ennen kuin ajoneuvo laitetaan autoliikkeeseen myyntiin. Jos myyjä havaitsee autossa
puutteita, tulee niistä kertoa ostajalle ennen myyntiä ja oikaistu tieto on syytä kirjata todisteeksi myös kauppasopimukseen epäselvyyksien välttämiseksi.
Kuluttajalla on oikeus luottaa siihen, että myyjän antamat tiedot ovat oikein, eikä hänen
tarvitse niitä erikseen tarkistaa. Myyjä taas ei voi välttää vastuutaan vedoten siihen, että
kuluttajan olisi pitänyt itse tarkistaa esim. varustelistauksen paikkansapitävyys myyjältä,
koska kuluttajalla ei ole erityistä ennakkotarkastusvelvollisuutta. Riittää, kun huolellinen
kuluttaja koeajaa auton ja tarkistaa sen pintapuolisesti. Sellaisiin seikkoihin ja puutteisiin
kuluttaja ei voi vedota jälkeenpäin, jotka olisi pitänyt havaita ennen kaupantekoa normaalissa tavaraan tutustumistilanteessa tai joista myyjä on selkeästi kertonut ennen myyntiä.
Näyttötaakka siitä, että ostajalle on annettu oikeat tiedot, on myyjällä.
Myyjän virhevastuuaikaa ei ole laissa määritelty, vaan se perustuu auton elinkaareen eli
oletettuun käyttöikään. Virhevastuuta arvioidaan auton iän, ajettujen kilometrien, kauppahinnan, vian laadun, korjauskustannusten sekä ostajan yleisten odotusten mukaisesti eli
onko auton kunto sellainen, kuin auton kunnolta voi sen elinkaaren perusteella odottaa.
Uuden ajoneuvon kaupassa myyjäliikkeen virhevastuu jatkuu vielä takuuajan jälkeenkin
normaalin kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun perusteella. Maahantuoja vastaa autosta vain takuuajan. Takuuaikana kuluttajan ei tarvitsee osoittaa virheen olemassaoloa,
vaan näyttötaakka on myyjällä.
Käytetyn auton kaupassa sovelletaan kuuden kuukauden sääntöä, jonka mukaan auton
katsotaan olevan virheellinen jo ostohetkellä, jos vika ilmenee puolen vuoden sisällä ostohetkestä. Kuuden kuukauden sääntö ei siten tarkoita myyjän virhevastuuajan pituutta,
mutta se ei myöskään ole kuluttajalle takuuajan pituus, koska käytetyillä autoilla ei ole takuuta. Kuluttajalla on näyttötaakka osoittaa, että autossa on myyjän vastuulle kuuluva
virhe, vaikka se ilmenisikin kuuden kuukauden aikana. Myyjä on ensisijaisesti vastuussa
myymistään tuotteista, joten kuluttajaa ei voi velvoittaa ottamaan yhteyttä aikaisempaan
myyntiportaaseen.
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Elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuuksien ansiosta kuluttajalle on merkityksellistä
riittävien ja oikeiden tietojen saaminen kuluttajaluottojen markkinoinnissa ennen luottosopimusta. Saamiensa tietojen perusteella ja vertailemalla eri rahoitusvaihtoehtoja, kuluttaja
voi tehdä taloudellisesti kannattavia, järkeviä ja harkittuja luotonottopäätöksiä. Kuluttajalle
tulee antaa ennen luottosopimuksen päättämistä sopimusehdot sekä muut tiedot vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot –lomakkeella hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä.
Tehdyt kauppasopimukset ja niiden sisällöt sitovat molempia sopimusosapuolia, joten sopimuksesta ei voi vetäytyä, vaikka sopimus ei olisi enää edullinen jommallekummalle osapuolelle. Sopimusosapuolet voivat sopia sopimuksen muodosta ja sisällöstä vapaasti ja
suullinenkin sopimus on pätevä. Kaikesta sopimussuhteeseen liittyvistä asioista ja sopimuksen muuttamisesta osapuolet voivat sopia keskenään ennen sen täyttämistä ja sopimussuhteen aikana. Mikäli toteutunutta sopimusta joudutaan muuttamaan, on uuden sopimuksen tekeminen mahdollista. Sopimusosapuolet voivat muuttaa sopimusta yhteisesti
sopimuksen voimassaoloaikana tai sopia mahdollisista sopimussakoista, kuten aikaisemmin on kerrottu. Sopimusosapuolet voivat muuttaa sopimusta yhteisellä päätöksellä. Sopimusehdot ovat joko yksilöllisesti sovittuja sopimusehtoja tai vakioehtoja.

Kuluttajansuojalain säännökset ovat pakottavia ja niistä ei voi poiketa kuluttajan vahingoksi tai asemaa heikentävästi. Kuluttaja ei voi myöskään luopua oikeuksistaan ja sopia
lainvastaisista ehdoista. Esimerkiksi vastuuvapauslausekkeet ovat kiellettyjä, joilla myyjä
poistaa vastuunsa auton myöhemmin ilmenevistä virheistä. Jos on sovittu lainvastaisesti,
on sopimusehto mitätön, jolloin se ei sido kuluttajaa. Paremmista ehdoista, kuluttajan
eduksi voi aina sopia. Heikompaa osapuolta suojataan myös oikeustoimilain sovittelusäännöksillä, joissa kohtuutonta ehtoa on mahdollista sovitella kohtuullistamalla tai jättää
se huomioon ottamatta. Esimerkiksi vakiosopimusehtojen yksilölliseen sisältöön ei kuluttaja ole voinut itse vaikuttaa, joten ehdoissa saattaa olla kuluttajan kannalta kohtuuttomia
ehtoja, joita joudutaan myöhemmin kohtuullistamaan. Epäselvissä ehdoissa ehtoa tulkitaan laatijansa vahingoksi ja kuluttajan eduksi.

Kauppasopimuksen voi tehdä kirjallisesti tai suullisesti, mutta autokauppasopimukset kannattaa tehdä kirjallisesti, jotta voidaan jälkeenpäin osoittaa, mitä kuluttajan kanssa on
sovittu tai jos on sovittu lainsäädäntöä paremmista ehdoista. Autokaupassa kuluttaja-asiamiehen avustuksella yhdessä Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) kanssa laaditut
vakiosopimusehdot ohjaavat automyyjien toimintaa. Autokaupassa käytetään sekä yleisiä
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tilaus- ja kauppasopimusehtoja että uusien ja käytettyjen autojen osamaksuehtoja eli vakioehtoja, joiden tarkoituksena on välttää kohtuuttomien sopimusehtojen käyttö. Vakiosopimusehdoissa on olennaiset tiedot mm. ajoneuvon luovutukseen, sopimusrikkomuksiin,
maksujärjestelyihin, käyttö- ja huolto-ohjeisiin, veroihin, maksuihin ja reklamointiin liittyen.
Myyjän tulee myös antaa ostajalle auton käytön kannalta olennaiset käyttö – ja huolto-ohjeet, jotka tulee antaa suomen- ja ruotsinkielisenä. Lisäksi käytetyn auton kaupassa kuluttajalle tulee antaa riittävä käytön opastus. Kuviossa 9 on kuvattuna oppaan sisällysluettelo. Opas on koottu tutkimuksessa esille nousseiden myyjän tiedonantovelvollisuuteen ja
virhevastuuaikaan liittyvien keskeisten tekijöiden pohjalta.

KUVIO 9. Oppaan sisällys tiedonantovelvollisuuksista autokaupassa.

.
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
10.1 Tulosten pohdinta
Kehittämistutkimuksen tavoitteena oli selvittää autokaupan myyjän tiedonantovelvollisuuksien laajuutta ennen kaupantekoa tapahtuvissa tilanteissa. Tutkimus perustui pääosin kuluttajansuojalakiin. Sen pakottavien säännösten tarkoituksena on suojata sopimussuhteessa tiedollisilta ja taidollista kyvyiltään, heikompana osapuolena olevaa kuluttajaa, epäasianmukaisilta sopimuksilta. Lisäksi perehdyttiin sopimuksen tekemiseen ja virhevastuuaikaan. Tutkimuksen tuotoksena syntyi opas automyyjän tiedonantovelvollisuuksista autokaupan markkinoinnissa, tavaran- ja kuluttajaluottokaupassa eli tilanteissa ennen sopimuksen tekemistä. Siihen sisällytettiin myös virhevastuuaikaa koskeva sääntely. Oppaan
tarkoituksena on edistää myyjien kuluttajansuojaosaamista sekä elinkeinonharjoittajien
tietämystä kuluttajansuojalain mukaisista vastuista ja velvollisuuksista. Oppaan sisältö kuvataan liitteessä 1.

10.2 Vastaukset tutkimuskysymyksiin
Tässä kehittämistutkimuksessa pää- ja alatutkimuskysymyksiä oli yksi. Ensimmäiseksi
päätutkimuskysymyksenä kysyttiin ”Mitä tiedonantovelvollisuuksia kuluttajansuoja asettaa
elinkeinonharjoittajalle markkinoinnissa, tavaran- ja kuluttajaluottokaupassa?”
Tämän kehittämistutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tutkituissa osa-alueissa
elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuuteen kuuluu kuluttajansuojaan liittyvien oikeiden, riittävien ja olennaisten tietojen antaminen. Markkinointi ei saa olla harhaanjohtavaa,
hyvän tavan vastaista, eikä siinä saa käyttää kuluttajan kannalta sopimatonta menettelyä.
Tämä tarkoittaa sitä, että markkinoinnissa ja asiakassuhteessa kuluttajalle on annettava
tietoa riittävässä laajuudessa, sopimuksen kannalta olennaisista tiedoista, hänen ostopäätöksensä tueksi. Kuluttajan on saatava kokonaiskuva mainostettavasta tavarasta kuten
autosta tai palvelusta esimerkiksi auton osamaksusopimuksesta. Markkinointisäännöksiä
sovelletaan yleisesti sekä tavaran eli autokaupassa ja kuluttajaluottojen markkinoinnissa
samojen periaatteiden mukaisesti.

Autokaupassa ennen kaupantekoa, auton virheellisyysarviointiin vaikuttaa sekä virheellisesti annetut että myös antamatta jätetyt tiedot. Auton on vastattava laadultaan ja ominaisuuksiltaan niitä tietoja, joita myyjä on ennakkoon kaupankäynnissä antanut. Myyjän antamatta jättämät tiedot, eli kun hän ei kerro seikoista, joilla on olennainen merkitys kaupan
päättämisen kannalta, katsotaan myös tiedonantovirheeksi. Lisäksi edellytyksenä on, että
virheellisesti tai puutteellisesti annettujen tietojen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.
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Alatutkimuskysymyksenä oli ”Miten tiedonantovelvollisuutta laiminlyödään oikeustapausten mukaan?
Myyjän tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti on tiedonantovirhe. Tällaisessa tilanteessa
myyjälle syntyy virhevastuu oikaista virhe. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännön
mukaan tiedonantovirheitä autokaupassa ovat olleet mm. tilanteet, joissa myyjä on ilmoittanut auton myynti-ilmoituksessa moottorin tehon virheellisesti todellista suuremmaksi. Lisäksi on tapauksia, joissa myyjä ei ollut kertonut auton rekisteristä poistamisesta eli että
vakuutusyhtiö oli lunastanut auton kolaroinnin takia. Lautakunnan ratkaisujen mukaan
esille tuli myös tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntejä, jotka koskivat ajoneuvon puutteellisia huoltohistoriatietoja, virheellisiä ajokilometrejä, väärää vuosimallia sekä puutteita lisävarustelistauksissa. Myyjä ei voi velvoittaa ostajaa tarkistamaan tietojen paikkansapitävyyttä auton asiakirjoista, koska kuluttajalla ei ole erityistä tarkastusvelvollisuutta. Myyjän
tulee oikaista tiedot itse.
Kuluttajaluotoissa esimerkiksi auton osamaksusopimuksissa olennaisimmat kuluttajansuojan laiminlyönnit liittyvät kuluttajaluottotietojen hinnan ilmoittamiseen. Esimerkiksi ongelma
on ilmennyt televisiomainoksissa, joissa luoton todellinen vuosikorko on merkitty pienellä
printillä televisioruudun alalaitaan, josta olennaiset tiedot eivät ole olleet selkeästi havaittavissa. Televisiomainos on lyhyt ja nopeasti etenevä, jolloin kuluttaja ei välttämättä ehdi
kiinnittää huomiota sopimuksen sisällön kannalta olennaisiin tietoihin esimerkiksi luoton
kokonaishintaan.

10.3 Kehittämistutkimuksen luotettavuus ja arviointi
Tieteellisessä tutkimuksessa pääperiaatteena on tiedon luotettavuus. Kehittämistutkimuksessa esille tulevalta tiedolta edellytetään käyttökelpoisuutta ja hyödyllisyyttä (Toikko &
Rantanen 2009, 121-122.) Tieteessä luotettavuutta arvioidaan useimmiten validiteetin eli
pätevyyden ja reliabiliteetin eli mittausten pysyvyyden määritelmien mukaisesti (Hirsjärvi
ym. 2008, 226; Toikko & Rantanen 2009, 121; Kananen 2014, 125-128). Tutkimus on validi eli pätevä, kun käytetään oikeaa tutkimusmenetelmää ja mitataan oikeita asioita eli
sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Reliabiliteetin eli mittausten luotettavuudella tarkoitetaan
mittaustulosten toistettavuutta, jolloin mittauksissa saadaan samat tulokset tutkittavasta
kohteesta useammilla mittauskerroilla esim. tutkijan itsensä tai toisen tutkijan tekemänä
(Kananen 2014, 126.)
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Toikko ja Rantanen (2009, 122) taas katsovat, että laadullisen tutkimuksen luotettavuutta
voidaan kuvata paremminkin vakuuttavuuden termillä. Siinä tutkimuksen tekijän on todennettava tutkimusta koskevat valinnat sekä tulkinnat esittämällä ne mm. mahdollisimman
avoimesti, mikä tekee tuloksesta vakuuttavan ja pätevän (Toikko & Rantanen 2009, 122).
Laadullisen tutkimustyön luotettavuutta vahvistaa tutkijan perinpohjainen ja huolellinen
selvitys tutkimuksen etenemisestä kehittämisprosessin eri vaiheissa (Hirsjärvi ym. 2008,
227). Tämä kehittämistutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena. Aineisto hankittiin havainnoimalla, kuten edellä on kerrottu. Työssä käytettiin luotettavia ja ajantasaisia lähteitä:
lainsäädäntöä, lainvalmisteluaineistoa, oikeustapauksia ja kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksia, jotka antoivat vahvistusta teorialle, kuinka erimielisyyksiä ratkaistiin käytännössä. Lisäksi tausta-aineistoa etsittiin oikeuskirjallisuudesta ja kuluttaja-asiamiehen linjauksista ja kielloista.
Tutkijoiden objektiivisuus on tutkimuksen luotettavuuden kannalta merkittävä tekijä. Objektiivisuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimus on totuudenmukainen ja puolueeton tutkijan
omista näkemyksistä tai mielipiteistä. (Hirsjärvi ym. 2008, 110, 292-293.) Tutkimusta tehtiin oikeusdogmaattisesta eli lainopillisesta näkökulmasta, jossa käytettiin oikeuslähteitä ja
lain sisältöä tutkimuksen pohjana. Automyyjän opas tiedonantovelvollisuudesta kohdentuu
ulkopuoliselle taholle, joten tutkijat pystyivät säilyttämään objektiivisuuden kehittämistutkimuksen, vaikka toinen tutkijoista toimii toimeksiantajan organisaatiossa.
Tutkimustyön tuloksilla ja tiedoilla on myyntitilanteessa konteksti, aihealue, jossa oppaan
käyttökelpoisuus ja sen käyttöarvo voidaan nähdä toimivana työkaluna ja mikä on siirrettävissä käytäntöön. Käyttökelpoisuutta voidaan tarkastella myös kehittämistutkimuksessa
tulosten näkökulmasta, jolloin tulokset ovat hyödynnettävissä. Tutkimustyön tulosten käyttökelpoisuudella osoitetaan ennen kaikkea kehittämistoiminnan luotettavuutta.
Kehittämistutkimuksen tarkempi aikataulutus olisi ollut syytä huomioida suunnittelussa.
Vaikka oli tiedossa, että tutkimusaikataulu on melko tiukka, niin siihen ei osattu varautua
kuitenkaan riittävästi. Tutkimusaineiston kerääminen, siihen perehtyminen ja tietoperustan
laatiminen oli erittäin työläs vaihe ja vei paljon aikaa. Erityisesti oikeudellisen lähdeaineiston käsittely ja tulkitseminen osoittautui haastavammaksi, kuin mihin oli osattu varautua.
Tausta-aineistoa oli runsaasti, joten tämän työn teoriapohjaan sopivien tapausten löytäminen oli työlästä.
Aluksi haasteita aiheutti myös aiheen rajaaminen työn toteutusaikatauluun sopivaksi. Aihetta jouduttiinkin rajaamaan alkuperäisestä suunnitelmasta, mutta aihe osoittautui silti
melko laajaksi, mikä näkyi lopputuloksessa. Tutkimuksen toteuttaminen koettiin kaikin
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puolin mielenkiintoiseksi ja aihealueeseen syventyminen kasvatti ymmärrystä kuluttajansuojalain mukaisesta myyjän tiedonantovelvollisuuden laajuudesta ja kuluttajansuojasta
kokonaisuutena myös ammatillista asiantuntijuutta edistävästä näkökulmasta. Tutkijaparina työskentely mahdollisti myös dialogisen keskustelun ja ajatusten vaihdon tutkittavasta
aiheesta. Kehittämisprosessi kasvatti tutkijoiden tietämystä ja syvensi ymmärrystä kehittämistoiminnasta.
Aihe koettiin ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi, koska kuluttajansuojaosaamisessa on havaittu puutteita elinkeinonharjoittajien keskuudessa. Puutteet ilmenevät lukuisissa kuluttajien yhteydenotoissa kuluttajaneuvontaan ja valitusten kasvavassa määrässä kuluttajariitalautakuntaan. Tiedonantovelvollisuuteen liittyvien asioiden osaaminen vähentää ennakoivasti virheellistä toimintaa autokaupassa ja sitä kautta reklamaatioiden määrää, kun
myyjä osaa toimia ennen kaupantekoa lain mukaisesti.
Kehittämistutkimuksen tavoitteena oli laatia automyyjän opas tiedonantovelvollisuuksista,
joten tutkimuksen tavoite toteutui. Tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset ja ne tukeutuvat vahvasti teoriaan. Kehittämistutkimuksen tuloksilla on merkitystä ja ne ovat hyödyllisiä.

10.4 Jatkotutkimus ja -kehittämisehdotukset
Kehittämishakkeen aikana nousi esiin aiheita jatkokehittämisehdotuksiksi. Autokaupan
myyjän tiedonantovelvollisuutta käsittelevää opasta voidaan jatkossa hyödyntää esim. Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla. Oppaan tietosisällön pohjalta verkkosivuille voidaan kehittää testi tai visa, jonka avulla aloitteleva yrittäjä tai myyjä voi testata tietonsa
siitä, mitä tiedonantovelvoite edellyttää myyjää huomioimaan toiminnassaan. Samanlaisia
tietovisoja on jo aikaisemmin tehty verkkosivuille kuluttajan ostopolkua, verkkokauppaostamista ja kuluttajansuojan perusteita koskevista aiheista.
Virastossa on käynnissä verkkosivu-uudistus. Sen yhteydessä virastossa otetaan käyttöön uusi ohjelmisto, joka sisältää erilaisia työkaluja, joiden avulla voidaan rakentaa mm.
pelejä, erilaisia tehtäviä tai oman osaamisen testaamiseen tarkoitettuja visoja. Oppaan ja
tutkimuksen tietosisältö on käytettävissä myös siihen tarkoitukseen esim. jos halutaan laatia käsikirjoitus oppimisalustalle myyjän tiedonantovelvollisuudesta.
Opasta voidaan hyödyntää oppilaitoksissa opiskelumateriaalina. Se sopii yleisesti mm.
myyjän koulutukseen ja aloille, joissa kohdataan kuluttaja-asiakkaita, sillä kuluttajalainsäädäntö on läsnä jatkuvasti toiminnassa alasta riippumatta. Tiedonantovelvollisuuteen liittyvien periaatteiden tunteminen ja osaaminen on myyjälle ensiarvoisen tärkeää, koska näin
ennaltaehkäistään ongelmien syntyminen kaupanteon jälkeen, kun osataan toimia lainsäädännön vaatimalla tavalla.
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Ajoneuvojen etämyynti eli verkkokauppa ja kotimyynti on jokseenkin uusi ilmiö alalla. Se
on kuitenkin yleistynyt viime vuosina ja lain sisältö aiheuttaa jonkin verran epäselvyyksiä
ja sekaannuksia, koska sitä tulkitaan väärin tai siitä ei olla tietoisia. Jatkokehitysehdotuksena autokaupan etämyyntiin olisi myös tarpeellista laatia alan oma selkeä opas, jossa
olisi esimerkkejä selventämässä erilaisia sopimuksentekotilanteita.
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