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kuluttajansuojalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 22 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on

laissa 746/2010,
muutetaan 2 luvun 8 §, 5 luvun 1, 3, 4 ja 9 §, 6 luku, 6 a luvun 13 §, 7 luvun 22 §:n otsikko

ja 12 luvun 1 c §,
sellaisina kuin niistä ovat, 2 luvun 8 § laissa 561/2008, 5 luvun 1 § laissa 1258/2001, 5 luvun

3, 4 ja 9 § laissa 16/1994, 6 a luvun 13 § ja 12 luvun 1 c § laissa 29/2005 sekä 7 luvun 22 §:n
otsikko laissa 746/2010, ja

lisätään 2 lukuun uusi 8 a ja 10 a § sekä siitä lailla 227/2011 kumotun 14 §:n tilalle uusi
14 § seuraavasti:

2 luku

Markkinointi ja menettelyt
asiakassuhteessa

8 §

Tiedonantovelvollisuus tarjottaessa yksilöityä
kulutushyödykettä

Tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä
tiettyyn hintaan markkinoinnista on käytävä
ilmi:

1) kulutushyödykkeen pääominaisuudet

siinä laajuudessa kuin on asianmukaista ot-
taen huomioon kulutushyödyke ja käytetty
viestin;

2) elinkeinonharjoittajan nimi ja maantie-
teellinen osoite sekä, jos elinkeinonharjoittaja
toimii toisen elinkeinonharjoittajan asiamie-
henä tai edustajana, samat tiedot hänen pää-
miehestään;

3) kulutushyödykkeen kokonaishinta ve-
roineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödyk-
keen luonteen takia kohtuudella voida ilmoit-
taa, hinnan määräytymisen perusteet;

4) tarvittaessa kokonaishintaan sisältymät-
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tömät toimituskulut tai, jos näitä kuluja ei
voida kohtuudella laskea etukäteen, tieto
siitä, että tällaisia kuluja voi aiheutua;

5) maksua, toimitusta, sopimuksen täyttä-
mistä ja asiakasvalituksia koskevat käytän-
nöt, jos ne poikkeavat siitä, mitä kuluttajilla
on yleensä aihetta olettaa;

6) mahdollinen oikeus peruuttaa tai irtisa-
noa sopimus.

8 a §

Ennen sopimuksen tekemistä annettavat
tiedot

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään
tiedonantovelvollisuudesta, elinkeinonhar-
joittajan on muussa kuin kulutushyödykkei-
den koti- ja etämyynnissä ennen kulutushyö-
dykesopimuksen tekemistä annettava kulutta-
jalle selkeästi ja ymmärrettävästi seuraavat
tiedot, elleivät nämä tiedot ilmene muutoin
asiayhteydestä:

1) kulutushyödykkeen pääominaisuudet
siinä laajuudessa kuin on asianmukaista ot-
taen huomioon kulutushyödyke ja käytetty
viestin;

2) elinkeinonharjoittajan nimi, sijaintipai-
kan maantieteellinen osoite sekä puhelinnu-
mero;

3) kulutushyödykkeen kokonaishinta ve-
roineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödyk-
keen luonteen takia kohtuudella voida ilmoit-
taa, hinnan määräytymisen perusteet;

4) tarvittaessa kokonaishintaan sisältymät-
tömät toimituskulut tai, jos näitä kuluja ei
voida kohtuudella laskea etukäteen, tieto
siitä, että tällaisia kuluja voi aiheutua;

5) tarvittaessa maksua, toimitusta ja muuta
sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot ja
asiakasvalituksia koskevat käytännöt;

6) maininta tavaroita koskevasta lakisäätei-
sestä virhevastuusta sekä tarvittaessa mai-
ninta asiakastuesta, muista kaupanteon jälkei-
sistä palveluista ja takuusta sekä niitä koske-
vista ehdoista;

7) tarvittaessa sopimuksen kesto tai, jos
sopimus on voimassa toistaiseksi tai sitä jat-
ketaan automaattisesti, sen päättämistä kos-
kevat ehdot;

8) tarvittaessa digitaalisen sisällön toimi-

vuus, mukaan lukien digitaalisen sisällön yh-
teentoimivuus laitteistojen ja ohjelmistojen
kanssa siltä osin kuin elinkeinonharjoittaja
siitä tietää tai hänen voidaan kohtuudella
olettaa siitä tietävän.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovel-
leta:

1) välittömästi täytettävään päivittäiseen
kulutushyödykesopimukseen;

2) rahoituspalvelua tai -välinettä koske-
vaan sopimukseen;

3) kiinteän omaisuuden kauppaa tai vuok-
raamista taikka muuta oikeutta kiinteään
omaisuuteen koskevaan sopimukseen;

4) asuntokauppalain (843/1994) sovelta-
misalaan kuuluvaan sopimukseen;

5) asumisoikeusasunnoista annetussa laissa
(650/1990) tarkoitettuun asumisoikeuden
luovuttamista koskevaan sopimukseen;

6) asuinhuoneiston vuokrauksesta anne-
tussa laissa (481/1995) tarkoitettuun huo-
neenvuokrasopimukseen;

7) 10 luvun soveltamisalaan kuuluvaan so-
pimukseen;

8) valmismatkalain (1079/1994) sovelta-
misalaan kuuluvaan sopimukseen;

9) matkustajaliikenteen palveluja koske-
vaan sopimukseen;

10) sopimukseen, joka koskee arpajaislain
(1047/2001) soveltamisalaan kuuluvaa palve-
lua;

11) jakeluautomaatin avulla tai automati-
soidussa liiketilassa tehtävään sopimukseen.

10 a §

Lisämaksujen periminen

Ennen sopimuksen tekemistä elinkeinon-
harjoittajan on pyydettävä kuluttajan nimen-
omainen suostumus kaikkiin lisämaksuihin,
jotka eivät sisälly kulutushyödykkeestä perit-
täväksi ilmoitettuun hintaan. Nimenomaisena
suostumuksena ei pidetä sitä, että kuluttaja ei
ole hylännyt elinkeinonharjoittajan käyttämää
oletusvalintaa lisämaksun hyväksymisestä.

Jos kuluttaja ei ole antanut nimenomaista
suostumusta lisämaksuun, hänellä ei ole vel-
vollisuutta sitä maksaa.

2 1211/2013



14 §

Puhelinasioinnista perittävät kulut

Elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää teke-
määnsä kulutushyödykesopimusta koske-
vassa puhelinasioinnissa palvelua, jonka
käyttämisestä kuluttajalta peritään hänen liit-
tymäsopimuksensa mukaisen hinnan ylittäviä
kuluja tai kuluja, jotka ylittävät liittymäsopi-
muksen mukaista hintaa vastaavan laskennal-
lisen perushinnan.

Laskennallinen perushinta on teleyritysten
vähimmäishinnoitteluun ja markkinaosuuk-
siin perustuva hinta lisättynä 20 prosentilla.
Viestintävirasto laskee ja julkaisee laskennal-
lisen perushinnan vuosittain. Perushinnan
laskentatavasta ja julkaisemisesta säädetään
tarkemmin oikeusministeriön asetuksella.

Jos elinkeinonharjoittaja rikkoo, mitä tässä
pykälässä säädetään, kuluttajalla on oikeus
saada elinkeinonharjoittajalta korvaus 1 mo-
mentissa tarkoitetun enimmäishinnan ylittä-
neistä puhelinkuluistaan.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovel-
leta rahoituspalvelua tai -välinettä koskevaan
sopimukseen.

5 luku

Kuluttajankauppa

1 §

Luvun soveltamisala

Tämän luvun säännökset koskevat tavaran
kauppaa, jossa myyjänä on elinkeinonharjoit-
taja ja ostajana kuluttaja.

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan myös
valmistettavan tavaran tilaukseen. Jos ostajan
on toimitettava olennainen osa tarveaineista,
tilaukseen sovelletaan kuitenkin tämän luvun
23—28 §:n sijasta 8 luvun 23—31 §:ää. Täl-
laiseen tilaukseen sovelletaan lisäksi, mitä
8 luvun 14 ja 32 §:ssä säädetään.

Tämän luvun säännöksiä ei 2—11 §:ää
lukuun ottamatta sovelleta käytetyn tavaran
huutokauppaan, jos ostaja voi osallistua kau-
pantekoon henkilökohtaisesti.

3 §

Tavaran luovutus

Jollei toisin ole sovittu, tavara on pidettävä
ostajan noudettavissa siellä, missä myyjällä
kaupantekohetkellä oli liikepaikkansa. Jos
myyjällä ei ollut kauppaan liittyvää liikepaik-
kaa eikä toisin ole sovittu, myyjän on lähetet-
tävä tai kuljetettava tavara ostajalle.

Tavara on luovutettu, kun ostaja on saanut
sen hallintaansa.

Jos myyjän on asennettava tai kokoonpan-
tava tavara ostajan luona, tavara katsotaan
kuitenkin myyjän viivästystä koskevia sään-
nöksiä sovellettaessa luovutetuksi vasta, kun
myyjä on täyttänyt mainitun velvollisuutensa.

Jos ostaja on antanut kuljetuksen myyjän
ehdottaman rahdinkuljettajan tehtäväksi, ta-
vara katsotaan vaaranvastuuta koskevia sään-
nöksiä sovellettaessa luovutetuksi vasta, kun
rahdinkuljettaja on luovuttanut tavaran osta-
jan hallintaan.

4 §

Luovutuksen ajankohta

Jollei ole sovittu, että tavara on luovutet-
tava määrättynä ajankohtana taikka vaaditta-
essa tai viipymättä, se on luovutettava ilman
aiheetonta viivytystä ja viimeistään 30 päivän
kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Jollei ostaja saa luottoa tai maksunlykkä-
ystä, myyjä ei ole velvollinen luopumaan ta-
varan hallinnasta ennen kuin ostaja maksaa
kauppahinnan.

9 §

Kaupan purku

Ostaja saa purkaa kaupan myyjän viiväs-
tyksen vuoksi, jos hän on asettanut myyjälle
kohtuullisen lisäajan eikä myyjä ole luovutta-
nut tavaraa lisäajan kuluessa. Asetetun lisä-
ajan kuluessa ostaja saa purkaa kaupan vain,
jos myyjä on kieltäytynyt toimittamasta tava-
raa tämän ajan kuluessa.

Ostaja saa kuitenkin purkaa kaupan myy-
jän viivästyksen vuoksi lisäaikaa asettamatta,
jos:
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1) myyjä on kieltäytynyt toimittamasta ta-
varaa;

2) luovutus sovittuna toimitusaikana on
olennainen ottaen huomioon sopimuksen te-
kemiseen liittyvät olosuhteet; tai

3) ostaja on ilmoittanut myyjälle ennen
sopimuksen tekemistä, että luovutus tietyn
ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana on
olennainen.

Sopimuksen purkamisen jälkeen myyjän
on viipymättä palautettava kaikki sopimuk-
sen nojalla maksettu.

6 luku

Kotimyynti ja etämyynti

1 §

Soveltamisala

Tässä luvussa säädetään kulutushyödyk-
keiden kotimyynnistä ja etämyynnistä.

2 §

Soveltamisalan rajoitukset

Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta:
1) rahoituspalvelua tai -välinettä koske-

vaan sopimukseen;
2) kiinteän omaisuuden kauppaa tai vuok-

raamista taikka muuta oikeutta kiinteään
omaisuuteen koskevaan sopimukseen;

3) asuntokauppalain soveltamisalaan kuu-
luvaan sopimukseen;

4) asumisoikeusasunnoista annetussa laissa
tarkoitettuun asumisoikeuden luovuttamista
koskevaan sopimukseen;

5) asuinhuoneiston vuokrauksesta anne-
tussa laissa tarkoitettuun huoneenvuokrasopi-
mukseen;

6) 10 luvun soveltamisalaan kuuluvaan so-
pimukseen;

7) valmismatkalain soveltamisalaan kuulu-
vaan sopimukseen;

8) sopimukseen, joka koskee arpajaislain
soveltamisalaan kuuluvaa palvelua;

9) jakeluautomaatin avulla tai automatisoi-
dussa liiketilassa tehtävään sopimukseen;

10) maksullisen yleisöpuhelimen avulla te-
letoiminnan harjoittajan kanssa tehtävään so-
pimukseen;

11) sopimukseen, joka koskee elintarvik-
keiden tai muiden päivittäistavaroiden yksit-
täisiä toimituksia kuluttajan asuntoon tai työ-
paikalle säännöllisesti toimivan jakelujärjes-
telmän avulla.

3 §

Eräät soveltamisalan rajoitukset
kotimyynnissä

Tämän luvun säännöksiä kotimyynnistä ei
sovelleta, jos kulutushyödykkeen hinta on
pienempi kuin 30 euroa. Jos samalla kerralla
myydään useampia hyödykkeitä, joiden yh-
teishinta on vähintään 30 euroa, tai jos sopi-
mus koskee hyödykkeiden jatkuvaa tai toistu-
vaa toimittamista, luvun säännöksiä kuitenkin
sovelletaan.

Tarjottaessa palvelu paikassa, jonne elin-
keinonharjoittaja saapuu kuluttajan nimen-
omaisesta pyynnöstä, luvun säännöksiä koti-
myynnistä ei sovelleta myöskään:

1) sosiaalipalveluja koskevaan sopimuk-
seen;

2) sopimukseen, joka koskee terveyden-
huollon ammattihenkilön kuluttajalle antamia
terveyspalveluja tämän terveydentilan arvioi-
miseksi, ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi.

4 §

Säännösten soveltaminen eräisiin palveluihin

Matkustajaliikenteen palveluja koskeviin
sopimuksiin sovelletaan vain 12 §:n 2 ja
3 momenttia sekä 25 §:ää.

Jos kyse on puhelimella yhdellä kerralla
suoritettavasta palvelusta, jota koskeva sopi-
mus syntyy välittömästi kuluttajan ottaessa
yhteyden palveluntarjoajaan, 12 §:n
2—4 momenttia sekä 13 ja 14 §:ää ei sovel-
leta.

5 §

Pakottavuus

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun
säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitä-
tön, jollei jäljempänä toisin säädetä.
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6 §

Kotimyyntiin liittyvät määritelmät

Kotimyyntisopimuksella tarkoitetaan sopi-
musta, joka tehdään tai jota koskevan tarjo-
uksen kuluttaja tekee muualla kuin elinkei-
nonharjoittajan toimitiloissa osapuolten ol-
lessa samanaikaisesti läsnä. Kotimyyntisopi-
muksella tarkoitetaan myös sopimusta, joka
tehdään:

1) elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tai
etäviestimellä välittömästi sen jälkeen, kun
kuluttajaan on otettu henkilökohtaisesti erik-
seen yhteyttä paikassa, joka ei ole elinkeinon-
harjoittajan toimitila; tai

2) elinkeinonharjoittajan järjestämällä tu-
tustumisretkellä, jonka tarkoituksena tai seu-
rauksena on kulutushyödykkeiden tarjoami-
nen kuluttajalle.

Toimitiloilla tarkoitetaan:
1) kiinteää myyntipaikkaa, jossa elinkei-

nonharjoittaja tarjoaa kulutushyödykkeitä va-
kituisesti tai kausiluonteisesti;

2) siirrettävää myyntipaikkaa, jossa elin-
keinonharjoittaja tarjoaa kulutushyödykkeitä
tavanomaisesti tai kausiluonteisesti.

7 §

Etämyyntiin liittyvät määritelmät

Etämyyntisopimuksella tarkoitetaan etä-
myyntiä varten luodussa myynti- tai palve-
luntarjontajärjestelmässä tehtävää kulutus-
hyödykesopimusta, joka tehdään ilman, että
osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä ja jonka teke-
miseen käytetään vain yhtä tai useampaa etä-
viestintä.

Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, pos-
tia, televisiota, tietoverkkoa ja muuta väli-
nettä, jota voidaan käyttää sopimuksen teke-
miseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa
läsnä.

8 §

Muut määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) liitännäissopimuksella koti- tai etä-

myyntisopimukseen liittyvää sopimusta kulu-
tushyödykkeistä, jotka elinkeinonharjoittaja

tai kolmas osapuoli toimittaa kyseisen kol-
mannen osapuolen ja elinkeinonharjoittajan
välisen sopimuksen tai muun järjestelyn pe-
rusteella;

2) tietojen antamisella pysyvällä tavalla
tietojen antamista henkilökohtaisesti kirjalli-
sesti tai sähköisesti siten, että vastaanottaja
voi tallentaa ja toisintaa tiedot muuttumatto-
mina;

3) digitaalisen sisällön toimittamisella
sähköisesti digitaalisessa muodossa tuotetun
ja toimitetun tiedon toimittamista lataamalla,
suoratoistona tai muulla vastaavalla tavalla.

9 §

Ennen sopimuksen tekemistä annettavat
tiedot

Ennen koti- tai etämyyntisopimuksen teke-
mistä kuluttajalle on annettava seuraavat tie-
dot:

1) kulutushyödykkeen pääominaisuudet
siinä laajuudessa kuin on asianmukaista ot-
taen huomioon kulutushyödyke ja käytetty
viestin;

2) elinkeinonharjoittajan nimi;
3) elinkeinonharjoittajan maantieteellinen

osoite sijoittautumisvaltiossa sekä, jos elin-
keinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonhar-
joittajan asiamiehenä tai edustajana, hänen
päämiehensä nimi ja maantieteellinen osoite;

4) elinkeinonharjoittajan puhelin- ja faksi-
numero sekä sähköpostiosoite, jos nämä ovat
käytettävissä;

5) elinkeinonharjoittajan sen toimipaikan
maantieteellinen osoite, jonne kuluttaja voi
toimittaa valituksensa, jos osoite poikkeaa
3 kohdassa tarkoitetusta osoitteesta, sekä, jos
elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinon-
harjoittajan asiamiehenä tai edustajana, sama
tieto hänen päämiehestään;

6) kulutushyödykkeen kokonaishinta ve-
roineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödyk-
keen luonteen takia kohtuudella voida laskea
etukäteen, hinnan määräytymisen perusteet;

7) tarvittaessa kulutushyödykkeen koko-
naishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut
kulut tai, jos näitä kuluja ei voida kohtuudella
laskea etukäteen, tieto siitä, että tällaisia lisä-
kuluja voi aiheutua;

8) etäviestimen käyttämisestä sopimuksen
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tekemisessä syntyvät kulut, jos siitä veloite-
taan perushintaa enemmän;

9) maksua, toimitusta ja muuta sopimuk-
sen täyttämistä koskevat ehdot sekä tarvitta-
essa asiakasvalituksia koskevat käytännöt;

10) tarvittaessa peruuttamisoikeuden käyt-
tämistä koskevat ehdot, määräajat ja menette-
lyt;

11) tarvittaessa tieto siitä, että jos kuluttaja
peruuttaa sopimuksen, hänen on vastattava
tavaroiden palauttamiskustannuksista, sekä
etämyynnissä myös tieto palauttamiskustan-
nusten määrästä, jos tavarat eivät ole luon-
teensa vuoksi palautettavissa tavanomaisella
tavalla postitse;

12) tieto siitä, että jos kuluttaja käyttää
peruuttamisoikeuttaan tehtyään 15 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun palvelun suorittamista
koskevan pyynnön, hänen on maksettava
elinkeinonharjoittajalle 19 §:n 1 momentissa
tarkoitetut kustannukset;

13) tarvittaessa tieto peruuttamisoikeuden
puuttumisesta tai olosuhteista, joissa peruut-
tamisoikeuden voi menettää;

14) maininta tavaroita koskevasta lakisää-
teisestä virhevastuusta;

15) tarvittaessa maininta asiakastuesta,
muista kaupanteon jälkeisistä palveluista ja
takuusta sekä niitä koskevista ehdoista;

16) maininta käytännesääntöjen olemassa-
olosta ja tarvittaessa tieto siitä, miten niistä
voi saada jäljennöksen;

17) tarvittaessa sopimuksen kesto tai, jos
sopimus on voimassa toistaiseksi tai sitä jat-
ketaan automaattisesti, sen päättämistä kos-
kevat ehdot;

18) tarvittaessa kuluttajan sopimusvelvoit-
teiden vähimmäiskesto;

19) tarvittaessa tieto elinkeinonharjoittajan
kuluttajalta edellyttämistä rahoitusta koske-
vista vakuuksista ja niihin sovellettavista eh-
doista;

20) tarvittaessa digitaalisen sisällön toimi-
vuus, mukaan lukien digitaalisen sisällön yh-
teentoimivuus laitteistojen ja ohjelmistojen
kanssa siltä osin kuin elinkeinonharjoittaja
siitä tietää tai hänen voidaan kohtuudella
olettaa siitä tietävän;

21) tieto mahdollisuudesta ja tavoista saat-
taa riita kuluttajariitalautakunnan tai muun
vastaavan elimen käsiteltäväksi.

Huutokaupassa, johon kuluttaja voi osallis-

tua muutenkin kuin etäviestimellä, 1 momen-
tin 2—5 kohdassa tarkoitetut tiedot voidaan
korvata vastaavilla tiedoilla huutokaupanpitä-
jästä.

Jos kuluttajalla on koti- tai etämyyntisopi-
muksen mukaan peruuttamisoikeus, hänelle
on 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettujen
tietojen lisäksi annettava peruuttamislomake.
Edellä 1 momentin 10—12 kohdassa tarkoi-
tetut tiedot voidaan antaa peruuttamisoh-
jeessa. Peruuttamislomakkeen ja -ohjeen
muodosta ja sisällöstä säädetään oikeusminis-
teriön asetuksella.

10 §

Eräät muut kuluttajalle annettavat tiedot

Puhelinmyynnissä elinkeinonharjoittajan
on heti puhelinkeskustelun alussa ilmoitet-
tava nimensä ja tarvittaessa sen henkilön
nimi, jonka puolesta hän toimii, sekä puhelun
kaupallinen tarkoitus.

Verkkosivustoilla, joilla harjoitetaan kau-
pankäyntiä, on ilmoitettava selkeällä tavalla
viimeistään tilausmenettelyn käynnistyessä
mahdollisista toimitusrajoituksista sekä siitä,
mitkä maksuvälineet hyväksytään.

11 §

Ennakkotietojen antaminen kotimyynnissä

Kotimyynnissä 9 §:ssä tarkoitetut tiedot
sekä peruuttamislomake ja -ohje on annettava
kuluttajalle selkeästi ja ymmärrettävästi pa-
perilla tai tämän suostumuksella muulla py-
syvällä tavalla.

12 §

Ennakkotietojen antaminen etämyynnissä

Etämyynnissä 9 §:ssä tarkoitetut tiedot
sekä peruuttamislomake ja -ohje on annettava
tai asetettava ne kuluttajan saataville etävies-
timelle soveltuvalla tavalla selkeästi ja ym-
märrettävästi. Jos tiedot taikka lomake tai
ohje annetaan pysyvällä tavalla, niiden on
oltava helposti luettavassa muodossa.

Jos sähköisesti tehtävässä sopimuksessa
kuluttajalle asetetaan maksuvelvollisuus, ku-
luttajalle on ilmoitettava 9 §:n 1 momentin 1,
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6, 7, 17 ja 18 kohdassa tarkoitetuista sei-
koista selkeällä tavalla ja välittömästi ennen
kuin kuluttaja tekee tilauksensa. Elinkeinon-
harjoittajan on myös varmistettava, että ku-
luttaja nimenomaisesti hyväksyy tilaukseen
liittyvän maksuvelvollisuuden.

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole noudatta-
nut, mitä 2 momentissa säädetään kuluttajan
nimenomaisesta hyväksynnästä, sopimus ei
sido kuluttajaa. Jos kuluttaja haluaa vedota
sopimuksen sitomattomuuteen, hänen on il-
moitettava siitä elinkeinonharjoittajalle vii-
meistään vuoden kuluttua sopimuksen teke-
misestä. Jos sopimus raukeaa kuluttajan ve-
dottua sen sitomattomuuteen, elinkeinonhar-
joittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30
päivän kuluttua ilmoituksen saatuaan palau-
tettava saamansa maksusuoritukset sekä kor-
vattava kuluttajalle tavaran palauttamisesta
aiheutuneet kulut.

Jos sopimus tehdään käyttämällä etävies-
tintä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa tieto-
jen näyttämiseen, elinkeinonharjoittajan on
ennen sopimuksen tekemistä ilmoitettava ky-
seisellä viestimellä ainakin 9 §:n 1 momentin
1, 2, 6, 7, 10 ja 17 kohdassa tarkoitetut tiedot.

13 §

Tietojen vahvistaminen

Kotimyynnissä elinkeinonharjoittajan on
annettava kuluttajalle jäljennös sopimusvah-
vistuksesta tai allekirjoitetusta sopimuksesta
paperilla tai tämän suostumuksella muulla
pysyvällä tavalla.

Etämyynnissä elinkeinonharjoittajan on
toimitettava kuluttajalle vahvistus tehdystä
sopimuksesta kohtuullisessa ajassa etämyyn-
tisopimuksen tekemisestä ja viimeistään tava-
roiden luovutusajankohtana tai ennen kuin
palvelun suorittaminen aloitetaan. Vahvistus
on toimitettava pysyvällä tavalla, ja siihen
tulee sisältyä kaikki 9 §:ssä tarkoitetut tiedot
sekä peruuttamislomake ja -ohje, jollei elin-
keinonharjoittaja ole toimittanut näitä kulut-
tajalle pysyvällä tavalla jo aiemmin.

Jos digitaalisen sisällön toimittaminen säh-
köisesti aloitetaan ennen peruuttamisajan
päättymistä, vahvistuksen tulee sisältää myös
15 §:n 2 momentissa tarkoitettu ennakko-

suostumus ja kuluttajalle toimitettu ilmoitus
ennakkosuostumuksen vaikutuksesta peruut-
tamisoikeuteen.

14 §

Peruuttamisoikeus

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai
etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruut-
tamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä
tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14
päivän kuluttua palvelusopimuksen tai säh-
köisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä
koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppaso-
pimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän
vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tava-
roiden säännöllisestä toimittamisesta, ensim-
mäisen tavaraerän vastaanottamisesta.

Jos elinkeinonharjoittaja on laiminlyönyt
antaa kuluttajalle 9 §:n 1 momentin 10 koh-
dassa tarkoitetut tiedot, peruuttamisaika päät-
tyy 12 kuukauden kuluttua tämän pykälän 1
momentissa tarkoitetun määräajan päättymi-
sestä taikka, jos elinkeinonharjoittaja korjaa
puutteen tänä aikana, 14 päivän kuluttua päi-
västä, jona kuluttaja sai nämä tiedot.

Jos elinkeinonharjoittaja tarjoaa kulutta-
jalle mahdollisuuden ilmoittaa peruutuksesta
verkkosivustonsa kautta, elinkeinonharjoitta-
jan on ilmoitettava tällä tavoin toimitetun
peruuttamisilmoituksen saapumisesta kulutta-
jalle viipymättä pysyvällä tavalla.

15 §

Palvelun suorittaminen ennen peruuttamis-
ajan päättymistä

Muuta kuin digitaalista sisältöä koskevan
palvelun suorittaminen voidaan aloittaa en-
nen mahdollisen peruuttamisajan päättymistä,
jos kuluttaja on tehnyt tätä koskevan nimen-
omaisen pyynnön. Kotimyynnissä pyyntö on
tehtävä pysyvällä tavalla.

Digitaalisen sisällön toimittaminen sähköi-
sesti voidaan aloittaa ennen mahdollisen pe-
ruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on
antanut siihen nimenomaisen ennakkosuostu-
muksensa.
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16 §

Peruuttamisoikeuden rajoitukset

Jollei toisin sovita, kuluttajalla ei ole
14 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, jos:

1) palvelu on kokonaan suoritettu tai digi-
taalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on
aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä
kuluttajan 15 §:ssä tarkoitetun pyynnön tai
suostumuksen johdosta ja kuluttajalle on il-
moitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta
tällaisessa tapauksessa;

2) kulutushyödykkeen hinta riippuu rahoi-
tusmarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joi-
hin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa ja
jotka voivat ilmetä peruutusaikana;

3) sopimus koskee tavaraa, joka valmiste-
taan tai jota muunnellaan kuluttajan vaati-
musten mukaisesti tai selvästi henkilökohtai-
sia tarpeita vastaavaksi;

4) sopimus koskee tavaraa, joka voi nope-
asti pilaantua tai vanhentua taikka joka luon-
teensa vuoksi on sen toimittamisen jälkeen
erottamattomasti sekoittunut muiden tavaroi-
den kanssa;

5) sinetöitynä toimitettu tavara, jota ei ter-
veydellisistä tai hygieniasyistä voida palaut-
taa, on avattu;

6) sopimus koskee alkoholijuomia, joiden
hinnasta on sovittu sopimusta tehtäessä, jotka
voidaan toimittaa aikaisintaan 30 päivän ku-
luttua ja joiden todellinen arvo riippuu mark-
kinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elin-
keinonharjoittaja ei voi vaikuttaa;

7) sopimus koskee kiireellistä korjaus- tai
huoltotyötä paikassa, jonne elinkeinonharjoit-
taja saapuu kuluttajan nimenomaisesta pyyn-
nöstä;

8) sinetöitynä toimitettu ääni- tai kuvatal-
lenne taikka tietokoneohjelma on avattu;

9) sopimus koskee yksittäisen sanoma- tai
aikakauslehden tai aikakausjulkaisun toimit-
tamista;

10) sopimus on tehty huutokaupassa, johon
kuluttaja voi osallistua muutenkin kuin etävi-
estimellä;

11) sopimus koskee majoituksen tarjoa-
mista muuhun kuin asumistarkoitukseen, ta-
varoiden kuljetusta, autonvuokrauspalvelua,
ravintolapalvelua tai vapaa-ajanpalvelua ja

sopimuksessa edellytetään suoritusta määrät-
tynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa.

17 §

Suoritusten palauttaminen

Jos kuluttaja peruuttaa koti- tai etämyynti-
sopimuksen, hänen on palautettava vastaanot-
tamansa tavara viivytyksettä ja viimeistään
14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
tekemisestä, jollei elinkeinonharjoittaja ole
sitoutunut noutamaan tavaraa itse. Kuluttajan
on vastattava tavaroiden palauttamisesta joh-
tuvista välittömistä kuluista, jollei elinkei-
nonharjoittaja ole sitoutunut vastaamaan
niistä. Kuluttajan oikeudesta olla maksamatta
edellä tarkoitettuja kuluja, jos elinkeinonhar-
joittaja on laiminlyönyt ilmoittaa niistä, sää-
detään 24 §:n 1 momentissa.

Jos kotimyynnissä tavarat on toimitettu ku-
luttajan kotiin sopimuksenteon yhteydessä,
elinkeinonharjoittajan on kuitenkin noudet-
tava tavarat omalla kustannuksellaan, jos ta-
varat eivät ole luonteensa vuoksi palautetta-
vissa tavanomaisella tavalla postitse.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja
viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisil-
moituksen saatuaan palautettava kuluttajalta
saadut suoritukset lukuun ottamatta ylimää-
räisiä kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet
kuluttajan valitsemasta muusta kuin elinkei-
nonharjoittajan tarjoamasta edullisimmasta
vakiotoimitustavasta. Elinkeinonharjoittajalla
on kuitenkin oikeus pidättyä maksujen palau-
tuksesta, kunnes hän on saanut tavaran takai-
sin tai kunnes kuluttaja on osoittanut lähettä-
neensä tavaran takaisin, ellei elinkeinonhar-
joittaja ole velvollinen noutamaan tavaraa
itse.

Elinkeinonharjoittajan on palautettava saa-
mansa suoritukset sillä maksutavalla, jota ku-
luttaja käytti alkuperäisessä liiketoimessa, el-
lei kuluttaja ole nimenomaisesti suostunut
muuhun järjestelyyn. Suoritusten palauttami-
sesta ei saa aiheutua kuluttajalle kustannuk-
sia.

18 §

Vastuu vastaanotetusta tavarasta

Jos kuluttaja on vastaanottanut tavaran, hä-
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nen on pidettävä se olennaisesti muuttumatto-
mana ja vähentymättömänä siihen saakka,
kunnes hän on päättänyt pitää tavaran.

Jos kuluttaja kuitenkin tavaran käyttöön-
oton jälkeen peruuttaa sopimuksen, hänen on
vastattava sen arvon alentumisesta. Tavaraa
ei katsota otetuksi käyttöön, jos kuluttaja on
käsitellyt tavaraa vain siten kuin on tarpeen
sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden
toteamiseksi.

Kuluttaja ei vastaa arvonalennuksesta, jos
elinkeinonharjoittaja on laiminlyönyt antaa
kuluttajalle 9 §:n 1 momentin 10 kohdassa
tarkoitetut peruuttamisoikeutta koskevat tie-
dot.

19 §

Korvaus ennen peruuttamista suoritetusta
palvelusta

Jos muuta kuin digitaalista sisältöä koske-
van palvelun suorittaminen on aloitettu ennen
peruuttamisajan päättymistä, kuluttajan on
peruuttamistapauksessa maksettava peruutta-
misilmoituksen tekemiseen mennessä sopi-
muksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta
elinkeinonharjoittajalle kohtuullinen korvaus.

Kuluttajalla ei kuitenkaan ole maksuvel-
vollisuutta peruuttamisaikana kokonaan tai
osittain suoritetusta palvelusta, jos elinkei-
nonharjoittaja on laiminlyönyt antaa hänelle
9 §:n 1 momentin 10 tai 12 kohdassa tarkoi-
tetut tiedot tai jos elinkeinonharjoittaja on
aloittanut sopimuksen täyttämisen peruutta-
misaikana ilman 15 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua kuluttajan nimenomaista pyyntöä.

20 §

Tavaran säilyttäminen ja palauttaminen
eräissä tapauksissa

Jos elinkeinonharjoittajalla on kotimyyn-
nissä velvollisuus noutaa tavara kuluttajan
luota, kuluttajan on peruuttamistapauksessa
pidettävä vastaanotettu tavara elinkeinonhar-
joittajan saatavissa paikassa, jonne elinkei-
nonharjoittaja on sen toimittanut tai josta
elinkeinonharjoittaja voi sen hankaluudetta

noutaa. Kuluttajan on ilmoitettava elinkei-
nonharjoittajalle paikka, josta tavara on nou-
dettavissa.

Kuluttajan vastuu tavaran säilyttämisestä
elinkeinonharjoittajan lukuun lakkaa kahden
kuukauden kuluttua tavaran vastaanottami-
sesta. Kuluttaja saa tavaran vastikkeetta,
jollei elinkeinonharjoittaja mainitussa ajassa
nouda tavaraa, jollei se ole elinkeinonharjoit-
tajan kannalta ilmeisen kohtuutonta.

21 §

Luotto- tai vakuutussopimuksen
peruuntuminen

Jos kuluttaja peruuttaa koti- tai etämyynti-
sopimuksen, liitännäinen luotto- tai vakuu-
tussopimus peruuntuu ilman toimenpiteitä.

Liitännäisen luotto- tai vakuutussopimuk-
sen peruuntuessa luoton- tai vakuutuksenan-
tajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päi-
vän kuluttua sopimuksen peruuntumisesta
tiedon saatuaan palautettava kuluttajalta saa-
mansa suoritukset. Vakuutuksenantajan oi-
keudesta vaatia maksu vakuutuksenottajan
ennen liitännäisvakuutuksen peruuntumista
saamasta vakuutusturvasta säädetään vakuu-
tussopimuslain (543/1994) 45 §:ssä.

22 §

Muun liitännäissopimuksen peruuntuminen

Jos kuluttaja peruuttaa koti- tai etämyynti-
sopimuksen, muu kuin 21 §:ssä tarkoitettu
liitännäissopimus peruuntuu ilman toimenpi-
teitä. Kuluttajalle ei saa aiheutua peruuntumi-
sesta 17—19 §:n perusteella mahdollisesti
perittävien kustannusten ohella muita kustan-
nuksia.

23 §

Viivästyskorko

Kuluttajan oikeudesta viivästyskorkoon ti-
lanteissa, joissa hinnan tai muun maksusuori-
tuksen palauttamiseen velvollinen elinkei-
nonharjoittaja taikka luoton- tai vakuutukse-
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nantaja ei ole 12, 17 tai 21 §:ssä säädetyssä
ajassa palauttanut, mitä kuluttaja on maksa-
nut, säädetään korkolaissa.

24 §

Seuraamukset eräiden luvun säännösten
rikkomisesta

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut en-
nen sopimuksen tekemistä kuluttajalle 9 §:n 1
momentin 6, 7 tai 11 kohdassa tarkoitettuja
lisäkuluja tai muita kustannuksia koskevia
tietoja, kuluttajalla ei ole velvollisuutta mak-
saa niitä.

Jos kyse on sähköisesti toimitettavaa digi-
taalista sisältöä koskevasta sopimuksesta, ku-
luttajalla ei ole velvollisuutta maksaa koko-
naan tai osittain suoritetusta palvelusta, jos:

1) digitaalisen sisällön toimittaminen on
aloitettu peruuttamisaikana ilman 15 §:n
2 momentissa tarkoitettua kuluttajan nimen-
omaista ennakkosuostumusta;

2) kuluttaja ei ole saanut ilmoitusta siitä,
että antaessaan suostumuksen hän menettää
peruuttamisoikeutensa; tai

3) elinkeinonharjoittaja on laiminlyönyt
toimittaa kuluttajalle 13 §:ssä tarkoitetun
vahvistuksen.

25 §

Seuraamukset luvun säännösten rikkomisesta

Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään
seuraamuksista, elinkeinonharjoittajaa, joka
rikkoo tämän luvun säännöksiä, voidaan, jos
se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista,
kieltää jatkamasta tällaista menettelyä taikka
uudistamasta sitä tai siihen rinnastettavaa me-
nettelyä. Kiellon määräämisestä ja sen tehos-
tamisesta uhkasakolla säädetään 2 ja 3 lu-
vussa.

6 a luku

Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden
etämyynti

13 §

Liitännäissopimuksen peruuntuminen

Rahoituspalvelun etämyyntiä koskevaan

sopimukseen liittyvä muu etäsopimus pe-
ruuntuu ilman eri toimenpiteitä kuluttajan pe-
ruuttaessa pääsopimuksen, jos sama elinkei-
nonharjoittaja tarjoaa myös liitännäispalve-
lun. Liitännäissopimus peruuntuu myös, jos
kolmas tarjoaa liitännäispalvelun pääsopi-
muksen tehneen elinkeinonharjoittajan ja kol-
mannen välisen sopimuksen tai muun järjes-
telyn perusteella.

7 luku

Kuluttajaluotot

22 §

Etämyyntiä koskevia erityissäännöksiä
— — — — — — — — — — — — —

12 luku

Erinäisiä säännöksiä

1 c §

Oikeus vedota eräisiin ilmoituksiin ja
asiakirjoihin

Jos tässä laissa tarkoitettu virheilmoitus
taikka ilmoitus sopimuksen purkamisesta tai
peruuttamisesta on tarkoituksenmukaisella ta-
valla lähetetty vastaanottajalle, lähettäjä saa
vedota ilmoitukseen, vaikka se myöhästyisi,
vääristyisi tai ei tulisi perille.

Jos ilmoituksen saapumisen ajankohdasta
ei voida esittää muuta selvitystä, postitse lä-
hetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen vas-
taanottajalle seitsemäntenä päivänä sen lähet-
tämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä,
jona ilmoitus on lähetetty.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään ilmoi-
tuksesta, koskee myös vahvistusta, sopimus-
ehtoja ja muita asiakirjoja, jotka elinkeinon-
harjoittaja on tämän lain mukaisesti lähettä-
nyt kuluttajalle.

Tämä laki tulee voimaan 13 päivänä kesä-
kuuta 2014.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin
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sopimuksiin sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin

sopimuksiin sovelletaan kuitenkin 2 luvun
14 §:ää.
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