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KULUTTAJAPOLITIIKAN PERIAATTEET JA VÄLINEET

Vaikuttavalla kuluttajansuojapolitiikalla varmistetaan, että sisämarkkinat toimivat
asianmukaisesti ja tehokkaasti. Sen tarkoituksena on turvata kuluttajien oikeudet
kauppiaisiin nähden ja tarjota tehostettua suojaa heikommassa asemassa oleville
kuluttajille. Kuluttajansuojasääntöjen avulla markkinoista voi olla enemmän hyötyä
koko taloudelle. Ne tekevät markkinoista oikeudenmukaisemmat, ja kuluttajille
tarjottavan tiedon laadun parantuessa ne voivat johtaa vihreämpiin ja sosiaalisempiin
markkinatuloksiin. Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä ja heidän
turvallisuutensa ja taloudellisten etujensa suojaamisesta on tullut EU:n keskeisiä
tavoitteita.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 4 artiklan 2 kohdan
f alakohta sekä 12, 114 ja 169 artikla ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 38 artikla.

TAVOITTEET

Kuluttajien etujen suojaamiseksi ja kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi
unionin on myötävaikutettava kuluttajien terveyden, turvallisuuden ja taloudellisten
etujen suojaamiseen. Lisäksi unionin on edistettävä kuluttajien oikeutta tiedonsaantiin
ja koulutukseen sekä oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi. Kuluttajansuoja
on otettava huomioon kaikkia asiaankuuluvia politiikanaloja koskevassa unionin
lainsäädännössä.

TOIMET

A. Yleistä
EU:n toiminta kuluttajapolitiikan alalla perustuu uuteen kuluttaja-asioiden
toimintaohjelmaan, joka julkaistiin 13. marraskuuta 2020. Toimintaohjelman nimi on
”Kuluttajien selviytymiskyvyn vahvistaminen kestävän elpymisen varmistamiseksi”, ja
siinä esitetään ajan tasalle saatettu visio EU:n vuosien 2020–2025 kuluttajapolitiikasta.
Sillä pyritään myös vastaamaan kuluttajien välittömiin huolenaiheisiin covid-19-
pandemiaan liittyen.
Toimintaohjelma kattaa viisi keskeistä painopistealaa:
— vihreä siirtymä – vastataan vihreän siirtymän tuomiin uusiin haasteisiin,

jotka koskevat kuluttajien oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä, ja
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varmistetaan, että kestävät tuotteet ja elämäntavat ovat kaikkien saatavilla
maantieteellisestä sijainnista tai tuloista riippumatta

— digitaalinen muutos – luodaan kuluttajille turvallisempi digitaalinen
toimintaympäristö, jossa heidän oikeuksiaan suojellaan, ja varmistetaan
tasapuoliset toimintaedellytykset, jotka mahdollistavat innovoinnin uudempien ja
parempien palvelujen tarjoamiseksi kaikille eurooppalaisille

— kuluttajien oikeuksien tehokas täytäntöönpano ja parantaminen –
puututaan covid-19-pandemian vaikutuksiin kuluttajien oikeuksiin ja torjutaan
harhaanjohtavia ympäristöväittämiä ja sopimattomia kaupallisia menettelyjä,
joita käytetään verkkovaikuttamistekniikoissa ja yksilöintikäytännöissä; kuluttajien
oikeuksien toteutumisen valvonta on ensisijaisesti kansallisten viranomaisten
vastuulla, mutta EU:lla on tärkeä koordinointi- ja tukitehtävä, joka perustuu
kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annettuun asetukseen

— kuluttajien erityistarpeisiin vastaaminen – otetaan huomioon sellaisten kuluttajien
tarpeet, jotka voivat tietyissä tilanteissa olla erityisen haavoittuvia ja tarvitsevat
erityisiä suojatoimia; nämä tarpeet voivat johtua sosiaalisista olosuhteista tai
yksittäisten kuluttajien tai kuluttajaryhmien erityispiirteistä

— kuluttajansuoja globaalissa ympäristössä – varmistetaan tuontituotteiden
turvallisuus ja suojellaan EU:n kuluttajia EU:n ulkopuolisten toimijoiden
sopimattomilta kaupallisilta menettelyiltä markkinavalvonnan avulla ja tiivistämällä
yhteistyötä EU:n kumppanimaiden asiaankuuluvien viranomaisten kanssa.

EU:n toimielimet valvovat kuluttajapolitiikkaa järjestelmällisesti kuluttajatulostaulun
avulla. Sillä seurataan kuluttajien kansallisia olosuhteita kolmella alalla (tiedot
ja luottamus, säännösten noudattaminen ja täytäntöönpano, valitukset ja
riidanratkaisu) ja tarkastellaan EU:n vähittäiskaupan markkinoiden yhdentymisessä
saavutettua edistystä kuluttajakaupan rajat ylittävien liiketoimien tason ja sähköisen
kaupan kehittymisen perusteella. Toinen järjestelmällinen seurantaväline on
kuluttajamarkkinoiden tulostaulu, johon kerätään tietoja äskettäin ostoksia tehneiltä
kuluttajilta. Tarkoituksena on kartoittaa yli 40 kuluttajamarkkinan edistymistä
keskeisillä indikaattoreilla, kuten luottamus siihen, että myyjät noudattavat
kuluttajansuojasääntöjä, tarjousten vertailtavuus, markkinoilla saatavilla oleva
valinnanvara, missä määrin kuluttajien odotukset täyttyvät sekä kuluttajien kohtaamista
ongelmista aiheutuvat vahingot.
Lisäksi 28. huhtikuuta 2021 käynnistettiin sisämarkkinoita koskeva ohjelma,
jonka tarkoituksena on auttaa sisämarkkinoita toteuttamaan kaikki niihin liittyvät
mahdollisuudet ja varmistaa Euroopan toipuminen covid-19-pandemiasta. Ohjelman
talousarvio vuosiksi 2021–2027 on 4,2 miljardia euroa, ja se muodostaa
kokonaispaketin, jolla tuetaan ja vahvistetaan sisämarkkinoiden hallinnointia, myös
rahoituspalvelujen osalta.
B. Alakohtaiset toimet (2.2.2)
1. Kuluttajaryhmät
EU:n toimielimet pitävät kuluttajien eturyhmien osallistumista ensisijaisena.
Eurooppalainen neuvoa-antava kuluttajaryhmä (ECCG) on tärkein foorumi, jolla
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komissio kuulee kansallisia ja eurooppalaisia kuluttajajärjestöjä. ECCG on perustettu
komission päätöksellä 2009/705/EY. Se voi antaa komissiolle neuvontaa ja tietoja
kaikista kuluttajien etuja EU:n tasolla koskevista asioista. Vuonna 2017 parlamentti
ja neuvosto hyväksyivät asetuksen (EU) 2017/826 unionin ohjelman perustamisesta
vuosiksi 2017–2020 kuluttajien ja muiden finanssipalvelujen loppukäyttäjien
osallistumista unionin politiikan laadintaan finanssipalvelualalla lisäävien erityistoimien
tukemista varten.
2. Kuluttajakasvatus
EU on eri vaiheissa organisoinut kuluttajakasvatusta esimerkiksi sen sisällyttämiseksi
asteittain opetussuunnitelmiin perus- ja keskiasteen koulutuksessa. Yksi tällainen
aloite on Consumer Classroom, joka on opettajille tarkoitettu monikielinen
yleiseurooppalainen unionin verkkosivusto. Sille on koottu laaja kokoelma
kuluttajakasvatusta käsitteleviä teoksia eri puolilta EU:ta, ja se tarjoaa interaktiivisia
ja yhteistyöhön perustuvia välineitä, joiden avulla oppitunteja voidaan valmistella ja
jakaa opiskelijoiden ja muiden opettajien kanssa. Interaktiivinen ja reaaliaikainen
kuluttajakasvatuksen Dolceta-verkkotyökalu oli tarkoitettu kouluttajille ja opettajille
sekä kuluttajille ja kattoi muun muassa kuluttajien perusoikeudet, tuoteturvallisuuden
ja taloustaidon.
3. Kuluttajavalistus
Parempi tiedotus ja tiedon lisääntyminen kuluttajien oikeuksista saattaisi myös
vahvistaa kuluttajien luottamusta. EU on perustanut Euroopan kuluttajakeskusten
verkoston, joka antaa tietoja ja neuvontaa ostosten tekemisestä yli rajojen.
Lisäksi se käsittelee kuluttajien valituksia. Rinnakkainen FIN-NET-verkosto käsittelee
rajatylittäviä rahoituspalveluja koskevia kuluttajien valituksia. Komissio on lisäksi
käynnistänyt kuluttajavalistuskampanjoita jäsenvaltioissa, ja se julkaisee kuluttajille
suunnattuja käytännön oppaita. SOLVIT on palvelu, jonka avulla ratkaistaan EU:n
lainsäädännön noudattamatta jättämisestä aiheutuvia riitoja.
Sinun Eurooppasi -portaalilla on tärkeä asema, sillä se tarjoaa parempaa tietoa
kuluttajapolitiikasta ja kokoaa eri tietolähteet yhteen tietokeskukseen. Tiedonsaantia
on parannettu edelleen yhteisen digitaalisen palveluväylän avulla (asetus (EU)
2018/1724).
Komissio julkaisi 30. maaliskuuta 2022 osana kiertotalouspakettia ehdotuksen
direktiiviksi kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä vihreässä siirtymässä
parantamalla suojaa sopimattomilta menettelyiltä ja tiedottamista. Ehdotuksen
päätavoitteena on kannustaa kuluttajia tekemään ympäristöystävällisiä valintoja
antamalla heille tarvittavat tiedot.
4. Kuluttajien oikeuksien toteutuminen
Kuluttajien oikeuksien olemassaolon lisäksi on yhtä tärkeää huolehtia
niiden tosiasiallisesta ja asianmukaisesta toteutumisesta. Tämä tehtävä
kuuluu lähinnä kansallisille viranomaisille. Kansalliset viranomaiset on
yhdistetty kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten
viranomaisten yhteistyöstä annetulla asetuksella (EU) 2017/2394 EU:n laajuiseksi
verkostoksi, joka mahdollistaa niiden välisen tietojenvaihdon ja yhteistyön,
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jotta voidaan estää kuluttajansuojasäännösten rikkominen eri aloilla (esimerkiksi
harhaanjohtava mainonta, matkapalvelupaketit tai etämyynti). Verkosto suorittaa myös
koordinoituja tutkimuksia ja täytäntöönpanon valvontaa koskevia toimia (viranomaiset
esimerkiksi tehotarkastavat, että verkkosivustot ovat lainsäädännön mukaisia).

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti parantaa jatkuvasti kuluttajansuojasääntöjä EU:ssa.
Kuluttajansuojapolitiikan painopiste on siirtynyt sisämarkkinoiden vahvistamiseen
tähtäävästä standardien teknisestä yhdenmukaistamisesta kuluttajansuojan
näkemiseen osana pyrkimyksiä edistää ”kansalaisten Euroopan” rakentamista.
Parlamentin lainsäädäntötyön tuloksena jäsenvaltiot ovat 13. kesäkuuta 2014 lähtien
soveltaneet lakeja, joilla kuluttajanoikeusdirektiivi pantiin täytäntöön. Parlamentin
ylivoimainen enemmistö hyväksyi direktiivin.
Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten
viranomaisten yhteistyötä koskeva asetus (EU) 2017/2394 annettiin
12. joulukuuta 2017. Sen tarkoituksena on parantaa sääntöjen vaikuttavuutta
ja yhteistyömenettelyjä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien
kansallisten viranomaisten välillä.
Komission antoi ehdotuksen kuluttajien aseman vahvistamisesta, minkä jälkeen
27. marraskuuta 2019 annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
(EU) 2019/2161 unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan
parantamisesta ja nykyaikaistamisesta. Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi (EU) 2020/1828 kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista
edustajakanteista annettiin 25. marraskuuta 2020.
Sen lisäksi, että parlamentti kehittää EU:n lainsäädäntöä, se myös vaikuttaa
kuluttajansuojapolitiikan muotoiluun valiokunta-aloitteisten mietintöjensä avulla.
Se on pyrkinyt erittäin aktiivisesti lisäämään määrärahoja kuluttajansuojatoimiin
sekä kuluttajien edustuksen kehittämiseen jäsenvaltioissa, erityisesti unioniin
vuoden 2004 jälkeen liittyneissä jäsenvaltioissa. Parlamentti antoi 13. syyskuuta 2018
päätöslauselman tuotteiden laatueroista sisämarkkinoilla ja totesi siinä, että tällaiset
laatuerot ovat syrjiviä eivätkä vastaa kuluttajien odotuksia.
Parlamentti antoi 25. marraskuuta 2020 päätöslauselman aiheesta ”Kohti kestävämpiä
sisämarkkinoita yritysten ja kuluttajien hyväksi”, jossa se korosti tuotteiden kestävyyden
ja korjattavuuden merkitystä. Lisäksi se korosti, että on tärkeää lisätä kuluttajien
oikeuksia ja heille annettavia tietoja, jotta he voivat tehdä kestäviä valintoja[1].
Covid-19-kriisin aikana kuluttajansuojasta on tullut olennaisen tärkeää korvausten
varmistamiseksi peruutetuista palveluista ja väärien tietojen levittämisen ja
väärennettyjä tai vaatimustenvastaisia lääkinnällisiä välineitä kiskurihintaan
myyvien epärehellisten elinkeinonharjoittajien torjumiseksi. Sisämarkkina- ja
kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) osoitti 23. maaliskuuta 2020 kirjeen komission
johtavalle varapuheenjohtajalle Margrethe Vestagerille, komission jäsenille Thierry

[1]Asiaa koskeviin tutkimuksiin kuuluu esim. Keirsbilck, B. ym., Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation,
talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön selvitys sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle, Euroopan
parlamentti, Luxemburg, 2020.
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Bretonille ja Didier Reyndersille sekä neuvoston puheenjohtajavaltiolle Kroatialle.
Se kehotti kirjeessä toteuttamaan lisää toimia covid-19-kriisin ratkaisemiseksi
ja korosti tarvetta tämän prosessin demokraattiseen valvontaan. Marraskuun
9. päivänä 2020 talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikkö järjesti IMCO-
valiokunnalle webinaarin[2]  covid-19-pandemian vaikutuksista sisämarkkinoihin ja
kuluttajansuojaan. Siinä tuotiin esille pandemian kielteisten seurausten lieventämiseksi
käyttöön otettujen kansallisten ja EU:n toimenpiteiden vaikutukset ja tehtiin
ehdotuksia siitä, mitä vielä voitaisiin tehdä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan
varmistamiseksi nyt ja tulevien kriisien yhteydessä. Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-
arvoasioista vastaava komissaari Didier Reynders esitteli 19. marraskuuta 2020
IMCO-valiokunnalle uuden kuluttaja-asioiden toimintaohjelman. Toimintaohjelmassa
tarkastellaan covid-19-pandemian vaikutuksia kuluttajiin ja pidemmän aikavälin
kuluttajapoliittisia kysymyksiä, jotka liittyvät vihreään siirtymään ja digitaaliseen
muutokseen, kuluttajien haavoittuvuutta koskeviin toimiin, kuluttajien oikeuksien
tehokkaaseen täytäntöönpanoon sekä kansainväliseen yhteistyöhön kumppanimaiden
kanssa.
IMCO-valiokunnalle esiteltiin 22. helmikuuta 2021 kattava tutkimus[3], jossa
kartoitettiin covid-19-pandemian vaikutuksia sisämarkkinoihin. Siinä tarkastellaan,
miten jäsenvaltioissa ja unionin tasolla asetetut rajoitukset ovat vaikuttaneet
tavaroiden, palvelujen ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen. Siinä annetaan
toimintasuosituksia siitä, miten tulevissa kriiseissä voitaisiin toimia vapaan liikkuvuuden
jatkumisen varmistamiseksi. Toimintasuosituksiin kuuluvat muun muassa tarvittavien
varojen varaaminen tulevien rokotteiden kehittämiseen ja hankintaan sekä asiaan
kuuluvien sääntöjen jatkuva koordinointi EU:n tasolla.
Kuluttajapolitiikka digitaalisten ja verkkopalvelujen alalla on aihe, johon parlamentti
ja erityisesti IMCO-valiokunta on keskittynyt. IMCO-valiokunnan pyynnöstä
laaditussa, kesäkuussa 2020 julkaistussa tutkimuksessa[4] verkkoalustojen laittoman
sisällön moderoinnista todettiin, että EU:n oikeuskehystä olisi syytä vahvistaa
verkkoalustojen itsesääntelyn ohella, jotta kuluttajia voidaan suojella laittomalta tai
haitalliselta verkkosisällöltä. Kesäkuussa 2021 julkaistiin tutkimus, jossa analysoitiin
kohdennetun mainonnan vaikutuksia mainostajiin, markkinoille pääsyyn ja kuluttajien
valinnanmahdollisuuksiin.
Parlamentti hyväksyi 20. lokakuuta 2020 päätöslauselmat aiheista: ”Digitaalisia
palveluja koskeva säädös:sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen”, ”Digitaalisia
palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset” ja ”Digitaalisia palveluja koskeva
säädös: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia
kaupallisia yhteisöjä varten”. Niissä esitetään suunnitelma sille, miten tulevaisuudessa
voidaan varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden toiminta, mukaan lukien vahvempi
kuluttajansuoja verkossa. Valiokunta-aloitteisten mietintöjen sisältöä hyödynnettiin

[2]Milieu Consulting SRL, The impact of COVID-19 on the Internal Market and consumer protection – IMCO Webinar
Proceedings, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön selvitys sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle,
Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2020.
[3]Marcus, J. S. ym., The impact of COVID-19 on the Internal Market, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön
selvitys sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2021.
[4]De Streel, A. ym., Online Platforms’ Moderation of Illegal Content Online, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden
politiikkayksikön selvitys sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2020.
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laajalti komission ehdotuksissa, joihin esitettiin tarkistuksia ja jotka hyväksyttiin IMCO-
valiokunnan äänestyksessä joulukuussa 2021 (2.1.7). Digimarkkinasäädöksestä
maaliskuussa ja digipalvelusäädöksestä huhtikuussa 2022 saavutetut alustavat
poliittiset yhteisymmärrykset ovat olennaisen tärkeitä kuluttajansuojan kannalta
digitaalisessa ympäristössä.
IMCO-valiokunta järjesti 27. syyskuuta 2021 julkisen kuulemisen kuluttajansuojasta ja
automatisoiduista päätöksentekovälineistä nykyaikaisessa taloudessa. Kuulemisessa
käsiteltiin erityisesti ratkaisuja, joilla kuluttajia voidaan suojata tekoälypohjaisten
asiantuntijapalvelujen ja automatisoituihin päätöksentekovälineisiin pohjautuvien
älykkäiden tuotteiden käyttöön liittyviltä riskeiltä. Lisäksi siinä tuotiin esille ratkaisuja,
joilla voidaan parantaa kuluttajille jaettavien tietojen laatua ja lisätä niiden määrää.
Kuluttajien, liike-elämän, todentamisviranomaisten ja tiedeyhteisön edustajat esittivät
näkökantansa EU:n nykyisestä kehyksestä ja vaatimuksista, jotka olisi otettava
käyttöön kuluttajansuojan ja kuluttajien luottamuksen korkean tason varmistamiseksi.
Lisäksi he esittivät näkemyksiään haasteista, joita tästä aiheutuisi yrityksille, ja tavoista
varmistaa tehokas täytäntöönpano. IMCO-valiokunnan jäsenet korostivat tarvetta
luoda luotettava toimintaympäristö ja esittivät näkemyksensä siitä, miten nykyistä
sääntelykehystä voitaisiin parantaa. Lisäksi IMCO-valiokunta järjesti toukokuussa 2022
julkisen kuulemisen digitaalisista tuotepasseista sekä avoimuuden ja kuluttajansuojan
lisäämisestä keinona parantaa kuluttajille tiedottamista digitalisaatioympäristössä.
Lisäksi parlamentti hyväksyi 7. huhtikuuta 2022 päätöslauselman kuluttajien
korjauttamisoikeudesta. Päätöslauselmassa käsiteltiin tavoitetta tarjota kuluttajille
tuotteita, jotka kestävät pidempään, ja toisaalta tuotteita, jotka voi korjata. IMCO-
valiokunta järjesti 20. huhtikuuta 2022 julkisen kuulemisen kuluttajien oikeuksien
turvaamisesta tehtäessä ostoksia EU:n ulkopuolella. Kuulemisen tarkoituksena oli
antaa yleiskuva kuluttajien oikeuksien tilanteesta tehtäessä ostoksia EU:n ulkopuolella,
kuten ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot sekä suoja sopimattomia käytäntöjä
ja sopimusehtoja vastaan.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022
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