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KULUTTAJANSUOJATOIMET

Euroopan unionin kuluttajansuojatoimien tavoitteena on suojata eurooppalaisten
kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta sekä taloudellisia ja oikeudellisia etuja
riippumatta siitä, missä päin unionia he asuvat tai matkustavat ja tekevät ostoksia.
Unionin lainsäädäntö kattaa sekä fyysisen liiketoiminnan että verkkokaupan, ja
siihen sisältyy sekä yleisesti sovellettavia että tiettyjä tuotteita koskevia säännöksiä.
Sääntelyn piirissä ovat muun muassa lääkkeet, muuntogeeniset organismit,
tupakkatuotteet, kosmetiikka, lelut ja räjähdysaineet.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 114 ja 169 artikla.

TAVOITTEET

Unionin kaikille kuluttajille on taattava korkeatasoinen ja yhtenäinen suoja
turvallisuuteen ja taloudellisiin etuihin liittyviä riskejä ja uhkia vastaan ja kuluttajien
kykyä puolustaa omia etujaan on parannettava riippumatta siitä, missä päin unionia he
asuvat, matkustavat tai tekevät ostoksia.

SAAVUTUKSET

A. Kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojaaminen
1. Kansanterveyteen ja tupakkaan liittyvät unionin toimet (2.2.4)
2. Elintarvikkeet (2.2.6)
3. Lääkkeet (2.2.5)
4. Yleinen tuoteturvallisuusjärjestelmä ja markkinavalvonta
Direktiivillä 2001/95/EY säädetään yleisestä tuoteturvallisuusjärjestelmästä,
jonka mukaan kaikkien markkinoille saatettujen kulutustuotteiden on
oltava tiettyjen vaatimusten mukaisia, vaikka niihin ei sovellettaisikaan
erityistä alakohtaista lainsäädäntöä. Tällaiset vaatimukset koskevat kuluttajien
tiedonsaantia, turvallisuusuhkien välttämistä, tuoteturvallisuuden valvontaa ja
tuotteiden jäljitettävyyttä. Jos tuote aiheuttaa vakavan vaaran, joka vaatii
nopeita toimia, asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava välittömästi asiasta
komissiolle jäsenvaltioiden ja komission väliseen nopeaan tiedonvaihtoon
tarkoitetun RAPEX-järjestelmän välityksellä. Komissio esitti kesäkuussa 2021
ehdotuksen yleistä tuoteturvallisuutta koskevaksi asetukseksi, jolla on tarkoitus
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tarkistaa yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä. Ehdotetulla asetuksella varmistetaan
tuoteturvallisuusdirektiivin jatkuvuus siten, että siinä edellytetään kulutustuotteiden
olevan turvallisia, asetetaan tiettyjä velvoitteita talouden toimijoille, myös verkossa
toimiville markkinapaikoille, ja säädetään yleistä turvallisuusvaatimusta tukevien
standardien kehittämisestä. Lisäksi sillä ajantasaistetaan ja nykyaikaistetaan muiden
kulutustuotteiden kuin elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia yleisiä puitteita ja
varmistetaan yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset.
5. Kosmeettisten tuotteiden, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden ja
lelujen turvallisuus
Asetuksella (EY) N:o 1223/2009 varmistetaan kosmeettisten tuotteiden turvallisuus
ja kuluttajien suojeleminen säätämällä valmistusaineluetteloista ja kattavaa tietoa
sisältävistä merkinnöistä. Useimpia asetuksen säännöksiä oli määrä alkaa soveltaa
11. heinäkuuta 2013 mennessä. Siviilikäyttöön tarkoitettuja räjähdystarvikkeita ja
vastaavia tuotteita koskevista turvallisuusvaatimuksista on säädetty direktiiveillä
93/15/ETY, 2008/43/EY ja 2004/57/EY sekä päätöksellä 2004/388/EY, jotka
on laadittu uudelleen siviilikäyttöön tarkoitetuista räjähdystarvikkeista annetulla
direktiivillä 2014/28/EU sekä pyroteknisistä tuotteista annetulla direktiivillä 2013/29/
EU. Lelujen turvallisuusvaatimuksista säädetään direktiivillä 2009/48/EY. Euroopan
standardointikomitea (CEN) tarkistaa nykyisiä standardeja ja kehittää uusia.
6. Kohtuuhintaisia viestintäpalveluja yrityksille ja kuluttajille (2.1.8)
B. Kuluttajien taloudellisten etujen suojaaminen
1. Tietoyhteiskuntapalvelut, sähköinen kaupankäynti sekä sähköinen ja
kansainvälinen maksuliikenne
Sähköisestä kaupankäynnistä annetussa direktiivissä 2000/31/EY käsitellään
EU:hun sijoittautuneiden sähköisten palvelujen tarjoajien vastuuta palveluista,
verkossa tapahtuvista sähköisistä liiketoimista ja verkossa tapahtuvista toiminnoista,
kuten uutispalveluista, tietokannoista, rahoituspalveluista, asiantuntijapalveluista,
viihdepalveluista (tilausvideopalvelu), suoramarkkinoinnista ja mainonnasta sekä
internetyhteyspalveluista. Tämä direktiivi saatetaan ajan tasalle tulevalla
digipalvelusäädöksellä. Rajat ylittävistä tilisiirroista annetulla direktiivillä
(EU) 2015/2366 ja rajatylittävistä maksuista annetulla asetuksella (EU) 2021/1230
varmistetaan, että rajatylittävistä euromääräisistä maksuista perittävät kulut ovat samat
kuin jäsenvaltioissa tapahtuvista euromääräisistä maksuista perittävät kulut.
2. Televisio ilman rajoja
Direktiivin 2010/13/EU tarkoituksena on taata lähetystoiminnan vapaa liikkuvuus
edistäen kuitenkin samalla tiettyjä yleisen edun mukaisia tavoitteita, kuten kulttuurin
monipuolisuutta, vastineoikeutta, kuluttajansuojaa ja alaikäisten suojelua. Siinä
on säännöksiä esimerkiksi alkoholijuomien, tupakan ja lääkkeiden mainonnasta,
teleostoslähetyksistä ja pornografiaa tai äärimmäistä väkivaltaa sisältävistä ohjelmista.
Yhteiskunnalle erityisen merkittävät tapahtumat on lähetettävä vapaasti ja
koodaamattomassa muodossa, vaikka maksulliset televisiokanavat olisivat ostaneet
niihin yksinoikeuden.
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3. Etämyyntisopimukset ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa
neuvotellut sopimukset, tavaroiden kauppa ja takuut sekä kohtuuttomat sopimusehdot
Kuluttajan oikeuksista annettu direktiivi 2011/83/EU korvasi 13. kesäkuuta
2014 alkaen direktiivit 85/577/ETY ja 97/7/EY. Lisäksi sillä muutettiin
kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annettua neuvoston direktiiviä 93/13/
ETY sekä kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä
seikoista annettua direktiiviä 1999/44/EY. Sillä vahvistettiin kuluttajien oikeuksia ja
annettiin säännöt kuluttajien tiedonsaannista, säädettiin peruuttamisoikeudesta sekä
yhdenmukaistettiin tiettyjä sopimuksiin liittyviä säännöksiä. Direktiivillä 2002/65/EY
säädetään kuluttajien rahoituspalvelujen etämyynnistä.
4. Sopimattomat kaupalliset menettelyt sekä vertaileva ja harhaanjohtava mainonta
Kuluttajiin kohdistuvia yritysten sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevalla
direktiivillä 2005/29/EY kielletään harhaanjohtavat ja aggressiiviset kaupalliset
menettelyt ja ”kierot” menettelyt, kuten painostava myynti, harhaanjohtava
markkinointi ja sopimaton mainonta, sekä menettelyt, joissa käytetään pakottamista
myyntikeinona. Direktiiviin on sisällytetty aggressiivisen kaupallisen menettelyn
arvioimisen perusteet (häirintä, pakottaminen ja sopimaton vaikuttaminen) ja musta
lista sopimattomista kaupallisista menettelyistä. Harhaanjohtavasta ja vertailevasta
mainonnasta annetulla direktiivillä 2006/114/EY kielletään harhaanjohtavat mainokset.
Direktiivillä säädetään myös edellytyksistä, joiden mukaisesti vertaileva mainonta
on sallittu. Direktiivin 2006/114/EY tarkistamista esitettiin 27. marraskuuta 2012
annetussa komission tiedonannossa (COM(2012)0702), jotta voitaisiin puuttua
säädöstekstin porsaanreikiin ja paneutua harhaanjohtavien yrityshakemistoyritysten
aiheuttamiin ongelmiin. Vuoden 2019 lopussa hyväksyttiin direktiivi (EU) 2019/2161
unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamisesta ja
nykyaikaistamisesta. Tällä uudella direktiivillä muutettiin neuvoston direktiiviä 93/13/
ETY (kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista) ja Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivejä 98/6/EY (kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden
hintojen ilmoittamisessa), 2005/29/EY (sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja
kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla) sekä 2011/83/
EU (kuluttajan oikeuksista). Käsitelläkseen kohtuuttomia ehtoja sisämarkkina- ja
kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) järjesti huhtikuussa 2022 julkisen kuulemisen
kuluttajien oikeuksien turvaamisesta tehtäessä ostoksia EU:n ulkopuolella. Siinä
pyrittiin kartoittamaan haasteita, joita kuluttajat kohtaavat tehdessään ostoksia EU:n
ulkopuolelta.
5. Tuotevastuu ja hintamerkinnät
Direktiivillä 1999/34/EY vahvistetaan objektiivisen vastuun periaate tai valmistajan
tuottamuksesta riippumaton vastuu, kun tuotteen puutteellinen turvallisuus aiheuttaa
vahinkoa. Vahinkoa kärsineen kuluttajan on näytettävä toteen vahinko, tuotteen
puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen
syy-yhteys kolmen vuoden kuluessa. Yksikköhintoja koskevan direktiivin 98/6/EY
mukaan kauppiaiden on ilmoitettava myyntihinnat ja yksikköhinnat markkinoilla olevien
tuotteiden hinta- ja laatuvertailujen parantamiseksi ja helpottamiseksi. Direktiivillä
1999/44/EY turvataan kuluttajan oikeus tuotetakuuseen, sillä siinä kulutustavaroiden
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myyjät unionissa velvoitetaan korjaamaan tavarassa jo luovutushetkellä olleet tai
kahden vuoden kuluessa luovutuksesta ilmenevät virheet. Direktiivi saatettiin ajan
tasalle vuonna 2011. Myöhemmin se kumottiin ja korvattiin direktiivillä (EU) 2019/771.
6. Kulutusluotot ja asuntoluotot
Direktiivillä 2008/48/EY varmistetaan, että luotonantajien on annettava samat
kulutusluottojen eurooppalaiset vakiotiedot eli käytettävä lomaketta, jossa on kaikki
sopimusta koskevat tiedot sekä luoton kustannukset ja todellinen vuosikorko.
Kuluttajilla on oikeus peruuttaa luottosopimus syytä ilmoittamatta 14 päivän
aikana sopimuksen tekemisestä, ja he voivat milloin tahansa maksaa luoton
takaisin ennenaikaisesti, jolloin luotonantaja voi pyytää oikeudenmukaista ja
objektiivisesti perusteltua korvausta. Komissio ehdotti kesäkuussa 2021 nykyisten
sääntöjen ajan tasalle saattamista (COM(2021)0347). Ehdotetulla direktiivillä nykyisen
kulutusluottodirektiivin soveltamisala ulotetaan kattamaan laajempi valikoima tuotteita,
joista voi aiheutua riskejä kuluttajille. Siinä säädetään myös, että kuluttajille
mainonnassa annettavan tiedon määrää voitaisiin tietyissä tapauksissa vähentää, ja
täsmennetään, miten ja milloin ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot on esitettävä
kuluttajille. Lisäksi sillä parannetaan luottokelpoisuuden arviointiin sovellettavia
sääntöjä ja säädetään, että jäsenvaltioiden on edistettävä talousvalistuksen antamista
ja varmistettava, että kuluttajille tarjotaan velkaneuvontapalveluja.
Direktiivissä 2014/17/EU kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta
koskevista luottosopimuksista vahvistetaan yleinen kehys kuluttajille tarkoitetuille
luottosopimuksille, joiden vakuutena on kiinnitys kiinteään omaisuuteen tai jotka
muutoin koskevat kiinteää asunto-omaisuutta. Tarkoituksena on luoda toimivat yhteiset
asuntoluottomarkkinat kuluttajien eduksi ja vahvistaa edellytykset, joilla varmistetaan
luotonantajien ja luotonvälittäjien korkeatasoinen ammattitoiminta[1].
7. Pakettilomat ja osa-aikainen käyttöoikeus
Direktiivillä (EU) 2015/2302 turvataan kuluttajien perusoikeudet heidän varatessaan
pakettilomia. Samat oikeudet koskevat myös muita yhdistettyjä matkajärjestelyjä
ja esimerkiksi tapauksia, joissa kuluttaja varaa verkkosivustolla itse valitsemansa
yhdistelmän lento- ja majoitus- tai autonvuokrauspalveluja. Direktiivillä 2008/122/
EY (aikaosuudet, pitkäkestoiset lomatuotteet, jälleenmyynti ja vaihto) velvoitetaan
antamaan tietoja sopimuksen rakenteellisista osista ja myöntämään kuluttajalle
oikeus peruuttaa sopimus syytä ilmoittamatta 14 kalenteripäivän aikana ilman
lisäkustannuksia.
8. Lentoliikenne
Asetuksella (EY) N:o 261/2004 vahvistettiin yhteiset säännöt, jotka koskevat
matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen
tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua,
ja asetuksella (EY) N:o 2027/97 (sellaisena kuin se on muutettuna)
säädetään lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta onnettomuustapauksissa.
Lentoliikennetuotteiden tietokonepohjaista paikanvarausjärjestelmää koskevassa

[1]Ks. esim. Wiewiórowska A. ym., Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European Consumers, talous-, tiede-
ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle laatima julkaisu, Euroopan parlamentti,
Luxemburg, 2019.
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asetuksessa (EY) N:o 80/2009 asetettiin velvoitteita järjestelmän toimittajalle
(sallittava kaikille lentoliikenteen harjoittajille tasapuolisesti pääsy järjestelmään) ja
lentoliikenteen harjoittajille (toimitettava tietoa yhtä huolellisesti ja nopeasti kaikkiin
järjestelmiin). Asetuksella (EY) N:o 80/2009 otettiin käyttöön yhteisössä toimivien
lentoliikenteen harjoittajien lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksujen vahvistamista
koskevat yhteiset perusteet ja menettelyt. Asetuksella (EY) N:o 300/2008 otettiin
käyttöön siviili-ilmailun turvaamista koskevat yhteiset säännöt 11. syyskuuta 2001
tehtyjen terrori-iskujen seurauksena.
9. Energiamarkkinat
EU:n energiamarkkinoita koskeva kolmas lainsäädäntöpaketti hyväksyttiin
vuonna 2009 energian sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi ja rakenteellisten
ongelmien poistamiseksi. Se käsittää viisi pääaluetta, ja siinä muun muassa lisätään
avoimuutta vähittäismarkkinoilla kuluttajien eduksi. Direktiivillä 2012/27/EU annetaan
kuluttajille mahdollisuus hallita paremmin energiankulutustaan, kun käyttäjäkohtaisella
mittauksella turvataan kulutustietojen helppo ja maksuton saatavuus. Asetuksella
(EU) 2017/1369 varmistetaan, että monimutkaiset tiedot tiettyjen kodinkoneiden
energiankulutuksesta ja suoritustasosta esitetään selkeässä ja ymmärrettävässä
muodossa, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä ja valita
tehokkaimman kodinkoneen. Energian sisämarkkinoilla kaikilla unionin kansalaisilla
on oikeus saada kotinsa liitetyksi energiaverkkoihin ja valita vapaasti mikä tahansa
kyseisellä alueella palveluja tarjoava kaasun- tai sähköntoimittaja.
10. Euroopan kuluttajakeskusten verkosto (ECC-verkosto) ja Sinun Eurooppasi -
portaali
ECC-verkosto antaa kuluttajille tietoa ja apua rajat ylittävässä kaupankäynnissä.
Verkosto tekee myös yhteistyötä muiden eurooppalaisten verkostojen kanssa,
erityisesti FIN-NETin (rahoitus), SOLVITin (sisämarkkinat) ja siviili- ja kauppaoikeuden
alan Euroopan oikeudellisen verkoston kanssa. Sinun Eurooppasi -portaali tarjoaa
kuluttajille kattavaa tietoa sopimusoikeuksista, televiestintä- ja internetpalveluista,
rahoitustuotteista ja -palveluista, mahdollisesta epäoikeudenmukaisesta kohtelusta,
energiantoimituksista ja kuluttajariitojen ratkaisemisesta. Lisäparannuksia tehtiin
yhteisen digitaalisen palveluväylän myötä (asetus (EU) 2018/1724).
C. Kuluttajien laillisten etujen suojeleminen
1. Vaihtoehtoinen ja verkkovälitteinen riidanratkaisu
Vaihtoehtoinen riidanratkaisu on tuomioistuimen ulkopuolinen menettely, jolla
kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia autetaan ratkaisemaan riidat yleensä kolmannen
osapuolen, kuten välittäjän, sovittelijan tai asiamiehen, avulla. Suosituksessa
98/257/EY, päätöksessä N:o 20/2004/EY ja neuvoston päätöslauselmassa 2000/
C 155/01 esitetään periaatteet, joita vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa on
noudatettava. Periaatteiden tavoitteena on taata yksittäiselle kuluttajalle edullisempia
ja nopeampia muutoksenhakukeinoja. Kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista
kieltokanteista annetulla direktiivillä 2009/22/EY yhdenmukaistetaan voimassa
olevaa unionin ja kansallista lainsäädäntöä ja otetaan kuluttajien yhteisten
etujen suojelemiseksi käyttöön kieltokanteet. Ne voidaan nostaa toimivaltaisessa
kansallisessa tuomioistuimessa muiden maiden kaupallisten toimijoiden tekemiä
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oikeudenloukkauksia vastaan. Kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta
annetulla direktiivillä 2013/11/EU annetaan kuluttajille mahdollisuus hyödyntää
laadukasta vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä kaikissa riidoissa, jotka koskevat
sopimusta, jonka kuluttaja on tehnyt yrityksen kanssa tehdessään ostoksia verkossa
tai muulla tavalla oman maan sisällä tai yli rajojen. Kuluttajariitojen verkkovälitteisestä
riidanratkaisusta annettu asetus (EU) N:o 524/2013 tarjoaa unionin kuluttajille ja
myyjille keinon sopia riidat, jotka liittyvät verkko-ostoksiin oman maan sisällä tai
yli rajojen, koko unionin kattavassa riidanratkaisufoorumissa, johon vaihtoehtoiset
riidanratkaisuelimet ovat voineet kirjautua helmikuusta 2016 alkaen.
2. Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto ja kansallisten
viranomaisten yhteistyövelvoite
Päätöksellä 2001/470/EY perustettiin siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan
oikeudellinen verkosto, jonka tehtävänä on helpottaa rajat ylittävissä riita-
asioissa osallisina olevien kansalaisten tilannetta parantamalla jäsenvaltioiden
välistä oikeudellista yhteistyömekanismia siviili- ja kauppaoikeuden alalla ja
antamalla kansalaisille käytännön tietoja, joilla edistetään oikeussuojan saatavuutta.
Asetuksella (EY) N:o 2006/2004 perustettiin EU:n kuluttajansuojalainsäädännön
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten verkosto ja velvoitettiin
viranomaiset 29. joulukuuta 2005 lähtien tekemään yhteistyötä EU:n lainsäädännön
täytäntöönpanon varmistamiseksi ja rikkomusten lopettamiseksi käyttämällä
asianmukaisia oikeudellisia keinoja, kuten kieltokanteita, unionin sisäisten rikkomusten
tapauksessa.
3. Kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavat edustajakanteet
Direktiivillä 2009/22/EY yhdenmukaistettiin kuluttajien yhteisten etujen suojaamista
tarkoittavat kieltokanteet. Direktiivillä 2014/104/EU varmistettiin, että jokainen, joka
on kärsinyt kilpailuoikeuden rikkomisen johdosta vahinkoa, voi tosiasiallisesti
käyttää oikeuttaan vaatia täyttä korvausta. Direktiivillä (EU) 2020/1828 laajennettiin
kieltokanteita koskevan järjestelmän soveltamisalaa siten, että se kattaa erilaisia
horisontaalisia ja alakohtaisia EU:n välineitä, joilla suojataan kuluttajien yhteisiä etuja,
ja siinä säädettiin hyvitysmenettelyistä.
D. Covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen toteutetut toimenpiteet
Koska verkkotarjontaan liittyvät sääntöjenvastaisuudet ovat lisääntyneet pandemian
aikana, jäsenvaltioiden kuluttajansuojaviranomaiset antoivat komission tuella
kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä yhteisen kannan, jossa verkkoalustoja
kehotettiin toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä laittomien markkinointikampanjoiden
poistamiseksi. Yhteisessä tiedonannossa ”Covid-19-disinformaation torjunta – Faktat
oikein” korostettiin myös tarvetta torjua disinformaatiota kuluttajien suojelemiseksi.
Rajatarkastusten palauttamisesta ja matkustusrajoituksista johtuvien häiriöiden vuoksi
komissio antoi 18. maaliskuuta 2020 tulkintaohjeet sen varmistamiseksi, että EU:n
kuluttajien oikeuksia sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa. EU on maailman
ainoa alue, jossa kansalaisilla on täysin kattavat matkustajan oikeudet – matkustivatpa
he lentokoneella, junalla, laivalla tai linja-autolla. Liikenteenharjoittajien on tarjottava
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korvausta (lipun hinnan palauttaminen) tai uudelleenreititystä matkustajille, joiden
palvelu on peruutettu.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti osallistuu aktiivisesti unionin kuluttajansuojalainsäädännön kehittämiseen
ja vahvistamiseen tasapainottaen markkinoiden ja kuluttajien etuja.
Kuluttajansuojatoimet on kiteytetty muun muassa uuteen kuluttaja-asioiden
toimintaohjelmaan 2020–2025, Kuluttajat vahvempaan asemaan -tiedonantoon,
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja kiertotalouden toimintasuunnitelmaan.
Kuluttajat EU:ssa hyötyvät myös toimista ja välineistä, joilla pyritään vahvistamaan
EU:n sisämarkkinoiden eri osa-alueita. Näihin kuuluvat lukuisat välineet, joita on
kehitetty osana digitaalisia sisämarkkinoita koskevaa aloitetta ja joissa yhdistyvät
puhtaasti kuluttajalähtöiset toimenpiteet ja markkinoiden rakenteeseen liittyvät
toimenpiteet: verkkovierailumaksuja koskevat asetukset, asetus paikallisyhteisöjen
internetyhteyksien parantamisesta, asetus verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävästä
siirrettävyydestä, asetus rajatylittävästä pakettipalvelusta, yleinen tietosuoja-asetus,
maarajoitusasetus, eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö, asetus muiden
kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla
sisämarkkinoilla[2].
Tuoteturvallisuudesta sisämarkkinoilla 25. marraskuuta 2020 antamassaan
päätöslauselmassa parlamentti kehotti tarkistamaan yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä.
Se kehotti komissiota saattamaan ajan tasalle ja ottamaan käyttöön
yhdenmukaiset markkinavalvontasäännöt, jotka koskevat sekä yhdenmukaistettuja
että yhdenmukaistamattomia tuotteita, jotka saatetaan markkinoille verkossa tai verkon
ulkopuolella, ja sovittamaan säännöt digitaaliaikaan. Lisäksi se kehotti komissiota
mukauttamaan tuoteturvallisuussääntöjä, jotta voidaan vastata haasteisiin, jotka
liittyvät uusiin teknologioihin, kuten tekoälyyn, verkkoon liitettyihin tuotteisiin ja
robotiikkaan.
Parlamentti on käynyt lukuisia keskusteluja kuluttajansuojasta digitaalisen
vallankumouksen valossa. IMCO-valiokunnan pyynnöstä talous-, tiede- ja
elämänlaatuasioiden politiikkayksikkö järjesti 18. helmikuuta 2020 työpajan
digiaikaan sopivista sähköisen kaupankäynnin säännöistä ja julkaisi erinäisiä
tutkimuksia[3] tulevasta digipalvelusäädöksestä. Asiantuntijat ja sidosryhmät korostivat,
että verkossa toimivia markkinapaikkoja varten on otettava käyttöön vahvoja
kuluttajansuojatoimenpiteitä digipalvelusäädöksen avulla.
Kuluttajansuojasta on tehty viime aikoina paljon erilaisia tutkimuksia. Jäsenille esiteltiin
27. lokakuuta 2020 tutkimus[4] verkkopelien saalislaatikoista ja niiden vaikutuksista

[2]Ks. esim. Wiewiórowska A. ym., Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European Consumers, talous-, tiede-
ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle laatima julkaisu, Euroopan parlamentti,
Luxemburg, 2019.
[3]Maciejewski M., Blandin L., Digital Services Act: Opportunities and Challenges for the Digital Single Market and Consumer
Protection, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle laatima julkaisu,
Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2020.
[4]Cerulli-Harms, A. ym., Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers, talous-,
tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle laatima julkaisu, Euroopan
parlamentti, Luxemburg, 2020.
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etenkin nuoriin kuluttajiin ”Loot boxes in online games and their effect on consumers,
in particular young consumers”. Esittelyä seurasi kyselytuokio. Saalislaatikot ovat
videopelien osia, joihin pääsee yleensä pelaamalla tai vaihtoehtoisesti maksamalla
oikeaa rahaa. Koska niissä käytetään sattumanvaraisia palkitsemismekanismeja,
huolena on, että ne voivat houkutella pelaajan uhkapelien maailmaan, mikä voi olla
erityisen haitallista nuorille kuluttajille.
Tammikuussa 2021 julkaistussa katsauksessa[5] kuljetuksen peruuntuessa tai
viivästyessä maksettavista korvauksista ja tähän liittyvistä oikeuksista ja niiden
täytäntöönpanosta ”Reimbursement and compensation in case of transport
cancellation or delay: rights and their enforcement” esitetään EU:n lainsäädännön
mukaiset kuluttajan oikeudet, jos kuljetuksen peruuntuminen liittyy covid-19-
pandemiaan, sekä käytännön ohjeita kuluttajille.
Kohdennetun mainonnan vaikutuksista mainostajiin, markkinoille pääsyyn
ja kuluttajien valinnanmahdollisuuksiin tehdyllä tutkimuksella[6] selvitettiin
verkkomainontamarkkinoiden uutta dynamiikkaa. Siinä analysoitiin kuluttajansuojan
osalta, kuinka muun muassa yksilöllinen mainonta ja mikrokohdennettu ja
käyttötottumuksia seuraava mainonta sekä digitaalinen tuuppaus voivat vaikuttaa
hintoihin ja kuluttajien valintoihin. Tutkimuksen mukaan kohdentamistekniikoista voi
olla hyötyä kuluttajille, sillä niiden avulla heille esitetään mainoksia, jotka vastaavat
heidän kiinnostuksensa kohteita. Kohdennettuun mainontaan liittyy kuitenkin myös
huolenaiheita, esimerkiksi se, ettei kuluttajatietojen käyttö ole avointa. Lisäksi
huolta aiheuttavat mainonnan kohdentaminen haavoittuvassa asemassa oleviin
kuluttajaryhmiin sekä suunnittelun ominaisuudet, joilla pyritään ohjaamaan kuluttajia
tekemään päätöksiä, jotka eivät ole heidän etujensa mukaisia (dark patterns -tekniikka
eli harhauttava suunnittelu). IMCO-valiokunta järjesti maaliskuussa 2022 erityisesti
dark patterns -tekniikan osalta julkisen kuulemisen, jossa pyrittiin yksilöimään tästä
käytännöstä kuluttajille aiheutuvat riskit.
IMCO-valiokunta järjesti 28. lokakuuta 2021 julkisen kuulemisen tuotteiden laatueroista
sisämarkkinoilla. Asiantuntijat (jotka edustivat muun muassa kuluttajayhdistyksiä ja
elinkeinoelämän järjestöjä) toivat esille haasteita, joita tuotteiden laatueroihin liittyvät
käytännöt aiheuttavat kuluttajille ja teollisuudelle ja jotka liittyvät esimerkiksi tavaroiden
erilaistamisesta kuluttajille annettaviin tietoihin. He keskustelivat myös tavoista lisätä
kuluttajien tietoisuutta tästä kysymyksestä.
IMCO-valiokunta äänesti kuukautta myöhemmin, 9. joulukuuta 2021,
leluturvallisuusdirektiivin täytäntöönpanosta laaditusta mietintöluonnoksesta.
Direktiivin tavoitteena on varmistaa, että unionin markkinoille voidaan saattaa
ainoastaan turvallisia leluja.

[5]Maciejewski, M. ym., Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their
enforcement, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle laatima
julkaisu, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2021.
[6]Fourgberg, N. ym., Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer choice,
talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle laatima julkaisu, Euroopan
parlamentti, Luxemburg, 2021.
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Helmikuussa 2022 julkaistiin tutkimus[7] sosiaalisen median vaikuttajien vaikutuksesta
mainontaan ja kuluttajansuojaan sisämarkkinoilla. Siinä selvitettiin, missä määrin
sosiaalisen median vaikuttajat ovat vastuussa harhaanjohtavien tietojen levittämisestä
ja vaarallisten tuotteiden myynninedistämisestä. Viime aikoina merkittävästi
kasvaneella sosiaalisen median vaikuttajien markkinoinnin alalla käytetään
usein harhaanjohtavia viestejä haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien
tavoittamiseksi. Digipalvelusäädöksestä ja digimarkkinasäädöksestä vastikään
saavutetussa alustavassa poliittisessa yhteisymmärryksessä keskitytään avoimuuden
lisäämiseen ja verkkoalustojen portinvartijoiden sääntelyyn. Kyseessä on kaksi
arkaluontoista aihetta sosiaalisen median vaikuttajien toiminnan alalla.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[7]Michaelsen, F., Collini, L. ym., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market,
talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle laatima julkaisu, Euroopan
parlamentti, Luxemburg, 2022.
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