
 

PR\1112215FI.docx  PE595.614v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 
 

2016/2272(INI) 

22.12.2016 

MIETINTÖLUONNOS 

tuotteiden käyttöiän pidentämisestä: kuluttajien ja yritysten saama hyöty 

(2016/2272(INI)) 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 

Esittelijä: Pascal Durand 

 



 

PE595.614v01-00 2/14 PR\1112215FI.docx 

FI 

 

PR_INI 

SISÄLTÖ 

Sivu 

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ............................................. 3 

PERUSTELUT ......................................................................................................................... 10 

 

 

 



 

PR\1112215FI.docx 3/14 PE595.614v01-00 

 FI 

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

tuotteiden käyttöiän pidentämisestä: kuluttajien ja yritysten saama hyöty 

(2016/2272(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

114 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 191, 

192 ja 193 artiklan sekä viittauksen luonnonvarojen harkitun ja järkevän käytön 

tavoitteeseen, 

– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2008 annetun komission tiedonannon kestävän 

kulutuksen ja tuotannon ja kestävän teollisuuspolitiikan toimintaohjelmasta 

(COM(2008)0397), 

– ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien 

vaatimusten puitteista 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2009/125/EY, 

– ottaa huomioon komission ekologista suunnittelua koskevan työsuunnitelman 2016–

2019 (COM(2016)0773) ja etenkin tavoitteen määrittää entistä tarkempia tuotekohtaisia 

vaatimuksia ja entistä horisontaalisempia vaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi 

kestävyyttä, korjattavuutta, kehittämiskelpoisuutta, purkamisen mahdollistavaa 

rakennetta sekä mahdollisuutta uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen, 

– ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen 

kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 19. toukokuuta 

2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU, 

– ottaa huomioon vuoteen 2020 ulottuvasta yleisestä unionin ympäristöalan 

toimintaohjelmasta ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa” (nk. seitsemäs 

ympäristöä koskeva toimintaohjelma) 20. marraskuuta 2013 tehdyn Euroopan 

parlamentin ja neuvoston päätöksen 1386/2013/EU, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ”Kohti kestävämpää 

kuluttamista: teollisuustuotteiden elinikä ja kuluttajille tiedottaminen luottamuksen 

palauttamiseksi”1, 

– ottaa huomioon 26. tammikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Resurssitehokas 

Eurooppa – Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke" (COM(2011) 21), 

– ottaa huomioon 20. syyskuuta 2011 annetun komission tiedonannon 

”Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa” (COM(2011)0571), 

                                                 
1 EUVL C 67, 6.3.2014, s. 23. 
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– ottaa huomioon 9. huhtikuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Sisämarkkinoiden 

luominen vihreille tuotteille – Tuotteiden ja organisaatioiden ympäristötehokkuutta 

koskevan tiedottamisen helpottaminen” (COM(2013)0196), 

– ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Kohti 

kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa” COM(2014) 0398, 

– ottaa huomioon 2. joulukuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Kierto kuntoon – 

kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” (COM(2015)0614) sekä 

kiertotaloutta koskevan lainsäädäntöpaketin, jolla tarkistetaan erityisesti jätedirektiiviä 

(direktiivi 2008/98/EY), pakkauksista ja pakkausjätteestä annettua direktiiviä (direktiivi 

94/62/EY), kaatopaikkadirektiiviä (direktiivi 1999/31/EY), romuajoneuvoista annettua 

direktiiviä (direktiivi 2000/53/EY), paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja 

akuista annettua direktiiviä (direktiivi 2006/66/EY) sekä sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromusta annettua direktiiviä (direktiivi 2012/19/EU), 

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Seuraavat 

toimet Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi – Kestävyyttä edistävät EU:n 

toimet” (COM(2016)0739), 

– ottaa huomioon komission antaman ehdotuksen direktiiviksi tietyistä digitaalisen 

sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista (COM(2015)0634), 

– ottaa huomioon kuluttajan oikeuksista 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/86/EU, 

– ottaa huomioon sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä 

kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY, 

– ottaa huomioon Euroopan kuluttajaliiton BEUCin 18. elokuuta 2015 esittämän 

kertomuksen ”Durable goods: More sustainable products, better consumer rights - 

Consumer expectations from the EU’s ressource efficiency and circular economy 

agenda”, 

– ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean 29. maaliskuuta 2016 antaman lausunnon 

tuotteiden käyttöiän ilmoittamisen vaikutuksista kuluttajiin, 

– ottaa huomioon parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan pyynnöstä 

heinäkuussa 2016 tehdyn tutkimuksen tuotteiden käyttöiän pidentämisen kuluttajille ja 

yrityksille tuomista eduista, 

– ottaa huomioon Euroopan kuluttajakeskuksen 18. huhtikuuta 2016 esittämän 

yhteenvedon tuotteiden tarkoituksellisen lyhyestä käyttöiästä ja kulutusyhteiskunnan 

aiheuttamista ongelmista,  

– ottaa huomioon Itävallan normin ONR 192102, joka koskee kestävien ja korjattaviksi 

suunniteltujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkintää (”Label of excellence for 

durable, repair-friendly designed electrical and electronic appliances”), 
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– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 

(A8-0000/2017), 

A. panee merkille ekosuunnittelua koskevan komission työohjelman 2016–2019, jossa 

viitataan kiertotalouteen sekä tarpeeseen puuttua kestävyyttä ja kierrätettävyyttä 

koskeviin ongelmiin; 

B. katsoo, että Euroopan talous- ja sosiaalikomitean antama lausunto tuotteiden käyttöiästä 

kertoo taloudellisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kiinnostuksesta asiaa 

kohtaan; 

C. toteaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämän tutkimuksen osoittavan, 

että kiertotaloutta on edistettävä etenkin julkisen politiikan avulla; 

D. panee merkille sellaisen käyttöön perustuvan talousmallin kehittymisen, jonka avulla 

voidaan vähentää ensisijaisesti hyödykkeiden omistukseen perustuvan talousmallin 

aiheuttamia kielteisiä ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia; 

E. panee merkille työpaikkojen häviämisen monilla Euroopan teollisuuden aloilla ja pitää 

tarpeellisena, että toisaalta osa tuotannosta siirretään muualle ja toisaalta edistetään 

korjaamista sellaisten työpaikkojen luomiseksi, joita ei voida siirtää muualle; 

F.  panee merkille käytettyjen tavaroiden kaupan merkityksen sosiaaliselle ja paikalliselle 

taloudelle myös tekijänä, joka mahdollistaa vaikeassa tilanteessa olevien henkilöiden 

pääsyn työmarkkinoille; 

G. pitää sekä talouden että ympäristön kannalta tarpeellisena raaka-aineiden säästämistä ja 

jätteiden syntymisen rajoittamista, mikä pyritään ottamaan huomioon laajennetun 

tuottajavastuun järjestelmässä; 

H. toteaa, että 77 prosenttia Euroopan unionin kuluttajista haluaa mieluummin korjata 

laitteensa kuin ostaa uusia, kuten korostettiin kesäkuussa 2014 esitetyssä 

Eurobarometri-tutkimuksessa; 

I. toteaa, että kuluttajien tuotteita kohtaan tunteman luottamuksen väheneminen haittaa 

eurooppalaisia yrityksiä ja komission ehdotus, jonka mukaan tuotteiden odotettaisiin 

olevan vaatimusten mukaisia entistä pitempään eli 24 kuukauden ajan, on askel oikeaan 

suuntaan; 

J. panee merkille tuotteiden kestosta ja korjattavuudesta kuluttajille annettavien tietojen 

heikon laadun ja kirjavuuden, vaikka Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 

maaliskuussa 2016 tekemässä tutkimuksessa havaittiinkin myönteinen yhteys tuotteiden 

käyttöiän ilmoittamisen ja toisaalta kuluttajakäyttäytymisen välillä; 

K. katsoo, että tarvitaan entistä enemmän kansallisia aloitteita, joilla käsitellään tavaroiden 

ennenaikaisen loppuunkulumisen ongelmaa, ja on kehitettävä yhteinen strategia 

yhteismarkkinoille; 
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L. katsoo, että digitaalisten tietovälineiden käyttöikä on keskeinen kysymys 

elektroniikkalaitteiden kannalta ja koska ohjelmat vanhenevat yhä nopeammin, niiden 

on oltava mukauttamiskelpoisia, jotta ne täyttäisivät edelleen markkinoiden 

vaatimukset; 

Kestävien ja laadukkaiden tuotteiden suunnittelu  

1. kehottaa komissiota määrittämään kestävyyttä koskevia vähimmäisvaatimuksia 

tuoteryhmittäin tuotteiden suunnittelusta alkaen määrittämällä Euroopan sähkötekniikan 

standardointikomiteassa (CENELEC) standardeja, jotka koskevat esimerkiksi tuotteen 

kestävyyttä, sen korjattavuutta ja sen kehittämiskelpoisuutta;  

2. kehottaa muuttamaan ympäristömaksua tuotteiden käyttöiän pidentämistä koskevien 

perusteiden mukaan niin, että tehtävässä parhaiten onnistuneita valmistajia palkitaan; 

3. vaatii luomaan eurooppalaisen ohjelman sellaisten yritysten toimien tukemiseksi, jotka 

kehittävät helposti purettavissa ja vaihdettavissa olevia moduuleihin perustuvia 

rakenteita; 

Järjestelmällinen korjausmahdollisuus 

4. kehottaa komissiota kehittämään oikeutta tuotteiden korjattavuuteen niin, että 

– kannustetaan ensisijaisesti tuotteiden korjaamiseen takuun puitteissa, paitsi jos 

korjaaminen ei ole mahdollista tai osoittautuu liian kalliiksi; 

– taataan oikeus takuuajan jatkamiseen korjaamiseen kuluneen ajan verran; 

– kielletään käyttämästä sellaisia tuotteen asianmukaisen toiminnan kannalta 

keskeisiä osia, joita ei ole mahdollista vaihtaa, ja ilmoitetaan keskeisissä 

tuotetiedoissa mahdollisuus tuotteen korjaamiseen; 

– otetaan käyttöön yleinen velvoite antaa ostohetkellä myös huoltoa ja korjaamista 

koskevia ohjeita;  

– standardoidaan varaosat ja korjaamisessa tarvittavat työkalut korjauspalveluiden 

parantamiseksi; 

– jaetaan osien saatavuutta koskevat tiedot sekä korjaamista käsittelevät ohjeet jne. 

mahdollisesti sähköisessä muodossa; 

5. pitää olennaisena, että laitteiden asianmukaisen toiminnan kannalta keskeisten varaosien 

saatavuus varmistetaan 

– takaamalla erillisten osien saatavuus osakokonaisuuksien asemesta; 

– velvoittamalla tuotteiden markkinoille saattajat tarjoamaan keskeisiä varaosia 

kohtuulliseen hintaan ja kohtuullisessa ajassa ainakin tietyn vähimmäisajan verran; 

– kehittämällä laitteiden varaosien saatavuutta ja saatavuuden kestoa koskevat selkeät 

ja yhdenmukaiset merkinnät; 
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6. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään verotuksellisia toimia, joilla tuetaan tuotteiden 

korjaamista ja käytettyjen tuotteiden kauppaa, ja kehottaa järjestämään korjaamista 

koskevaa koulutusta; 

7.  muistuttaa, että riippumattomien korjaajien käytön olisi aina oltava mahdollista, ja 

kehottaa kieltämään tekniset menetelmät ja ohjelmat, jotka estävät laitteiden 

korjaamisen muualla kuin merkkikorjaamossa; 

8. kehottaa käyttämään varaosia uudelleen käytettyjen tuotteiden markkinoilla ja pitää 

tärkeänä investointeja 3D-tulostukseen, jotta osia voidaan valmistaa ammattilaisten ja 

laitteita itse korjaavien kuluttajien pyynnöstä; kehottaa jakamaan varaosia koskevaa 

tietoa vapaasti; 

Käyttöön suuntautuvan talousmallin tukeminen 

9. kehottaa komissiota asettamaan painopisteen toiminnallisuutta koskevan talouden 

kehittämiseen ja suorittamaan tutkimuksen tällaisen talousmallin kehittämisen 

vaikutuksista sekä sitä edistävistä ja jarruttavista tekijöistä tuoteryhmittäin; 

10. kehottaa jäsenvaltioita 

– kokoamaan asiaan liittyvät toimijat yhteen käytön myyntiä koskevan kaikkia 

hyödyttävän mallin kehittämiseksi; 

– tehostamaan toimiaan sääntelyn yksinkertaistamiseksi ja toteuttamaan 

toiminnallisuuteen perustuvan talouden kehittämistä edistävää veropolitiikkaa 

alentamalla arvonlisäverokantaa, antamalla verohelpotuksia ja maksamalla tukia, 

jotka tekevät tuotteiden vuokraamisesta, vaihtamisesta ja lainaamisesta 

houkuttelevaa; 

– tukemaan alue- ja paikallisviranomaisia, jotka investoivat toiminnalliseen talouteen 

ja yhteisötalouteen; 

11. kehottaa jäsenvaltioita vauhdittamaan toiminnallisuuteen perustuvaa taloutta julkisessa 

politiikassaan, vaatimaan tuotteiden kestävyyden huomioonottamista julkisissa 

tarjouskilpailuissa ja lisäämään hallinnossa käytettävien välineiden uudelleenkäyttöä; 

12. kehottaa komissiota vahvistamaan tuotteiden kestävyyden merkityksen kiertotalouden 

edistämisen kannalta ja kehottaa tukemaan rahallisesti sosiaalista ja taloudellista 

innovointia, joka tukee uudelleenkäyttöä, käyttöön perustuvaa taloutta ja korjaamista;  

13. kehottaa komissiota pitämään uudelleenkäytettäviä ja korjattavissa olevia sähkö- ja 

elektroniikkalaitteita resursseina jätteen asemesta ja mahdollistamaan niiden 

välittämisen sosiaalisille yhdistyksille ja yrityksille laitteiden ja niiden osien 

hyödyntämistä varten; 
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Kuluttajan saamien tietojen parantaminen 

14. kehottaa komissiota kehittämään tuotteiden kestävyyttä koskevaa tiedottamista 

– tukemalla eurooppalaista merkintää, josta ilmenevät esimerkiksi kestävyys, 

ekologinen suunnittelu, mahdollisuus osien muuttamiseen tuotteen kehityksen 

myötä sekä korjattavuus; 

– ottamalla käyttöön toimijoiden muodostaman ryhmän määrittämien standardoitujen 

perusteiden avulla määritettyä odotettua käyttöikää koskevan pakollisen 

ilmoituksen; 

– ottamalla käyttöön kaikkein kestävimpiä kulutushyödykkeitä, kuten suuria 

kodinkoneita, koskevan käyttömittarin; 

– tutkimalla, miten käyttöiän ilmoittamisen yhdenmukaistaminen vaikuttaa 

lainmukaisen takuun kestoon; 

15. kehottaa auttamaan alue- ja paikallisviranomaisia sekä yrityksiä ja yhdistyksiä 

järjestämään kampanjoita, joilla parannetaan kuluttajien tietoisuutta tuotteiden käyttöiän 

pidentämisestä esimerkiksi antamalla huoltoa, korjaamista ja uudelleenkäyttöä koskevia 

ohjeita; 

Tarkoituksellisesti lyhyen käyttöiän kieltäminen 

16. vaatii määrittämään teknisesti tai tietokoneohjelman avulla toteutetun tarkoituksellisesti 

lyhyen käyttöiän sellaisten tuotteiden kieltämiseksi, joiden käyttöikä on 

tarkoituksellisesti lyhyt; kehottaa tähän liittyen antamaan väärinkäytösten paljastajille 

entistä paremman oikeudellisen suojan; 

Lakisääteistä vaatimustenmukaisuustakuuta koskevan oikeuden vahvistaminen 

17. kehottaa komissiota parantamaan kuluttajien luottamusta 

– pitämällä 24 kuukauden lakisääteistä takuuta vähimmäisvaatimuksena, jonka 

jälkeen jäsenvaltiot voivat antaa suojaa parantavia kansallisia määräyksiä; 

– jatkamalla lakisääteistä vaatimustenmukaisuustakuuta tämänhetkistä kahden 

vuoden vähimmäisaikaa pidemmälle energiaa käyttävien tuoteryhmien osalta 

soveltaen perustana ekologisen suunnittelun yhteydessä suoritettavaa tuotteiden 

elinkaaren tutkimusta ja määrittämällä suurille kodinkoneille ja 

kestokulutushyödykkeille viiden vuoden vähimmäisajan vähitellen niin, että 

yritykset voivat noudattaa vaatimuksia; 

– takaamalla, että myyntisopimuksessa kuluttajille tiedotetaan virallisesti heidän 

oikeudestaan lakisääteiseen takuuseen, ja edistämällä tätä oikeutta koskevia 

tiedotuskampanjoita; 

– yksinkertaistamalla ostotapahtuman todistamista kuluttajan kannalta niin, että takuu 

yhdistetään ostajan asemesta tuotteeseen yleisesti käytettävän sähköisessä 

muodossa olevan takuutodistuksen avulla; 
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18. vaatii toteuttamaan Euroopan tason valitusmekanismin sellaisia tilanteita varten, joissa 

takuuseen liittyviä oikeuksia ei noudateta, jotta voidaan edistää hallintoviranomaisten 

harjoittamaa Euroopan tason normien valvontaa; 

Kuluttajien suojaaminen vanhenevilta ohjelmilta 

19. odottaa, että määritetään ohjelmien vähimmäiskäyttöikää koskevat normit, ja vaatii 

entistä avoimempia tietoja laitteiden kehittämiskelpoisuudesta; 

20. ehdottaa, että määritetään kohtuullinen käyttöikä, jonka aikana on kiellettyä lopettaa 

käyttöjärjestelmien turvapäivitysten toimittaminen; 

21.  kehottaa perimään korotetun ympäristömaksun, jos laitteen toiminnan kannalta 

välttämättömiä ohjelmistopäivityksiä ei toimiteta, ja vaatii, että päivitykset ovat 

peruutettavissa ja niiden yhteydessä annetaan tietoa niiden vaikutuksesta laitteen 

toimintaan; 

22. kehottaa käyttämään laitteissa standardoituja modulaarisia osia ja prosessoreita niin, että 

laitteiden pitäminen kunnossa voidaan varmistaa;  

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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PERUSTELUT 

Tuotteiden kestävyys ja kuluttajat 

Tuotteiden kestävyyteen liittyviä ongelmia esiintyy eri tasoilla: 

– tuotteet eivät ole riittävän kestäviä eikä niitä voi korjata 

– tuotteisiin sisältyvät tietokoneohjelmat ovat lyhytikäisiä 

– ostaja ei saa riittävästi tietoa. 

Kuluttajien luottamus tuotteiden kestävyyteen kärsii. Edullisten tuotteiden laatu on yhä 

heikompi, ja tiedotusvälineissä tuodaan esiin erityisen kuohuttavia, vaikkakin harvinaisia 

tapauksia, jotka ovat osaltaan heikentäneet tätä luottamusta. Ranskalaisen kuluttajajärjestön 

äskettäin tekemän tutkimuksen mukaan 92 prosenttia kyselyyn vastanneista oli vakuuttuneita 

siitä, että sähköiset kodinkoneet ja huipputekniset laitteet on varta vasten suunniteltu niin, että 

ne eivät kestä. 

Unionin kuluttajat eivät saa juuri mitään tietoa tuotteiden luotettavuudesta. Koska kuluttajat 

eivät voi enää yhdistää tuotteen hintaa sen laatuun, he ostavat entistä helpommin nousevissa 

talouksissa valmistettuja kaikkein edullisimpia tuotteita, mikä lisää halpojen tuotteiden 

suosiota. Tilanne haittaa etenkin unionin yrityksiä, jotka tarjoavat usein hyvälaatuisia ja 

kestävämpiä tuotteita. 

Lisäksi yhä yleistyvä toisiinsa yhteydessä olevien laitteiden käyttäminen samoin kuin 

käyttäjien riippuvuus uudesta tekniikasta aiheuttavat kiperän sosiaalisen ongelman, kun 

ohjelmat ja tietovälineet vanhenevat entistä nopeammin. Taloudellisesti heikoimmassa 

asemassa olevat kansalaiset ovat tuotteiden nopean vanhenemisen ensimmäisiä uhreja. He 

hankkivat rahan puutteen vuoksi ensisijaisesti halpoja tuotteita, jotka hajoavat nopeammin, 

jolloin he menettävät jälleen rahaa. 

Tuotteiden korjattavuus ja talous  

Tavaroiden kestävyyteen liittyvän ongelman ohella tuotteita on usein myös mahdotonta 

korjata, mikä harmittaa kuluttajia, mutta myös heikentää korjausalaa, joka menettää vuosi 

vuodelta yhä enemmän työpaikkoja unionissa. 

Tuotteiden korjattavuutta haittaavat monet ongelmat: 

– varaosia ei ole saatavissa ja ne ovat liian kalliita 

– halpoihin tuontituotteisiin liittyvät työvoimakustannukset 

– korjausta ja huoltoa koskevien tietojen puute 

– etenkin ohjelmien ja elektroniikkalaitteiden yhä suurempi monimutkaisuus 

– riippumattomien korjaajien ja itsekorjaajien toiminnan esteet 
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– tuotteiden ja niiden osien korjaamisen vaikeus 

– tuotteiden heikko korvaaminen vastaavilla tuotteilla niiden korjaamisen ajaksi. 

Vuoden 2014 Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 77 prosenttia unionin kansalaisista haluaa 

mieluummin korjata laitteensa kuin ostaa uusia, mutta he joutuvat kuitenkin viime kädessä 

ostamaan uusia tuotteita tai heittämään vanhat pois, koska huolto ja korjaaminen tulisivat liian 

kalliiksi. 

Korjaamisen vaikeus vaikuttaa työllisyyteen niin, että työllistettyjen korjaajien määrä 

vähenee:  

– Alankomaissa alalta on hävinnyt 2 000 työpaikkaa seitsemässä vuodessa 

– Saksassa 13 prosenttia radio- ja televisiokorjaamoista on sulkenut ovensa vuoden aikana  

– Puolassa korjaajien määrä on vähentynyt 16 prosenttia kahdessa vuodessa. 

Samanaikaisesti ilmaiset korjauspajat ja laitteiden korjaamiseen itse opastavat verkkosivut 

ovat yhä suositumpia. Kaikesta päättäen korjaamisella on todella kysyntää. 

Korjausalalla on paljon työpaikkoja, joita ei voida siirtää ja joiden arvoa voitaisiin hyödyntää, 

jos tuotteet suunniteltaisiin kestäviksi ja korjattaviksi ja huolto suunniteltaisiin uudelleen 

paremmin kuluttajien tarpeita vastaavaksi. Korjaamisen asettamisen etusijalle tuotteiden 

vaihtamiseen nähden etenkin lakisääteisenä takuuaikana toisi ekologista hyötyä, koska 

järjestelmällinen vaihto merkitsee sitä, että vielä uusista tuotteista tulee romua, eikä tämä 

kannusta valmistajia suunnittelemaan entistä kestävämpiä tuotteita. 

Itse asiassa monia epäkuntoon menneitä laitteita ei korjata lainkaan (vain 44 prosenttia sähkö- 

ja elektroniikkalaitteista korjataan). Korjausalan tukemisen avulla voitaisiin siis luoda 

työpaikkoja ja vähentää merkittävästi jätteitä ja saasteita. Lisäksi kuluttajien ostovoima 

kohentuisi huomattavasti ja unionin yritykset saisivat kaupallista etua. 

Kokonaisvaltainen toimintatapa: kohti käyttötaloutta 

Tuotteiden käyttöikä riippuu monista toisiinsa yhteydessä olevista toimijoista, joita ovat 

valmistajat, toimittajat, jakelijat, kuluttajat ja valtiot. Tuotteiden käyttöiän pidentämisellä on 

edistettävä sellaisen talousmallin kehittymistä, joka perustuu kuluttajien tarpeiden, 

teollisuuden tarpeiden ja ympäristötekijöiden väliseen tasapainoon. 

Jos tuotteiden suunnittelu on olennainen tuotteiden käyttöikään liittyvä osa, myös myynnissä 

sovellettava malli on tärkeässä osassa. Parhaillaan kehittyvä toiminnallisuuteen ja 

yhteistoimintaan perustuva talous tarjoaa uusia mahdollisuuksia markkinoille saatettavien 

tuotteiden laadun ja kestävyyden parantamiseen. Kun etusijalle asetetaan omistamisen 

asemesta käyttö, huomio kohdistetaan palvelusta saatavaan kokemukseen eikä tuotteiden 

uusimisnopeuteen. Käyttöön perustuvaa taloutta vahvistavat digitaaliset välineet, jotka 

mahdollistavat vaihdon luottamukseen perustuvissa yhteisöissä, mikä voi tuoda merkittävää 

taloudellista ja ympäristöön liittyvää hyötyä. 

Tämä malli liittyy globaaliin kiertotalouteen. Komissio pyrki asiaa käsittelevällä vuoden 2015 

lainsäädäntöpaketillaan tukemaan tätä hyödyllistä mallia, joka säästää luonnonvaroja, 
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vähentää jätteitä ja luo työpaikkoja entistä kilpailukykyisemmässä taloudessa. 

Jos tällaiseen malliin yhdistetään sopiva koulutuspolitiikka, se tuo uusia työpaikkoja kaikille 

pätevyyden tasoille. 

Uudelleenkäytön ja korjaamisen alalla voitaisiin luoda arviolta 296 työpaikkaa jokaista 

käytettyjen tuotteiden 10 000:ta tonnia kohti. Koska kolmannes jätteiden kierrätyskeskuksissa 

kerättävistä tavaroista voidaan käyttää uudelleen, olisi mahdollista luoda yli 200 000 

paikallista työpaikkaa. Tämä olisi mahdollista, jos vain yksi prosentti unionin 

yhdyskuntajätteestä valmisteltaisiin hyödyntämistä tai uudelleenkäyttöä varten.  

Kuitenkin uudelleenkäyttöä usein laiminlyödään kierrätykseen nähden, vaikka se tarjoaa 

mahdollisuuden pidentää tuotteiden käyttöikää saattamalla ne pienillä muutoksilla takaisin 

talouden kiertoon. Tuoreet tutkimukset osoittavat, että jos unionin yritykset asettaisivat 

etusijalle tietokoneidensa uudelleenkäytön niiden kierrätyksen asemesta, unionissa voitaisiin 

luoda 10 500 sellaista työpaikkaa, jotka eivät ole siirrettävissä. Samalla vuodessa 

vähennettäisiin lähes 6 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasupäästöjä ja säästettäisiin 

44 miljoonaa kuutiometriä vettä raaka-aineista puhumattakaan. 

Kun tuotanto-, myynti- ja kulutusmalleissa otetaan huomioon tuotteiden käyttöikä, voidaan 

luoda suotuisat olosuhteet toiminnan käynnistämiselle uudelleen unionin markkinoilla. Koska 

raaka-aineiden hintojen nousu on odotettavissa, niiden säästeliäs käyttö on välttämätöntä 

esimerkiksi käyttöikänsä päässä olevien tuotteiden käsittelyn avulla. Tuotteiden kestävyyteen 

suunnattu teollisuuden strategia auttaisi kantamaan raaka-ainekustannuksia. Samalla 

investoinneille saataisiin tuottoa ja syntyisi etenkin asiakasuskollisuuteen liittyviä positiivisia 

vaikutuksia.   

Myös julkisella sektorilla on merkitystä, sillä se kannustaa teollisuutta hyvien käytäntöjen 

noudattamiseen. Samalla se voi näyttää hyvää esimerkkiä soveltamassaan ostopolitikassa 

tukien kansalaisten tietoisuuden lisäämistä – esimerkiksi yhdistysten kautta – vastuullisesta 

kuluttamisesta sekä tuotteiden entistä paremmasta ylläpidosta. 

Tuotteiden kestävyys – julkinen ja poliittinen kysymys 

Monet Euroopassa laaditut raportit sekä jäsenvaltioissa tehty lainsäädäntötyö ovat osoittaneet, 

että on tärkeää puuttua tuotteiden nopean korvaamisen ongelmaan.  

Talous- ja sosiaalikomitean teollisuuden muutoksia käsittelevän neuvoa-antavan valiokunnan 

17. lokakuuta 2013 antamalla lausunnolla luotiin pohja asiaan liittyvälle yhteisymmärrykselle, 

ja sinä esitettiin joukko suosituksia, joista päästiin yksimielisyyteen. Siinä määriteltiin myös, 

miten toisistaan eroavat varsinainen ”tekninen” ja suunniteltu käyttöiän päättyminen, 

epäsuora käyttöiän päättyminen, yhteensopivuuden puutteesta johtuva käyttöiän päättyminen 

sekä markkinoinnista johtuva psykologinen käyttöiän päättyminen. 

 

Tämä sai talous- ja sosiaalikomitean suorittamaan tutkimuksen tuotteiden käyttöiän 

ilmoittamisen vaikutuksesta kuluttajiin. Tutkimus vahvisti myös, että 92 prosenttia 

eurooppalaisista haluaisi, että tuotteiden kesto (tai käyttöaika) ilmoitettaisiin. Tutkimus osoitti 
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myös, missä määrin kuluttajien yrityksiä kohtaan tuntema luottamus vaikuttaa unionin 

yritysten kilpailukykyyn. 

Unionissa tehty työ on vaikuttanut myös jäsenvaltioiden julkiseen politiikkaan. 

– Edelläkävijöihin on kuulunut Belgia, joka hyväksyi helmikuussa 2012 senaatin 

päätöslauselman, jolla pyrittiin torjumaan energiaan liittyvien tuotteiden käyttöiän 

tarkoituksellista päättymistä. Päätöslauselmassa suositeltiin muun muassa, että 

otettaisiin käyttöön energiatuotteiden (lamput, tietokoneet ja matkapuhelimet) 

käyttöikää ja korjattavuutta koskeva eurooppalainen merkintä.  

– Kansallisten yritysten toteuttamien toimien ohella Ranska on kehittänyt lainsäädäntöä, 

ja se antoi elokuussa 2015 energiasiirtymää koskevan lain, jossa ohjelmoitu käyttöiän 

päättyminen määritettiin rikokseksi. Maaliskuussa 2014 Ranskassa annettiin kulutusta 

koskeva laki, jossa selvennettiin kuluttajien oikeuksia lakisääteisen 

vaatimustenmukaisuustakuun sekä varaosien saatavuuden suhteen. 

– Alankomaiden lainsäädännön mukaan kahden vuoden pituinen lakisääteinen 

vaatimustenmukaisuustakuu on vain vähimmäisaika.  Tietyillä tuotteilla, kuten autoilla, 

pesukoneilla ja muilla kestokulutushyödykkeillä, voi olla oikeus pitempään 

vaatimustenmukaisuustakuuseen, jossa otetaan huomioon keskimääräinen käyttöikä, 

jota kuluttaja voi oikeutetusti odottaa tuotteelta. 

– Suomessakin takuuaikaa voidaan pidentää ”kuluttajansuojasäädöksen” nojalla. Sen 

johdanto-osan mukaan tuotteen valmistuksesta johtuva tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden puute, joka liittyy esimerkiksi ajoneuvoon, 

rakennusmateriaaleihin tai sähköiseen kodinkoneeseen, kuuluu myyjän vastuulle, 

vaikka vaatimustenmukaisuuden puute ilmenisikin vasta kahden vuoden jälkeen 

tuotteen toimituksesta. Malli vastaa Alankomaiden järjestelmää. Sovittelijan tehtävänä 

on määrittää tuotteen käyttöikä soveltaen esimerkiksi tuotteen hintaa, osien hintaa tai 

käyttöä ja käyttöfrekvenssiä. Lainsäätäjä ei ole laatinut mitään luetteloa tiettyjen 

tuotteiden ”odotetusta käyttöiästä”. Yksittäistapauksia voidaan kuitenkin tarkastella 

kuluttajakiistoja käsittelevän lautakunnan suositusten valossa. 

– Espanjassa äänestettiin talous- ja sosiaalikomitean järjestämässä uusia kulutusmalleja 

käsittelevässä konferenssissa 24. kesäkuuta 2014 ”Madridin päätöslauselmasta”, joka 

koski parhaita yhteistoiminnalliseen kulutukseen liittyviä käytäntöjä sekä käyttöiän 

ohjelmoitua päättymistä.  

– Itävallassa on kehitetty laatumerkintä kestäville ja korjattaville sähkö- ja 

elektroniikkalaitteille. 

– Ruotsissa on toteutettu joukko verotuksellisia toimia, jotka tulevat voimaan 

tammikuussa 2017 ja joilla pyritään vahvistamaan korjausalaa, kierrättämistä sekä 

kiertotaloutta. Sen avulla pyritään  

 vähentämään korjauskustannuksia niin, että tiettyihin tuotteisiin (polkupyörät, 

kengät ja vaatteet) sovellettavaa arvonlisäveroa vähennetään 25 prosentista 

12 prosenttiin 
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 antamaan kuluttajille, jotka valitsevat sähkölaitteen korjaamisen, mahdollisuus 

vähentää 50 prosenttia työvoimakustannuksista verotuksessaan 

 verottamaan tuotteita, jotka sisältävät materiaaleja, joita ei voida kierrättää eikä 

korjata tai joiden kierrättäminen tai korjaaminen on vaikeaa. 

Nämä toimet muodostavat investoinnin, jolla pyritään vähentämään saastumiseen, 

materiaalien haaskaamiseen, jätteenkäsittelyyn ja työttömyyteen liittyviä verrattain 

korkeita kustannuksia. 

 

 


