
 

Parempaa kuluttajansuojaa: neljä tapaa hyötyä
uudistuksesta
 
Shoppailu EU-maiden välillä on yhä helpompaa, joten eurooppalaisten tulee hyötyä
samasta kuluttajansuojan tasosta kaikkialla EU:ssa.
 

Parlamentin täysistunto hyväksyi 17. huhtikuuta aloitteen parantaa netin ostossivustojen
hakutulosten läpinäkyvyyttä ja puuttua tuotteiden laatueroihin markkinoilla.
 
Uudistuksen tavoitteena on poistaa merkittävät erot EU-maiden välillä, jotta kaikilla unionin
kansalaisilla olisi samat oikeudet.
 
Kuluttajilla on jatkossa mahdollisuus nostaa ryhmäkanne, ja yrityksille asetetaan tehokkaampia
seuraamuksia sääntöjen rikkomisesta. Lisäksi uudet säännöt kattavat myös monia
verkkokaupan käytäntöjä sekä esimerkiksi tuotteiden kaksoislaatustandardit, joita ei toistaiseksi
ole säännelty mitenkään.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20190410IPR37533/european-parliament-strengthens-eu-consumer-protection-rules


Parempaa suojaa nettiostoksille
 
Nettikaupoista ostoksia tekeville asiakkaille tulee selkeästi kertoa, kuka myy tuotteet tai palvelut
sekä onko kyseessä ammattilainen vai toinen kuluttaja. Näin on alusta asti selvää, mitä sääntöjä
ostoksen tekoon sovelletaan.
 
Uudet kuluttajansuojasäännöt takaavat lisäksi enemmän läpinäkyvyyttä netin hakutuloksien
suhteen. Käyttäjälle tulee jatkossa selkeästi ilmoittaa, jos tuotteet tai palvelut näkyvät
ensimmäisten hakutulosten joukossa maksettujen mainosten vuoksi.
 
Oikeuksia lisätään myös ”ilmaisten” digipalvelujen käyttäjille. Kyseisistä palveluista (esimerkiksi
pilvipalvelut, sosiaalisen median tilit tai sähköpostitilit) ei pyydetä rahallista korvausta, mutta
palveluntarjoaja hyödyntää käyttäjiensä henkilökohtaisia tietoja. Jatkossa myös tämän tyyppisen
palvelusopimuksen voi perua 14 päivän sisällä käytön aloittamisesta, kuten myös maksullisten
palveluiden kohdalla.
 
Nettikaupat ovat parantaneet valikoimaa ja laskeneet hintoja kuluttajille, mutta samalla yhä
useammat myyjät (erityisesti EU:n ulkopuolella) kauppaavat epäturvallisia tai laittomia tuotteita.
Marraskuussa 2020 hyväksymässään päätöslauselmassa parlamentti vaati lisää toimia sen
varmistamiseksi, että kaikki EU-alueella myytävät tuotteet ovat turvallisia - myös netistä ostetut
ja EU:n ulkopuolelta tulevat sekä uutta teknologiaa, kuten tekoälyä hyödyntävät tuotteet. Mepit
haluavat parempaa markkinoiden valvontaa sekä verkkokaupoille lisää vastuuta. Samoja
sääntöjä tulee soveltaa niin EU:n sisäisiin kuin ulkopuolisiinkin kauppoihin, jotka myyvät
tuotteitaan EU:ssa.
 
Katso, miten parlamentti poisti nettiostosten esteitä ja paransi digipalveluita vuonna 2018.
 
Ryhmäkanteen nostaminen kaikissa EU-maissa
 
Jatkossa oikeus nostaa ryhmäkanne laittomia keinoja käyttänyttä myyjää vastaan koskee
kaikkia EU-maita. Joukko EU-kansalaisia eri jäsenmaista voi yhdessä hakea rahallista tai
materiaalista korvausta tai viallisten tuotteiden korjausta.
 
Lisäksi kaikkiin EU-maihin sovelletaan jatkossa samoja sääntöjä, joiden mukaan kuluttajalla on
oikeus vaatia korvausta tai sopimuksen katkaisemista, jos myyjä toimii epäreilusti (esimerkiksi
käyttää aggressiivista tai harhaanjohtavaa mainontaa).
 
Tehokkaampia rangaistuksia
 
Kuluttajansuojaviranomaisilla EU:ssa ei aina ole käytössään tehokkaita tapoja rangaista
vahingollisista kaupankäynnin keinoista, jotka aiheuttavat haittaa isolle joukolle kuluttajia eri EU-
maissa. Rangaistusten ja sakkojen taso vaihtelee ja on usein liian matala ollakseen tehokas.
 
Uudistuksen myötä kansallisille kuluttajansuojaviranomaisille annetaan valta asettaa
tehokkaampia sakkoja koordinoidusti.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201120IPR92127/parliament-wants-to-better-protect-consumers-from-unsafe-products
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/digitaaliset-sisamarkkinat/20180126STO94142
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/economy/20181205STO20959/six-ways-the-eu-improved-your-digital-life-in-2018
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200630STO82384/new-rules-to-allow-collective-eu-consumer-action


Tuotteiden kaksoislaatustandardien poistaminen
 
Yksi epäreilu kaupankäynnin keino on markkinoida laadultaan erilaisia tuotteita samalla
brändillä ja ulkoasulla kertomatta kuluttajalle eroista sisällössä. Tutkimusten mukaan tapaa
käytetään ainakin elintarviketeollisuudessa.
 
Kuluttajia johdetaan harhaan, kun ostettu tuote ei välttämättä vastaakaan pakkausta. Komissio
antoi jäsenmaille uusia ohjeita laatueroihin puuttumiseen syyskuussa 2017, ja
kuluttajansuojasääntöjen uudistuksen myötä päivitetään myös epäreiluja kaupan menettelyjä
koskeva direktiivi.
 
Seuraavaksi
 
 
Neuvosto hyväksyi uudet säännöt 8. marraskuuta 2019, ja jäsenmaiden tulee panna ne toimeen
28. toukokuuta 2022 alkaen.
 
Euroopan komissio ilmoitti esittävänsä uutta digipalveluita koskeva säädöspakettia vuoden
2020 loppuun mennessä säädelläkseen paremmin nopeasti kehittyvää digitaalisten palveluiden
alaa. Parlamentti hyväksyi 20. lokakuuta säädökseen omia suosituksiaan koskien muun
muassa vilpillisiä myyjiä, jotka kaupittelevat väärennettyjä, laittomia tai epäturvallisia tuotteita
verkossa.
 
Lisätietoa
Lainsäädäntöjuna
Komission lehdistötiedote (11.4.2018)
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607265/EPRS_BRI%282017%29607265_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3403_fi.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20201008STO88810/why-does-the-eu-want-to-regulate-the-platform-economy
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201016IPR89543/digital-eu-must-set-the-standards-for-regulating-online-platforms-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-modernisation-of-consumer-protection-rules
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_fi.htm

