
Kirjan avaus - Kuluttajasopimukset 

 

Norio, Jaana. Kuluttajaoikeus - 5 Kuluttajasopimukset s. 58–74. 

 

 

Keskeinen jaottelu:  

1) yksilöllisiin sopimuksiin = laaditaan vain tiettyä sopimustilannetta 

varten (sopimusosapuolet yhdessä tai vain toinen sopimusosapuoli) 

INDIVIDUAALINEN KULUTTAJAOIKEUS 

2) vakiosopimuksiin = etukäteen laaditut ehdot, joita tarkoitus käyttää 

useissa muissa myöhemmin solmittavissa sopimuksissa. (Vakiosopimuksiin 

liittyy omia sääntöjä ja periaatteita, jotka soveltuvat nimenomaisesti 

vakiosopimuksiin) KOLLEKTIIVINEN KULUTTAJAOIKEUS tai 

INDIVIDUAALINEN KULUTTAJAOIKEUS 

 

Lainsäädännössä on joitakin tahdonvaltaisia (= sopimuksella saa poiketa) 

ja pakottavia (= sopimuksella ei voida poiketa) säännöksiä sopimuksen 

sisällöstä. 

 

Kuluttajansuojalain (KSL) säännöksistä valtaosa on kuluttajan eduksi 

pakottavia. Tämä tarkoittaa, että sopimuksella voidaan poiketa vain 

kuluttajan eduksi. Elinkeinonharjoittajan etua KSL:n pakottavat säännökset 

eivät palvele. 

 

Sopimuksen sitovuuden periaate eli pacta sunt servanda koskee myös 

kuluttajasopimuksia. Lähtökohtaisesti kuluttajalla ei ole siis 

peruuttamisoikeutta. 

 

Kotimyynti ja etämyynti poikkeavat tästä lähtökohdasta. Niihin liittyy 

erityissääntelyä, jonka mukaan kuluttajalla on 14 vuorokauden 

peruutusoikeus ns. katumusaika eli harkinta-aika. Kuluttaja saa palauttaa 

tuotteen, vaikka se olisi virheetön. Sääntely perustuu KSL 6:14 ja 6a:12. 
Peruuttaessa kuluttaja palauttaa hyödykkeen ja saa maksun takaisin.  

 

Kotimyynti = myyntiä muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 

osapuolten ollessa samanaikaisesti läsnä. Huom! edellytyksenä ei ole, että 

myynti tapahtuu kuluttajan kotona. Myynnin tapahtuessa 

elinkeinonharjoittajan toimitilojen ulkopuolella, kyse on kotimyynnistä. 

 

Etämyynti = myyntiä, jossa osapuolet eivät ole samanaikaisesti läsnä ja 

jossa käytetään sopimukseen tekemiseen etäviestintä (puhelinta, postia, 



televisiota, tietoverkkoa ja muuta välinettä, jota voidaan käyttää 

sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä). Esim. 

verkkokauppa täyttää tämän määritelmän. 

 

Kuluttajasopimuksia voidaan tulkita. Yksi tyypillinen tulkintatilanne on 

epäselvät sopimusehdot tai sopimuksen johtaminen kohtuuttomuuteen. 

 

5.3. Sopimusehtojen sääntely 

5.3.1. Sopimusehtojen kohtuuttomuus 
 

KOLLEKTIIVINEN KULUTTAJAOIKEUS 

Kappale 5.3. käsittelee kollektiivista kuluttajaoikeutta. Kappaleessa 

käsitellyt asiat koskevat siis vakioehtoja. Huomaa ero KSL 3 luvun ja KSL 4 

luvun välillä. Vakioehtojen kohtuuttomuutta voidaan arvioida sekä 

kollektiivisen kuluttajaoikeuden näkökulmasta että yksilötasolla 

individuaalisen kuluttajaoikeuden näkökulmasta. 

 

Sopimusehdon kohtuuttomuus = sopijapuolten oikeuden ja velvollisuudet 

ovat selvästi epätasapainossa keskenään. 

 

KSL 3:1 Sääntelyn taustalla: kuluttajasopimusten kohtuuttomista 

ehdoista annettu direktiivi (sopimusehtodirektiivi) 
 

Elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää kulutushyödykkeitä tarjotessaan 

sopimusehtoa, jota kulutushyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat 

seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta 

kohtuuttomana.  
 

Jos elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä laatii kulutushyödykesopimuksia 

varten sopimusehtoja taikka antaa suosituksia tai ohjeita käytettävistä 

ehdoista, yhteenliittymän on huolehdittava siitä, ettei sen menettely johda 

kuluttajien kannalta kohtuuttomien ehtojen käyttämiseen 

 

- Kohtuusarviointi voi koskea kaikenlaisia ehtoja. 

- Sisällöltään kohtuuttomia ehtoja. 

- Ehtoa, joka on epäselvä tai muotoilultaan harhaanjohtava. 

- Tyyppikohtuuton ehto = voidaan pitää kohtuuttomana joko kaikissa 

tai ainakin tietyntyyppisissä sopimuksissa sopimuksen muusta 

sisällöstä riippumatta. KOLLEKTIIVINEN KULUTTAJAOIKEUS 



- Tapaus- tai tilannekohtainen kohtuuttomuus = ehto on kohtuuton 

tietyssä tapauksessa. INDIVIDUAALINEN KULUTTAJAOIKEUS 

- Sopimusehtodirektiivissä on ei-tyhjentävä luettelo, jolloin sopimus 

on ainakin kohtuuton. 

- Kohtuuttoman vakioehdon laatija voi olla elinkeinonharjoittajan 

lisäksi elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä. 

 

Esimerkki kohtuuttomuus arvioinnista tilanteessa, jos sisältö täsmällinen ja 

taloudellinen intressi ei ole suuri. 

 

KKO 2016:49 (Elisa Oyj) 

● Elisa Oyj:n kuluttajien kanssa tekemässä 

puhelinliittymäsopimuksessa oli ehto, jonka mukaan paperilaskusta 

veloitetaan erillinen maksu 1,90 €/kk/lasku. 

● Kuluttaja-asiamies vaati kielto ehdolle kohtuuttomuuden 

perusteella. 
● KKO: osa kuluttajista valitsee paperilaskun, koska eivät pysty 

käyttämään internetiä. 

● Välttämättömyyspalvelun tuottajan (matkapuhelinliittymä) on 

tarjottava laskutustapaa, joka ei edellytä internetiä. 

● Tällaisen laskutustavan ei kuitenkaan tarvitse olla maksuton. 
● Laskun hinnan ilmoittaminen erikseen voi olla selkeää, mutta 

toisaalta vaikeuttaa palveluiden vertailua. 

● Mahdollisuus oli saada lasku myös tekstiviestillä eli suoraan 

hankittuun hyödykkeeseen.  

⇨ KKO: Paperilaskun maksullisuuden ehto ei ole KSL 3:1.1 tavalla 

tyypillisesti kohtuuton ehto. 

 

Peritty 1,90 € maksu ei myöskään kohtuuton. 

 

✩ Olennaista: Kohtuuttomuutta voidaan arvioida myös ehdon osalta, 

jonka taloudellinen merkitys ei ole erityisen suuri ja joka on 

sisällöltään hyvin täsmällinen esim. tässä tapauksessa: “Laskun 

toimitustapa: paperilasku (maksullinen palvelu, 1,90 €/kk/lasku)" 

5.3.2. Kieltomenettely 
 

Kieltomenettely vakioehtojen osalta 

 

KSL 3 luvun 2 § 



Elinkeinonharjoittajaa voidaan, jos se on kuluttajansuojan kannalta 

tarpeellista, kieltää jatkamasta 1 §:n 1 momentin vastaisen sopimusehdon 

käyttämistä taikka uudistamasta sellaisen tai siihen rinnastettavan 

sopimusehdon käyttämistä.  

 

Elinkeinonharjoittajien yhteenliittymää voidaan vastaavasti kieltää 

jatkamasta tai uudistamasta 1 §:n 2 momentin vastaista menettelyä.  

 

Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole 

tarpeetonta. (1259/1994) 

 

Kielto voidaan, jos siihen on erityistä syytä, kohdistaa myös 1 momentissa 

tarkoitetun elinkeinoharjoittajan palveluksessa olevaan henkilöön tai 

muuhun, joka toimii hänen lukuunsa 

 

- Kielto voi koskea kiellettyyn ehtoon rinnastuvaa ehtoa. 

- Kuluttaja-asiamiehen tehtävä esittää vaatimus markkinaoikeudelle. 

- Markkinaoikeus määrä kiellon käyttää kohtuuttomia sopimusehtoja 

vakiosopimuksissa. 

- POIKKEUS: Kuluttaja-asiamies voi määrätä kiellon itse eräissä 

tilanteissa. 

- Koskee tyyppikohtuuttomia ehtoja. 

 

HUOM! Vaikka sopimusehto katsottaisiin kohtuuttomaksi 

markkinaoikeudessa, sillä ei ole vaikutusta sopimuksiin, joissa sovelletaan 

vakioehtoja kohtuutonta sopimusehtoa. Se on kuitenkin vahva peruste 

sopimuksen sovittelulle. 

 

Jos kohtuuton ehto on pakottavan lainsäädännön vastainen, se on suoraan 

mitätön. Mitättömiä sopimusehtoja ei tarvitse erikseen kieltää, niitä ei 

yksinkertaisesti sovelleta tai tarvitse noudattaa. Mitätönkin ehto voidaan 

kieltää. 

 

5.4. Kuluttajasopimuksen sovittelu 

 

INDIVIDUAALINEN KULUTTAJAOIKEUS: sovittelu eli kohtuullistaminen. 

 

Sovittelu = sopimusehtoa tai sopimusta muiltakin osin muutetaan niin, ettei 

sopimus enää ole kohtuuton. 

 



Sopimuksen sitovuuden periaate eli pacta sunt servanda sopimus pysyy 

lähtökohtaisesti voimassa muilta osin. 

 

Sovittelu:  

1) Sopimus kohtuuton kuluttajan kannalta – sopimus 

kohtuullistetaan KSL 4 luvun mukaan. 

A. Kohtuuton ehto sovitellaa eli muutetaan siten, ettei se ole enää 

kohtuuton. 

B. Kohtuuton ehto jätetään kokonaan soveltamatta. 

2) Sopimus kohtuuton elinkeinonharjoittajan kannalta – sopimus 

kohtuullistetaan oikeustoimilain 36 §  (virallinen nimi: Laki 

varallisuusoikeudellisista oikeustoimista) mukaan. 

A. Jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen 

johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai 

jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa 

on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten 

asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet 

olosuhteet sekä muut seikat. (Huom! tämä sääntö on kerrottu 

Johdatus oikeudellisen ratkaisun teoriaan (Määttä & Paso) 

kirjan sivulla 87, valintakokeessa voidaan vaatia eri kirjojen 

tietojen yhdistämistä) 

 

 

Yksittäisiä sopimusehto kohtuullistetaan kokonaisharkinnan mukaisesti 

seuraavan pykälän mukaisesti: 

 

KSL 4 luku 1 §: 
 
Jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta 

kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan 

sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään 

myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta 

arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, 

sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen 

muuttuminen sekä muut seikat.  

 

Jos 1 momentissa tarkoitettu ehto on sellainen, että sopimuksen jääminen 

voimaan muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi 

kohtuullista, sopimusta voidaan, jollei 2 §:stä muuta johdu, sovitella 

muiltakin osin tai se voidaan määrätä raukeamaan. 
 

 



Pykälästä on huomattava viittaukset KSL 4.2 §:ään, joka koskee 

vakioehtoja. Vakioehtojen kohtuullistamiseen on omat sääntönsä. 

 

⇒ Jos sovelletaan ainoastaan KSL 4.1 § sopimuksesta pitää tulla 

kohtuullistamisen jälkeen tasapainoinen molempien sopimusosapuolien 

kannalta (kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja) 

 

Jälkiperäisestä kohtuuttomuudesta on kyse tilanteesta, jossa sopimus ei 

alun perin ole ollut kohtuuton, mutta olosuhteiden muuttumisen myötä 

siitä tulee kohtuuton. 

 

 

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu KRIL 2016 (hammaslääkäriasema) 

 

● Kuluttaja oli varannut ajan yksityiseltä hammaslääkäriasemalta 250 

euron hintaan. 

● Kuluttaja peruutti ajan hoitopäivän aamuna äkillisen sairastumisen 

takia. 

● Kuluttaja maksoi hammaslääkäriaseman peruutuksen vuoksi 

lähettämän 295 euron laskun, mutta vaati laskun kohtuullistamista 

ja hänelle palautettavaksi 195 euroa. 

● Varauksen yhteydessä kuluttajalle oli esitetty ehto, jonka mukaan 

hoitopäivänä tehty ajanvarauksen peruutus veloitetaan 

kokonaisuudessaan. 

● KRIL: lähtökohtaisesti kuluttaja velvollinen maksamaan hoitopäivänä 

tehdyn ajan peruutuksesta sopimuksen perusteella. 

● Sopimusehdot epäselvät sen suhteen paljon kuluttajan tulee maksaa 

hoitopäivänä tehdystä peruutuksesta. 

● Peruutuksen elinkeinonharjoittajalle aiheuttama vahinko on enintään 

sovitun hoitomaksun suuruinen (250 euroa), ei niin sanottu 

normaalihinta (295 euroa). 

● KRIL: tässä tapauksessa kyse odottamattomasta ja äkillisestä 

sairastumisesta, jota kuluttaja ei ole voinut sopimusta tehdessään 

ennakoida ja joka on estänyt sovitun hoitoajan käyttämisen 

⇨ KRIL: Tässä tapauksessa ehto täyden hinnan maksamisesta 

peruutetusta ajasta johtaisi kohtuuttomuuteen.  

 

KRIL: Selvää, että aiheutunut hammaslääkäriasemalle taloudellisia 

menetyksiä, koska uutta asiakasta ei ollut näin nopeasti mahdollista 

saada tilalle. 



 

KRIL: kuluttajan vastuu soviteltiin siten, että kuluttajan 

maksettavaksi jäi 100 euroa ja hammaslääkäriaseman tuli palauttaa 

195 euroa. 

 

✩ Olennaista: olosuhteiden muuttumisen vuoksi kohtuuton ns. 

jälkiperäisesti kohtuuton. 

 

 

Vakioehdot: 

 

Vakioehtojen sovittelua koskee oma pykälänsä. Pykälän taustalla vaikuttaa 

sopimusehtodirektiivin. 

 

KSL 4:2 §  

 

Jos 1 §:ssä tarkoitettu sopimusehto on laadittu etukäteen ilman, että 

kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, on 1 §:ää sovellettaessa 

noudatettava tässä pykälässä säädettyjä rajoituksia. 

 

Jos ehto sopimusta tehtäessä vallinneissa olosuhteissa on ollut kohtuuton, 

ei ehdon kohtuuttomuutta myöhemmin arvioitaessa saa kuluttajan 

vahingoksi ottaa huomioon olosuhteiden muuttumista. 

 

Jos ehdon sovittelu tai sen jättäminen huomioon ottamatta koskee sellaista 

ehtoa, joka hyvän tavan vastaisesti johtaa osapuolten oikeuksien ja 

velvollisuuksien huomattavaan epätasapainoon kuluttajan vahingoksi, 

sopimusta ei voida sovitella muilta osin. Tällöin sopimus jää voimaan muilta 

osin muuttumattomana, jos se sellaisenaan voi pysyä voimassa. 

 

 

KSL 4.1 § soveltuu yksittäisiin sopimusehtoihin. KSL 4.2 § on erityinen 

säännös, joka koskee vain ja ainoastaan vakioehtoja. KSL 4.2 §:stä löytyy 

erityisiä määräyksiä, jotka pätevät vain kohtuuttomaan vakioehtoon.  
 

Näitä ovat : 

1) Jos ehto on ollut säädettäessä kohtuuton, sitä ei voida pitää 

kohtuullisena edes siinä tapauksessa, että olosuhteet ovat muuttuneet niin, 

ettei ehto ole enää kuluttajan kannalta kohtuuton.  



2) Jos ehto johtaa hyvän tavan vastaisesti osapuolten oikeuksien ja 

velvollisuuksien huomattavaan epätasapainoon kuluttajan vahingoksi, 

sopimusta ei sovitella muilta osin. Sopimus jää muilta osin voimaan 

muuttumattomana, jos se voi pysyä voimassa ilman ehtoa. Sääntely on 

tarkoitettu eräänlaiseksi sanktioksi siitä, että elinkeinonharjoittaja käyttää 

hyvän tavan vastaisia vakioehtoja.  

 

 

 

KKO 2015:60 (kulutusluotto) 

 

● Velkoja vaati kanteella kuluttajaa maksamaan kulutusluoton 

pääoman lisäksi 118,80 % viivästyskoron. 

● KKO: tuomioistuimella on viran puolesta tutkia, perustuiko velkojan 

vaatimus sopimusehtodirektiivissä tarkoitettuun kohtuuttomaan 

vakioehtoon kuluttajasopimuksessa. 

● Sopimusehtodirektiivin soveltamisalaan kuuluvissa tilanteissa 

sopimusehdon kohtuuttomuudesta seuraa sen mitättömyys eli 

sopimusehdon jättäminen huomiotta, ei kohtuullistaminen, vaikka 

kuluttajansuojalain säännökset sellaisen mahdollisuuden antavatkin. 

✩ Olennaista: Poikkeus Suomessa noudatettuun periaatteeseen: 

Tuomioistuimen käsitellessä riita-asiaa, tuomioistuin ratkaisee vain 

ne kysymykset, joihin riidan osapuolet ovat vedonneet. Tässä 

tapauksessa siis tuomioistuin päätyi linjaukseen, että tuomioistuimen 

on viran puolesta eli omasta aloitteestaan otettava huomioon 

sopimusehtodirektiivin kohtuuttomat sopimusehdot. 

 

 

Tapauksessa KKO 2015:60 sovelletaan kuluttajansuojalakia, mutta rinnan 

myös sopimusehtodirektiiviä.  

 

KKO katsoi, että se voi käsitellä kohtuullisuusarvioinnin viran puolesta, 

koska kyse on sellaisesta asiasta joka kuuluu sopimusehtodirektiivin 

soveltamisalaan. 

 

KKO on soveltanut tapauksessa KSL 4.2 §. KSL 4.2 § sovellettaessa on 

huomattava viittaus KSL 4.1 §:ään. KSL 4 luvun 1 §:ssä on mahdollisuus 

sekä 1) ehdon sovitteluun että 2) ehdon jättämiseen huomioon ottamatta 

(tämä kohta mahdollistaa ehdon mitättömyyden). 

 



⇒ KKO on päätynyt näistä ehdon jättämiseen huomioon ottamatta syistä, 

joita valintakoekirjassa ei kerrota. (Syy on: EUT:n tulkintakäytäntö 

sopimusehtodirektiivin tekstistä - ehto johtaa mitättömyyteen. 

Sopimusehtodirektiivin tapauksessa siis ehdon sovittelua ei ole katsottu 

mahdolliseksi, koska tähän vaikuttaa EU oikeuden tulkintavaikutus.)  
 

 

Tiivistetysti: Miten ratkaiset oikeustapauksen 

sopimusehdon kohtuullistamisesta? 

● Kysytäänkö yksittäisen kuluttajan sopimuksen kohtuullistamista 

(KSL 4 luku) vai onko kyse kohtuuttomien ehtojen kieltämisestä 

yleisesti kuluttajasopimuksissa (KSL 3 luku). 

● Kohtuuttoman kuluttajasopimuksen ehdon kohtuullistaminen 

kuluttajan kannalta (KSL 4 luku) 

○ Onko kyseessä yksilöllinen ehto vai vakioehto (=sopimusehto on 

laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen 

sisältöön)?  

○ Jos kyseessä yksilöllinen ehto, niin noudatetaan KSL 4 luvun 

1 §:ää.  

■ Sopimusehdon on oltava kuluttajan kannalta kohtuuton 

tai soveltamisen tulisi johtaa kohtuuttomuuteen, että 1) 

ehdon sovittelu tai 2) ehdon huomiotta jättäminen olisi 

mahdollista. 

■ Kohtuuttomuutta arvioitaessa otettava huomioon 

sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta 

tehtäessä vallinneet olot ja olojen muuttuminen sekä 

muut seikat.  

■ Jos ehdon sovitteluun tai huomioon jättämiseen 

päädytään täytyy sen jälkeen arvioida vielä sopimuksen 

kokonaisuutta sekä kuluttajan että elinkeinonharjoittajan 

kannalta. 

● Jos sopimuksen jääminen voimaan muilta osin 

muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi 

kohtuullista, sopimusta 

○ 1) voidaan sovitella muiltakin osin tai  

○ 2) se voidaan määrätä raukeamaan. 
○ Jos kyseessä on vakioehto, on tarkasteltava soveltuvatko KSL 4 

luvun 2 §:n poikkeukset. 



■ 1) Onko ehto ollut sopimusta laadittaessa kohtuuton 

kuluttajan kannalta? 

● Huomioon ei oteta poikkeuksellisesti sitä, että 

vakioehto on olosuhteiden muuttumisen vuoksi 

muuttunut kohtuulliseksi. (Huomaa ero yksilöllisiin 

ehtoihin, joissa arvioinnissa on olennaista 

sovittelun aikainen kohtuuttomuus) 

● Jos vakioehto on ollut sopimuksen tekohetkellä 

kohtuuton kuluttajan kannalta, sitä voidaan 1) 

sovitella tai 2) ehto voidaan jättää huomioon 

ottamatta.  

■ 2) Onko kyseessä sellainen ehto, joka ehto johtaa hyvän 

tavan vastaisesti osapuolten oikeuksien ja 

velvollisuuksien huomattavaan epätasapainoon 

kuluttajan vahingoksi?  

● Jos vakioehto täyttää kaksi kriteeriä: 

○ 1) Vakioehto on hyvän tavan vastainen ja 

○ 2) Vakioehto johtaa osapuolten oikeuksien ja 

velvollisuuksien huomattavaan 

epätasapainoon kuluttajan vahingoksi. 

● Molempien kriteerien on siis täyttyvä. Lisäksi on 

huomattava, että pelkkä oikeuksien ja 

velvollisuuksien epätasapainoon johtaminen ei riitä, 

vaan kyseessä täytyy olla huomattava 

epätasapaino.  
● Jos kriteerit eivät täyty, tämä poikkeus ei sovellu. 

Tällöin ehdon sovittelussa noudatetaan KSL 4 

luvun 1 §:ää. Tällöin siis vakioehdon sovittelun 

jälkeen sopimuksen täytyy olla kohtuullinen sekä 

kuluttajan että elinkeinonharjoittajan kannalta. 

● Jos kriteerit täyttyvät, tällöin hyvän tavan vastaisen 

ehdon sovittelun jälkeen, ei tarvitse välittää siitä, 

onko sopimus kokonaisuudessaan 

elinkeinonharjoittajan näkökulmasta kohtuuton 

ilman soviteltua ehtoa. Elinkeinonharjoittajaa siis 

"rangaistaan" hyvän tavan vastaisen ehdon 

käyttämisestä siten, että sopimus voi jäädä 

voimaan kuluttajan kannalta mahdollisesti varsin 

edullisessa muodossa. 

●  ↳ Otettava huomioon KKO 2015:60. 



○ Sopimusehtodirektiivin soveltamisalaan 

kuuluvissa tilanteissa sopimusehdon 

kohtuuttomuudesta seuraa sen mitättömyys 

eli sopimusehdon jättäminen huomiotta, ei 

kohtuullistaminen eli sopimusehdon sovittelu 

ei ole mahdollista. 

○ EU-oikeuden tulkintavaikutus.  
● Elinkeinonharjoittajan kannalta kohtuuttoman kuluttajasopimuksen 

ehdon kohtuullistaminen  

○ Sopimus kohtuullistetaan oikeustoimilain 36 §  (virallinen nimi: 

Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista) mukaan. 

○ Jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen 

johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai 

jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa 

on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten 

asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet 

olosuhteet sekä muut seikat.  

 

 


