
Oikeustapaukset - kuluttajaoikeus 

 

Kuluttaja-asiamies 2018 (Jysk Oy) 

 

● Kuluttajille esitetty markkinoinnissa väite tarjoustuotteen tarjolla 

olosta tietyllä hinnalla vain lyhyen rajoitetun ajan. 

● Tosiasiassa samaa tuotetta myyty samaan tai lähes samaan 

ilmoitettuun alennushintaan yhtäjaksoisesti kuukausia. 

● Tuotetta markkinoitu toistuvasti uusilla määräaikaisilla tarjouksilla 

edellisen tarjouksen päätyttyä. 

⇨ Kuluttaja-asiamies kielsi menettelyn ja asetti 100 000 euron 

uhkasakon. 

✩ Olennaista: kuluttaja-asiamies määräsi poikkeuksellisesti kiellon 

itse. 

 

KKO 2013:5 (Suoramarkkinointiyhtiö) 

 

● Ilman asukkaiden lupaa mainoslappujen kiinnittäminen kuluttajien 

asuntojen ulko-oviin ja postilaatikoihin. 

● Markkinointi ei ollut KSL:n tarkoittamalla tavalla aggressiivinen tai 

muutoinkaan kuluttajan kannalta sopimaton. 

● Menettelyä ei voitu pitää hyvän tavan vastaisena myöskään KSL 2 

luvun 2.1 §:n (Markkinoinnin hyvän tavan vastaisuus) ei tyhjentävän 

tyyppitapausluettelon perusteella. 

⇨ KKO: KSL 2 luvun 2.1 §:n (Markkinoinnin hyvän tavan vastaisuus) 

on yleislauseke.  

 

Vaikka ei ole mainittu tyyppitapausluettelossa menettely voi olla 

hyvän tavan vastainen. 

 

Menettely kiellettiin hyvän tavan vastaisena. 

 

✩ Olennaista: Hyvän tavan vastaisen menettelyn kielto on 

luonteeltaan yleislauseke. 

 

 

   



KKO 2017:83 (keskivertokuluttajan käsite) 

 

● Kuluttajan käsitettä ei voida arvioida kansallisista lähtökohdista ja 

unionin oikeudesta poikkeavalla tavalla silloin, kun sovelletaan 

direktiivillä yhdenmukaistettua kuluttajamarkkinointia koskevaa 

sääntelyä. 

● Vaikka sosiaaliset, kulttuuriset ja kielelliset tekijät voidaan ottaa 

huomioon arvioitaessa, millainen keskivertokuluttaja on, ei ole 

perusteita arvioida, että suomalaiset kuluttajat olisivat yleisesti 

jotenkin muita vähemmän valistuneita ja huolellisia. 

⇨ EU-oikeuteen pohjautuvassa sääntelyssä lähtökohdaksi ei voida 

ottaa suomalaisen käsityksen mukaista heikkoa kuluttajaa. 

 

✩ Olennaista: EU-oikeuteen pohjautuvassa sääntelyssä sovelletaan 

keskivertokuluttajan käsitettä, joka poikkeaa suomalaisesta heikon 

kuluttajan käsitteestä. 

 

 

KKO 2017:83 (XXL Sports & Outdoor Oy) 

 

● Hintalupaus: pyrkii olemaan markkinoiden edullisin vaihtoehto ja 

sitoutuu hyvittämään tietyin edellytyksin kuluttajalle hinnaneron, 

mikäli kuluttaja löytää XXL:ltä ostamansa tuotteen halvemmalla 

muualta. 

● Kuluttaja-asiamies vaati kieltoa: toteennäyttämättömiä väitteitä 

tuotteidensa hintojen edullisimmuudesta hintalupauksen muodossa. 

⇨ KKO: markkinointi oli omiaan antamaan kuluttajille käsityksen, 

että XXL oli markkinoiden edullisin toimija. 

 

Tosiasiaväite: elinkeinonharjoittajan pitää osoittaa väite todeksi. 

 

Asia palautettiin markkinaoikeuteen tosiasiaväitteen arviointia varten. 

 

✩ Olennaista: Hintalupaus voi olla tosiasiaväite. Tosiasiaväite on 

osoitettava toteen. 

 

 

 



KKO 2005:86 (Lippupalvelu Oy) 

 

● Viihdetapahtumien järjestäjät olivat omissa mainoksissaan 

markkinoineet viihdetapahtumia ilmoittamatta pääsylippujen hintaa 

tai lippujen ostopaikaksi ilmoitetun, pääsylippujen ennakkomyyntiä ja 

välitystä harjoittavan Lippupalvelu Oy:n maksullisen puhelinpalvelun 

hintaa. 

⇨ KKO: Kielto voidaan kohdistaa Lippupalvelu Oy:hyn koska sillä oli 

tapahtumajärjestäjien kanssa tehdyn sopimuksen nojalla ja myös 

käytännössä mahdollisuus vaikuttaa tapahtumajärjestäjien 

mainosten sisältöön. 

 

✩ Olennaista: KSL 2 luvun vastaisen menettelyn kielto voidaan 

erityisestä syystä kohdistaa myös elinkeinonharjoittajan 

palveluksessa olevaan tai muuhun, joka toimii hänen lukuunsa. 

 

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)" 

 

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. 

   



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 omasta aloitteestaan otettava huomioon sopimusehtodirektiivin 

kohtuuttomat sopimusehdot. 

 

Kuluttaja-asiamies 2018 (Verkkokauppa.com Oyj ) 

● Verkkokauppa.com Oyj markkinoi 3 vuoden lisätakuuta. 

● Ehtojen mukaan valmistajan takuun päätyttyä virheellinen tuote 

hyvitetään lahjakortilla, missä huomioidaan tuotteen 

arvonalentuminen ikävähennyksenä 2 % (kolmannen vuoden alussa 

arvonalennus on 50 %) 

● KSL:n mukaan takuun pitää olla kuluttajalle lisäetu siihen nähden, 

mitä oikeuksia laki ilman takuuta kuluttajalle antaa. 

● Lisätakuun suoja jäi pääsääntöisesti alle lakisääteisen virhevastuun. 

● Lainvastaista: palautettava kauppahinta hyvitettiin lahjakortilla eikä 

rahana ja virheen seuraamuksen määräsi myyjä. 

✩ Olennaista: takuun ja lakisääteisen virhevastuun suhde. Takuun 

on oltava lisäetu lakisääteiseen virhevastuuseen nähden. 

 

   



KKO 2009:61 (hevonen) 

 

● Eläinlääkäri todennut hevosen myyjän ja ostajan läsnä ollessa 4 kk 

kaupanteon jälkeen hevosen jalassa nivelrikon. 

⇨ KKO:Tämän tapahtuman katsottiin täyttäneen 

reklamointivelvollisuuden. 

● Ostaja sai vaati myöhemmin kaupan purkua. 

✩ Olennaista: reklamaatioksi voidaan katsoa tilanne, jossa virhe 

tulee myyjän tietoon. 

 

 

 


