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Vastaa kaikkiin kysymyksiin!

1. Selosta lyhyesti muutamalla lauseella mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä:

a) myyjän viivästys
b) ympäristöväittämä markkinoinnissa
c) ylivoimainen este valmismatkalain mukaan
d) rekisteriseloste
e) kuluttajansuojalain epäselvyyssäännös 10 p

2. Arvioi alla selostettujen menettelyjen lainmukaisuutta siihen liittyvän lainsää-
dännön perusteella. Mainitse myös, mitä lakeja sovelletaan.

a) Suosittu lapsille suunnattu sarjakuvalehti sisälsi myös mainontaa. Mainonta toteu-
tettiin tyypillisesti siten, että keskiaukeamalle oli nidottu tai sijoitettu 1-2 sivun
mittainen, lehteä itseään pienempi mainos, joka oli helppo havaita ja poistaa. Ta-
vallisesti lehdessä oli mainoksia myös 2-3 viimeisellä sivulla takakansi mukaan
lukien. Nämä mainokset oli sijoitettu lehteen siten, että viimeisen sarjakuvasivun
ja mainosten välillä on toimituksellista tekstiä sisältävä sivu.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa lehdessä oli XX-Aarrekirja – lelukuvasto. Se
oli nidottu lehden keskiaukeamalle siten, että kuvasto alkoi kohdasta, johon edel-
linen sarjakuvakertomus päättyy. Kuvaston kannessa oli piirroshahmojen kuvia ja
se oli 31 sivua pitkä, kun taas itse lehden pituus on 32 sivua. Kuvaston sivut olivat
samansuuruiset kuin lehden, eikä kuvastoa kyennyt havaitsemaan aukaisematta
lehteä sen kohdalta. Lehden lukija pystyi havaitsemaan lehden olevan normaalia
paksumpi. Lukija ei kuitenkaan välttämättä ymmärtänyt lehden sisältävän lähes
lehden itsensä mittaisen mainoksen.  Kyseisestä lehdestä nimittäin julkaistaan toi-
sinaan erikoispitkä numero.

b) Yritys XYZ Oy on tavarataloketju, jolla on viisi tavarataloa Suomessa. Yrityksen
tuotevalikoima koostuu erilaisista kodin rakentamiseen, remontointiin, sisustami-
seen ja puutarhaan liittyvistä tuotteista. Yritys antaa kuluttajille myydyille tuot-
teille 5 vuoden takuun. Takuuehtojen mukaan yritys ”pidättää itsellään oikeuden
päättää, korjataanko viallinen tuote, vaihdetaanko se vastaavaan uuteen tuottee-
seen vai palauttaako XYZ Oy osan tuotteen kauppahinnasta ostajalle takuuehtoi-
hin liitetyn taulukon mukaisesti.”

10 p
JATKUU TOISELLA SIVULLA
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3. Kuluttaja tilasi huonekaluliikkeen järjestämästä myyntinäyttelystä 4500 euron hintai-
sen sohvakaluston. Viiden päivän kuluttua hän kuitenkin peruutti tilauksen puheli-
mitse. Huonekaluliike vaati kuluttajaa maksamaan peruuttamiskuluina tilaussopimuk-
sen mukaiset 15 prosenttia kauppahinnasta eli 675 euroa. Kuluttaja kieltäytyi maksa-
masta, koska hänen mukaansa myyjälle ei aiheutunut mitään kustannuksia sopimuk-
sesta. Syy kaupan peruuttamiseen oli se, että asiaa uudelleen harkittuaan kuluttaja oli
tullut siihen tulokseen, että sohvakalusto oli hänelle sittenkin liian kallis. Kun kuluttaja
oli ilmoittanut haluavansa peruuttaa kaupan, hänelle oli tehtaalta kerrottu, että kalus-
ton valmistusta ei ollut vielä aloitettu, vaan se aloitettaisiin vasta kolmen viikon päästä.
Sohvakalusto oli kuluttajan mukaan normaali tyylikalusto muuten paitsi, että istuin-
osan sai valita 2 cm:ä pitemmäksi tai lyhyemmäksi.

Huonekaluliikkeen mukaan myyntinäyttelyn järjestämisestä aiheutuu monenlaisia ku-
luja. Kaupantekohetkellä myyjä ei voi palvella muita asiakkaita, jotka mahdollisesti
olisivat halunneet tehdä kauppaa. Näin ollen suuriakin tilaussopimuksia saattaa jäädä
syntymättä. Lisäksi kalusteet ovat tilaustuotteita. Niiden valmistusprosessi käynnistyy
heti kaupanteon jälkeen, jotta toimitusajat pystytään pitämään kohtuullisina. Tilauk-
sen saapuessa koristeveistäjä aloittaa veistämisen, puusepät aloittavat rungon osien
teon ja kasaamisen ja verhoilija kankaiden valmistelun. Erikoismittaisen kaluston ver-
hoilu teettää verhoilijalle huomattavasti lisätyötä, kun valmiita kaavoja lähdetään työs-
tämään haluttuihin mittoihin. Kun kaavat saadaan muutetuksi, verhoilija leikkaa ja
ompelee arvokkaan villamohairkankaan. Kun tilaus peruutetaan, ovat käytetyt työtun-
nit ja materiaalit hukkaan heitettyjä. Kuluttaja oli vielä saanut erikoismittaisesta ka-
lustosta tuntuvat alennukset.

Huonekaluliike totesi kuluttajan hyväksyneen sopimusehdot allekirjoituksellaan, mu-
kaan lukien peruuttamista koskevan ehdon. Lisäksi 15 % peruuttamiskulun on kulut-
taja-asiamies aikoinaan todennut kohtuulliseksi, vaikkakin todellisiin kuluihin nähden
alimitoitetuksi. Nytkin vahingot olivat suuremmat kuin vaaditut 675 euroa. Huoneka-
luliike huomautti vielä, ettei peruutukselle esitetty mitään syytä. Tällainen syy voisi
olla esimerkiksi jokin kaupanteon jälkeen tapahtunut äkillinen pakottava, kustannuk-
sia aiheuttava tapahtuma.

Anna oikeudellinen arvioisi tapahtuneesta: ota kantaa kuluttajan ja huonekaluliikkeen
väitteisiin sekä anna oikeudellisesti perusteltu ratkaisu asiassa. Kerro myös mitä oi-
keussuojateitä ostajalla on käytössään.

10 p

JATKUU TOISELLA SIVULLA



Itä-Suomen yliopisto Markkinointi- ja kuluttajansuoja-
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta oikeus
Hanna Savolainen 18.9.2015

3(3)

4. Vertaileva markkinointi

Selosta, mitä tarkoitetaan vertailevalla markkinoinnilla laissa sopimattomasta menet-
telystä elinkeinotoiminnassa.

Selosta myös, millaisia asioita yrityksen on otettava huomioon käyttäessään vertaile-
vaa markkinointia, niin että markkinointi tapahtuisi lain ja muiden säännösten mukai-
sesti.

Valaise asiaa esimerkein oikeuskäytännöstä.

10 p


