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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 2 
luvun muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että kulutushyödyk
keen hinnan ilmoittamista markkinoinnissa 
valvoisivat kuluttaja-asiamiehen lisäksi elinkei
nohallitus ja lääninhallitukset. Elinkeinohalli
tukselle ehdotetaan lisäksi annettavaksi valtuu
det myöntää erityisestä syystä poikkeuksia ku
lutushyödykkeen hinnan ilmoittamista koske
van asetuksen säännöksistä ja antaa määräyk-

siä kulutustavaran yksikköhinnan ilmoittami
sesta markkinoinissa. Muutosehdotukset joh
tuvat hintavalvontalain kumoamisesta ja siitä 
seuranneesta elinkeinohallituksen hintamerkin
täpäätöksen voimassaolon lakkaamisesta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Hyödykkeiden hintamerkinnöistä määrättiin 
hintavalvontalain (156174) 16 §:n nojalla anne
tulla elinkeinohallituksen päätöksellä (hintatie
dotus 136174, muut. hintatiedotus 336177). 
Hintasulusta annetulla lailla (717 /88), joka tuli 
voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988, kumottiin 
hintavalvontalaki. Tämä merkitsi myös hinta
merkintäpäätöksen voimassaolon päättymistä. 

Kuluttajansuojalain (38178) 2 luvun 6 §:n 
nojalla asetuksella voidaan antaa tarpellisia 
säännöksiä kulutushyödykkeen hinnan ja luot
toehtojen sekä muiden sopimusehtojen ilmoit
tamisesta markkinoinnissa. Hintamerkintöjä 
koskevat säännökset ehdotetaan annettaviksi 
asetuksella kulutushyödykkeen hinnan ilmoit
tamisesta markkinoinnissa. 

Kuluttajansuojalain 2 luvun 10 §:n mukaan 
markkinoinnin lainmukaisuutta kuluttajansuo
jan kannalta valvoo kuluttaja-asiamies. Elin
keinohallituksen hintamerkintäpäätöksen nou
dattamista valvoivat elinkeinohallitus ja sen 
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alaisina piirihallintoviranomaisina lääninhalli
tukset. Kuluttaja-asiamiehellä ei ole vastaavaa 
paikallisorganisaatiota käytettävissään. Tämän 
vuoksi ehdotetaan kuluttajansuojalain 
10 §:ään lisättäväksi uusi 2 momentti, jonka 
mukaan kulutushyödykkeen hinnan ilmoitta
mista markkinoinnissa valvoisivat kuluttaja
asiamiehen lisäksi elinkeinohallitus ja sen alai
sina piirihallintoviranomaisina lääninhallituk
set. Alkuvaiheessa valvonta olisi hintamerkin
töjä koskevan asetuksen noudattamisen val
vontaa. Myöhemmin, kun valvontaviranomai
set saisivat lisäkoulutusta, valvonta voisi koh
distua myös kuluttaja-asiamiehen neuvottele
mien markkinointiohjeiden seurantaan. Tällä 
hetkellä elinkeinohallitus ja lääninhallitukset 
valvovat kuluttaja-asiamiehen ohella muun 
muassa kuluttajansuojalain 7 luvun kulutus
luottoja koskevia säännöksiä. 

Elinkeinohallituksen hintamerkintäpäätök
sessä Iueteitiin hyödykkeet, jotka oli varustet
tava hintamerkinnällä. Perustellumpaa kuin 
tällaisen yksityiskohtaisen hyödykeluettelon 
laatiminen säännökseen, on säätää asetuksessa 
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hinnan ilmoittaminen markkinoinnissa koske
maan kaikkia kulutushyödykkeitä, sekä tava
roita että palveluksia, ja mahdollistaa erityises
tä syystä poikkeuksen myöntäminen. Tämän 
vuoksi ehdotetaan kuluttajansuojalain 2 lu
kuun lisättäväksi uusi 12 §, jonka 1 momentin 
mukaan asetuksella voitaisiin säätää, että elin
keinohallitus voi myöntää poikkeuksia hinnan 
ilmoittamista markkinoinnissa koskevan ase
tuksen säännöksistä. Tarkoituksena on asetuk
sessa säätää, että elinkeinohallitus voisi erityi
sestä syystä määrätä, ettei hinnan ilmoittamista 
markkinoinnissa koskevan asetuksen säännök
siä tai tiettyä säännöstä sovelleta määrättyyn 
kulutushyödykkeeseen tai -hyödykeryhmään 
taikka määrätyllä kaupan tai palvelusten alal
la. Poikkeukset elinkeinohallitus voisi myöntää 
joko hakemuksen perusteella tai oma-aloittei
sesti. Elinkeinohallitus voisi samalla määrätä 
ne ehdot, joilla poikkeuksia myönnetään. 

Kuluttajille on tärkeää, että he voivat vaivat
tomasti vertailla eri tuotteiden ja pakkausko
kojen hintoja. Vaikeuksia hintojen vertailussa 
voivat tuottaa erityisesti eri suuruiset pakkauk
set, joiden sisältö tai paino ei ole tasamäärällä 
jaollinen. Yksikköhinnat antavat tällöin vertai
luun pakkauskohtaista hintaa paremmat mah
dollisuudet. Hintatietoinen kuluttaja on myös 
kilpailun toimivuuden varmistaja. 

Pohjoismaista Tanskassa on säännöksiä elin
tarvikkeiden yksikköhintojen ilmoittamisesta. 
Ruotsissa kuluttajavirasto on antanut hinta
merkintöjä koskevat ohjeet. Näihin sisältyy 
muun muassa yksikköhinnan ilmoittamista 
koskeva kohta. Lisäksi kuluttaja-asiamies on 
Ruotsissa markkinointilain nojalla velvoittanut 
elinkeinonharjoittajia yksikköhintojen ilmoit
tamiseen. Myös EY:n hintojen ilmoittamista 
koskevien direktiivien mukaan tulee tietyistä 
kulutustavaroista ilmoittaa hinta ja yksikkö
hinta. 

Ehdotetun 12 §:n 2 momentin mukaan ase
tuksella voitaisiin antaa elinkeinohallitukselle 
valtuus määrätä yksikköhinnan ilmoittamisesta 
markkinoinnissa. Tarkoituksena olisi asetuk
sessa säätää vähittäismyyntipaikassa pakatta
vien elintarvikkeiden, joiden hinta perustuu 
painoon, tilavuuteen tai muuhun mitattavaan 
määrään, yksikköhinnan ilmoittamisesta. Tätä 
vastaava määräys oli elinkeinohallituksen hin
tamerkintäpäätöksessä. Lisäksi asetuksella an
nettaisiin muualla kuin vähittäismyyntipaikas
sa valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden ja 
muiden kuluttajille merkityksellisten kulutusta-

varoiden osalta elinkeinohallitukselle valtuus 
määrätä yksikköhintojen ilmoittamisesta 
markkinoinissa. Kuluttajille yksikköhinnan il
moittamisella on merkitystä ostovaihtoehtoina 
kysymykseen tulevissa tavaroissa, joiden hinta 
perustuu johonkin mitattavaan määrään. 

2. Asian valmistelu ja lausun
nonantajat 

Kauppa- ja teollisuusministeriössä virka
miestyönä valmistellusta ehdotuksesta kulutta
jansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja hinnan 
ilmoittamista markkinoinnissa koskevasta ase
tusehdotuksesta ovat pyynnöstä antaneet lau
suntonsa oikeusministeriö, sisäasiainministe
riö, valtiovarainministeriö, elinkeinohallitus, 
kuluttaja-asiamies, kuluttajaneuvosto, Suomen 
Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suo
men Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Kes
kusliitto STTK ry, Toimihenkilö- ja Virkamies
järjestöjen Keskusliitto TVK ry, Akava ry, 
Suomen Kuluttajaliitto ry, Marttaliitto ry, Ku
luttajat-Konsumenterna ry, Keskuskauppaka
mari, Kaupan Keskusvaliokunta, Vähittäiskau
pan Keskusliitto ry, Kauppiaiden ja Yrittäjien 
Keskusliitto ry, Teollisuuden Keskusliitto, 
Pienteollisuuden Keskusliitto, Elintarviketeolli
suusliitto sekä keskeisimmät palvelualan järjes
töt. 

Pääosa lausunnonantajista ei nähnyt esteitä 
valvonnan järjestämiselle ehdotetuna tavalla. 
Lausunnonantajien huomautukset yksikköhin
tojen ilmoittamisesta ja poikkeuslupien myön
tämisestä on pyritty mahdollisuuksien mukaan 
ottamaan huomioon esitystä lopulliseen muo
toon saatettaessa. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Organisatorisesti esitys merkitsisi muutosta 
verrattuna ennen 1.10.1988 vallinneeseen tilan
teeseen. Valvontaa suorittaisi elinkeinohalli
tuksen ja lääninhallitusten lisäksi myös kulut
taja-asiamies. Lisäksi elinkeinohallitukselle tu
lisi uusina tehtävinä yksikköhinnan ilmoitta
mismääräysten antaminen ja poikkeuslupien 
myöntäminen. 

Esityksellä ei ole valtiontaloudelle vaikutuk
sia, koska valvonta ja muut uudet tehtävät 
hoidettaisiin nykyisin voimavaroin. 



1988 vp. - HE n:o 208 3 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksyt
ty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajan
suojalain (38178) 2 luvun 10 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 
momentiksi, ja sanottuun lukuun uusi 12 § seuraavasti: 

2 luku 

Markkinoinnin sääntely 

10 § 

Kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamista 
markkinoinnissa valvovat kuluttaja-asiamiehen 
lisäksi elinkeinohallitus ja sen alaisina piirihal
lintoviranomaisina lääninhallitukset. 

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1988 

12 § 
Asetuksella voidaan säätää, että elinkeino

hallitus voi erityisestä syystä myöntää poik
keuksia 6 §:n nojalla annetun kulutushyödyk
keen hinnan ilmoittamista markkinoinnissa 
koskevan asetuksen säännöksistä. 

Asetuksella voidaan säätää, että elinkeino
hallitus voi määrätä kulutustavaran tai -tavara
ryhmän yksikköhinnan ilmoittamisesta mark
kinoinnissa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Erkki Liikanen 




