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Hallituksen esitys EduskunnaiJe laiksi kuluttajansuojalain 2 
luvun muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kulutta
jansuojalakiin säännös kodinkoneiden energi
ankulutuksesta ja melutasosta. Ehdotetun 
säännöksen mukaan asetuksella voidaan kaup
pa- ja teollisuusministeriö oikeuttaa antamaan 
määräyksiä energian ja muiden voimavarojen 
kulutuksen sekä melun ilmoittamisesta kodin
koneen markkinoinnissa sekä kuhunkin kodin
koneeseen liitettävästä energian ja muiden voi-

mavarojen kulutusta sekä melua koskevista 
tiedoista. 

Esitys liittyy osaltaan ETA-sopimuksen pöy
täkirjan 47 ja tiettyjen liitteiden muuttamisesta 
tehdyn ET A:n sekakomitean päätökseen (ETA
sopimuksen lisäpöytäkirja) voimaansaattami
seen. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Hallituksen syyskuussa 1992 hyväksymän 
energiansäästöohjelman mukaan kotitaloussäh
kön kulutuksessa tavoitellaan 15 %:n säästöä 
vuoteen 2005 mennessä. Energiansäästöohjel
ma perustuu markkinavoimien hyödyntämiseen 
siten, että energiatietoiset kuluttajat ohjaavat 
markkinoita ·valinnoillaan. Ohjelmassa yhtenä 
keinona kotitalauksien energiansäästön edistä
miseksi on energiankulutuksen merkintäjärjes
telmä. Esikuvana ovat Euroopan yhteisöjen 
säädösten (EY-säädösten) mukaiset vastaavat 
toimenpiteet. 

Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimuk
seen (ETA•sopimus) sisältyy kolme kotitalous
laitteita koskevaa direktiiviä, jotka perustuvat 
vapaaehtoisuuteen. Suomessa .näiden ei katsot
tu edellyttävän säädösten harmonisointia. 

EY:n neuvosto antoi syyskuussa 1992 direk
tiivin kodinkoneiden energian ja muiden voi
mavarojen kulutuksen osoittamisesta merkin
nöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin (92/75/ 
ETY, jäljempänä energiamerkintädirektiivi). 

340501T 

Direktiivin mukaan energiamerkintä on pakol
linen. Direktiivi on ETA-sopimuksen pöytäkir
jan 47 ja tiettyjen liitteiden muuttamisesta 
tehdyn ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 
7/94 (ETA-sopimuksen lisäpöytäkirja) liitteellä 
3 a lisätty niihin säädöksiin, joihin viitataan 
Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 
(ETA-sopimus) liitteessä II. Suomessa energia
merkintää koskeva sääntely on valmisteltu tä
män direktiivin pohjalta. 

Energiamerkintädirektiivillä toteutetaan ylei
siä tavoitteita luonnonvarojen säästeliäästä ja 
järkiperäisestä käytöstä. Energiamerkinnän ta
voitteena on vaikuttaa kuluttajien valintoihin 
kodinkoneita hankittaessa. Kodinkoneiden 
käyttöön liittyvästä energiankulutuksesta tulee 
antaa tarkkaa, olennaista ja vertailukelpoista 
tietoa. Tavoitteena on saada kuluttajat suosi
maan vähemmän energiaa kuluttavia laitteita. 
Merkintä vaikuttaa epäsuorasti myös laiteval
mistajiin siten, että nämä kiinnittävät huomiota 
energiankulutuksen vähentämiseen. 

Aikaisemmin Euroopan unionissa kokeiltu 
vapaaehtoinen energiamerkintä ei ole tuottanut 
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tulosta. Vaikuttavuuden lisäämiseksi kaikki 
tärkeimmät kodinkoneet varustetaan yhdenmu
kaisella energiamerkinnällä. 

Energiamerkinnän toteuttaminen EU:ssa 
kuuluu jäsen valtioille. EY :n komissio tekee 
kolmen vuoden kuluttua selvityksen direktiivin 
toteutumisesta. Direktiivin edellyttämät sään
nökset tuli EU-maissa antaa kesäkuun loppuun 
1993 mennessä. Säännökset tuli saattaa voi
maan 1 päivästä tammikuuta 1994. 

Energiamerkintädirektiivi on puitedirektiivi, 
jonka nojalla EY:n komissio antaa toimeenpa
nodirektiiveissä yksityiskohtaiset määräykset 
eri kodinkonetyypeille. Ensimmäinen toimeen
panodirektiivi (94/2/EY) annettiin tammikuus
sa 1994 kylmälaitteille. Direktiivin mukaan 
kylmälaitteet on varustettava energiamerkin
nällä vuoden 1995 alusta. Lisää toimeenpano
direktiivejä on valmisteilla, ja seuraavina vuo
rossa ovat astian- ja pyykinpesukoneet sekä 
kuivauslaitteet. 

Ruotsissa tuli ETA-sopimuksen myötä voi
maan puitelaki, joka sisältää kotitalouskonei
den pakollisen energiamerkinnän. Norjassa on 
tarkoitus saada huhtikuun loppuun 1994 men
nessä valmiiksi 1akiehdotus, joka mahdollistaa 
pakollisen energiamerkinnän. 

Tanskassa annettiin jo vuonna 1982 energia
merkinnästä puitelaki, joka pohjautuu energia
merkintädirektiivillä kumottuun neuvoston di
rektiiviin kodinkoneiden energiankulutuksen 
osoittamista merkinnöin (79/530/ETY). Ruot
sissa ja Tanskassa on jo aikaisemmin otettu 
käyttöön vapaaehtoisia merkintöjä, joilla pyri
tään ohjaamaan kuluttajia valitsemaan vähän 
energiaa kuluttavia laitteita. Tanska valmistau
tuu EU :n jäsenmaana uuden, pakollisen ener
giamerkinnän käyttöönottoon. 

Toimeenpanodirektiiveissä annetaan määrä
yksiä kuhunkin kodinkonetyyppiin erikseen lii
tettävistä tiedoista. Toimeenpanodirektiivien 
kansallista täytäntöönpanoa varten Suomessa 
olisi tarkoituksenmukaista sisällyttää kulutta
jansuojalakiin (38/78) valtuutussäännös, jonka 
nojalla asetuksella voitaisiin säätää, että kaup
pa- ja teollisuusministeriö voisi antaa tarkem
mat määräykset toimeenpanodirektiivin mukai
sesti kuhunkin kodinkonetyyppiin liittyvistä 
tiedoista. Ensimmäinen EU:ssa annettu- kyl
mälaitteita koskeva - toimeenpanodirektiivi 
voitaisiin näin saattaa voimaan kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätöksellä. Varsinainen 
energiamerkintädirektiivin yleinen sääntely to-

teutettaisiin kuluttajansuojalain 2 luvun voi
massa olevan 6 §:n nojalla annettavana asetuk
sella. 

Kodinkoneiden energiankulutusmerkinnässä 
annettavista tiedoista ehdotetaan säädettäväksi 
kuluttajansuojalain 2 luvun nojalla. Tähän 
liittyen ehdotetaan muutettavaksi kuluttajan
suojalain 2 lukua. Ehdotuksen mukaan kulut
tajansuojalain 2 lukuun lisättäisiin uusi 13 §, 
jonka mukaan asetuksella voitaisiin säätää, että 
kauppa- ja teollisuusministeriö voi määrätä 
energian ja muiden voimavarojen kulutuksen 
sekä melun ilmoittamisesta kodinkoneen mark
kinoinnissa sekä antaa määräykset kuhunkin 
kodinkoneeseen liitettävistä energian ja muiden 
voimavarojen kulutusta sekä melua koskevista 
tiedoista. 

Kuluttajansuojalaki sisältää myös käyttökel
poisen valvontajärjestelmän. Kuluttajansuoja
lain 2 luvun 10 §:n mukaan markkinoinnin 
lainmukaisuutta kuluttajansuojan kannalta val
voo kuluttaja-asiamies. Ehdotuksen mukaan 
energiankulutusmerkintään liittyvä valvonta 
toteutetaan osana kuluttaja-asiamiehen mark
kinaoikeudellista valvontaa. Nykyisessä talou
dellisessa tilanteessa ei erillistä, lisäresursseja 
edellyttävää markkinavalvontaa ole tarkoituk
senmukaista järjestää tätä tehtävää varten. 
Kuluttaja-asiamiehellä on markkinaoikeudelli
nen asiantuntemus ja riittävät valvontakeinot 
käytettävissään. 

2. Esityksen vaikutukset 

2.1. Organisatoriset ja taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia vaikutuksia. 
Vaikka kuluttaja-asiamiehen toimivaltaa mark
kinoinnin valvonnassa ehdotetaan laajennetta
vaksi, ei ole odotettavissa, että tästä muutok
sesta aiheutuisi määrällisesti niin suurta työteh
tävien lisäystä, että syntyisi tarvetta henkilös
tölisäyksiin. 

Ehdotetuna muutoksella ei olisi merkittäviä 
taloudellisia vaikutuksia. Kuluttaja-asiamies 
tarvitsisi jonkin verran lisää varoja mahdollis
ten tutkimusten ja selvitysten suorittamiseen 
kodinkoneisiin liitettävien energiankulutusmer
kintöjen valvomiseksi. 

Lainmuutoksen kotitalouksiin ja elinkeino
toimintaan kohdistuvista vaikutuksista ei voida 
esittää täsmällistä arviota. Elinkeinonharjoitta
jat joutuisivat testauttamaan valmistamaosa 
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kodinkoneet energiankulutusmerkinnän edel
lyttämällä tavalla ja ilmoittamaan tarvittavat 
tiedot kuluttajille, mikä lisäisi jonkin verran 
elinkeinonharjoittajien menoja. Tämän voidaan 
olettaa heijastuvan tuotteiden hintaan. 

2.2. Ympäristövaikutukset 

Kodinkoneiden energiankulutusmerkinnällä 
pyrittäisiin vähentämään kotitalouksien energi
ankäyttöä, mikä puolestaan vähentäisi ympä
ristövaikutuksia. 

Energiamerkinnän vaikutuksia arvioitiin 
energiamerkintätyöryhmässä. Uusien, energiaa 
säästävien laitteiden suosimisella laitevalinnois
sa on laskettu voitavan päästä noin yhden 
TWh:n vuotuiseen sähkönsäästöön vuonna 
2005, mikä vastaa noin 10 % kotitaloussähkön 
ennakoidusta vuotuisesta kulutuksesta. Samal
la energiantuotannon ympäristökuormitus 
alenisi. Osa säästövaikutuksesta voidaan laskea 
energiamerkinnän ansioksi. 

3. Asian valmistelu ja lausunnonan
tajat 

Energiamerkinnän käyttöönottoa Suomessa 
valmisteli kauppa- ja teollisuusministeriön aset
tama työryhmä, jossa olivat edustettuina kaup
pa- ja teollisuusministeriön lisäksi Työtehoseu
ra ry, kuluttajatutkimuskeskus, kuluttaja-asiain 
neuvottelukunta, Sähkötarkastuskeskus, Suo
men Sähkölaitosyhdistys ry, kuluttajavirasto, 

Elektroniikan Tukkukauppiaat ry, Metalliteol
lisuuden Standardisoimiskeskus sekä Sähkö- ja 
elektroniikkateollisuusliitto. 

Kodinkoneiden energiamerkintätyöryhmän 
mietinnöstä ovat pyynnöstä antaneet lausun
tonsa oikeusministeriö, oikeusministeriön 
ETA-yksikkö, ulkoasiainministeriö, ympäristö
ministeriö, kuluttajavirasto, kuluttajatutkimus
keskus, Elektroniikan Tukkukauppiaat r.y., 
Kaupan Keskusliitto, Keskuskauppakamari, 
Kodintekniikkaliitto, Kotitalous- ja kuluttaja
neuvottelukunta, Kunnalliset kuluttajaneuvojat 
r.y., Suomen Kotitalousopettajien liitto, Suo
men Kuluttajaliitto, Suomen Standardisoimis
liitto, Suomen Yrittäjäin Keskusliitto, Standar
disoimisasioiden kuluttajaneuvottelukunta, 
Sähkötarkastuskeskus, Teollisuuden- ja Työn
antajain Keskusliitto, Työtehoseura, Vähittäis
kaupan Keskusliitto ja Ympäristöneuvosto. 

Pääosa lausunnonantajatahoista ei ole näh
nyt esteitä energiankulutusmerkinnän säätämi
selle ehdotetuna tavalla. Oikeusministeriön 
ETA-yksikkö asettaa kuitenkin kyseenalaiseksi, 
tulisiko energiankulutusmerkintää koskeva di
rektiivi panna täytäntöön ehdotetuna tavalla. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun sen on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kuluttajasuojalain 2 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38178) 2 lukuun uusi 13 § 

seuraavasti: 

13§ 
Asetuksella voidaan säätää, että kauppa- ja 

teollisuusministeriö voi määrätä energian ja 
muiden voimavarojen kulutuksen sekä melun 
ilmoittamisesta kodinkoneen markkinoinnissa 
sekä antaa määräykset kuhunkin kodinkonee-

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994 

seen liitettävistä energian ja muiden voimava
rojen kulutusta sekä melua koskevista tiedois
ta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Pertti Salolainen 


