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Oikeusministeriön asetus
kuluttajansuojalain 6 luvussa tarkoitetuista peruuttamislomakkeesta ja peruutta-
misohjeista annetun oikeusministeriön asetuksen liitteiden I ja II muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuluttajansuojalain 6 luvussa tarkoitetuista peruuttamislomakkeesta ja pe-

ruuttamisohjeista annetun oikeusministeriön asetuksen (110/2014) liitteet I ja II seuraa-
vasti:

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
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Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
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Liite 1

Tietoja peruuttamisoikeuden käytöstä

Peruuttamisohjeen malli

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua [1]

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille [2] päätöksestänne pe-
ruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla).
Voitte käyttää liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. [3]

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruutta-
misoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset,
myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamas-
tamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja
joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suo-
ritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa,
ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheu-
du suoritusten palauttamisesta kustannuksia. [4]

[5]

[6]

Lomakkeen täyttöohjeet:

[1] Lisätkää jokin seuraavista lainausmerkein merkityistä tiedoista:

a) kun kyseessä on palvelusopimus tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä kos-
keva sopimus: ”sopimuksen tekemisestä.”;

b) kun kyseessä on kauppasopimus: ”siitä, kun tavara on vastaanotettu.”;

c) kun kyseessä on kauppasopimus, jossa kuluttaja on tilannut useita tavaroita samassa ti-
lauksessa ja erikseen toimitettuina: ”siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu.”;

d) kun kyseessä on kauppasopimus, jossa tavara toimitetaan useassa erässä tai osina: ”sii-
tä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu.”;

e) kun kyseessä on kauppasopimus, jossa tavaroita toimitetaan säännöllisesti: ”siitä, kun
ensimmäinen tavaraerä on vastaanotettu.”.

[2] Lisätkää nimenne, maantieteellinen osoitteenne, puhelinnumeronne ja sähköposti-
osoitteenne.

[3] Jos tarjoatte kuluttajalle mahdollisuuden ilmoittaa peruutuksesta verkkosivustonne
kautta, lisätkää seuraava teksti: ”Voitte täyttää peruuttamislomakkeen ja toimittaa sen
taikka muun yksiselitteisen ilmoituksen myös sähköisesti verkkosivustollamme [lisätään
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internetosoite]. Jos käytätte tätä vaihtoehtoa, ilmoitamme teille viipymättä pysyvällä ta-
valla (esimerkiksi sähköpostitse) peruuttamisilmoituksen saapumisesta.”

[4] Kun kyseessä on kauppasopimus, jossa ette ole tarjoutunut noutamaan tavaroita takai-
sin peruuttamistapauksessa, lisätkää seuraava teksti: ”Voimme pidättyä maksujen palau-
tuksesta, kunnes olemme saaneet tavaran takaisin tai kunnes olette osoittanut lähettäneen-
ne tavaran takaisin.”

[5] Jos kuluttaja on vastaanottanut tavaroita sopimuksen yhteydessä,

a) lisätkää:

– ”Noudamme tavarat takaisin.”, tai

– ”Teidän on lähetettävä tavarat takaisin tai luovutettava ne meille tai . [lisätkää tarvittaes-
sa sen henkilön nimi ja maantieteellinen osoite, jonka olette valtuuttanut vastaanottamaan
tavarat] viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemi-
sestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän
määräajan päättymistä.”

b) lisätkää:

– ”Vastaamme tavaroiden palauttamiskustannuksista.”,

– ”Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksis-
ta.”,

– jos kyseessä on etämyyntisopimus ettekä ole tarjoutunut vastaamaan tavaroiden palaut-
tamiskustannuksista eikä tavaroita voi niiden luonteen takia palauttaa tavanomaisesti pos-
titse: ”Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuk-
sista, jotka ovat . euroa [lisätään määrä].”; tai jos tavaroiden palauttamiskustannuksia ei
voida kohtuudella laskea etukäteen: ”Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta joh-
tuvista välittömistä kustannuksista. Kustannukset ovat arviolta enintään noin . euroa [lisä-
tään määrä].”, tai

– jos kyseessä on kotimyyntisopimus ja tavaroita ei niiden luonteen takia voida palauttaa
tavanomaisesti postitse ja tavarat on toimitettu kuluttajan kotiin sopimuksentekohetkellä:
”Noudamme tavarat takaisin omalla kustannuksellamme.” sekä

c) lisätkää: ”Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seu-
rausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tar-
vittavasta käsittelystä.”

[6] Jos sopimus koskee muuta kuin digitaalista sisältöä koskevan palvelun suorittamista,
lisätkää seuraava teksti: ”Jos olette pyytänyt palvelun suorittamista ennen peruuttamisajan
päättymistä, teidän on maksettava meille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä
sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus.”
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Peruuttamislomakkeen malli

(täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopi-
muksen)

– Vastaanottaja [elinkeinonharjoittajan on lisättävä tähän nimensä, maantieteellinen osoit-
teensa ja sähköpostiosoitteensa]:

– Ilmoitan/Ilmoitamme (*), että haluan/haluamme (*) peruuttaa tekemäni/tekemämme (*)
sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista (*) / seuraavan palvelun
suorittamista (*):

– Tilauspäivä (*)/Vastaanottopäivä (*)

– Kuluttajan nimi (*) / Kuluttajien nimet (*)

– Kuluttajan osoite (*) / Kuluttajien osoitteet (*)

– Kuluttajan allekirjoitus (*) / Kuluttajien allekirjoitukset (*) (vain jos lomake täytetään
paperimuodossa)

– Päiväys

(*) Tarpeeton yliviivataan.
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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