Eriävä mielipide

Ehdotuksessa esitetään säädettäväksi laki, jolla pannaan täytäntöön direktiivi kuluttajariitojen
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta. Direktiivin 1. artiklan mukaan direktiivillä pyritään
saavuttamaan korkeatasoinen kuluttajansuojan taso sekä edistämään sisämarkkinoiden
moitteetonta toimintaa. Tämä varmistetaan direktiivin mukaan sillä, että kuluttajat voivat
halutessaan toimittaa elinkeinonharjoittajiin kohdistuvia valituksia sellaisten elinten
käsiteltäviksi, jotka antavat mahdollisuuden riippumattomiin, puolueettomiin, avoimiin,
tehokkaisiin, nopeisiin ja oikeudenmukaisiin vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin.
Työryhmä esittää, että lakia kuluttajariitalautakunnasta muutetaan siten, että aikaisemmasta
poiketen kuluttajalla ei enää olisi oikeutta saattaa asiaansa suoraan kuluttajariitalautakunnan
käsiteltäväksi, vaan kuluttajan olisi ensin vietävä asiansa kuluttajaoikeusneuvojan arvioitavaksi.
Tätä ei voida pitää direktiivin 1. artiklan tavoitteen mukaisena, koska se vaikeuttaa ja hidastaa
kuluttajaa saattamasta asiaansa vaihtoehtoiseen riidanratkaisuelimeen.
Muutosta perustellaan sillä, että kuluttajariitalautakunnan työskentely tehostuu ja nopeutuu,
mikäli sinne tulevat valitukset on etukäteen seulottu. Näin myös kuluttajariitalautakunnan on
helpompi saavuttaa direktiivin edellyttämä 90 päivän käsittelyaika. Tämä tietysti pitää
paikkansa, mutta direktiivin tarkoituksena on parantaa kuluttajan asemaa, eikä keinotekoisesti
vähentää riidanratkaisuelimeen tulevien valitusten määrää, jotta tavoitteellinen käsittelyaika
savutetaan.
Esityksessä ei oteta kantaa siihen, millä keinoin kuluttajariitalautakunnan tulee vai tuleeko
millään lailla selvittää sitä, onko ja mihin neuvontaorganisaatioon kuluttaja on ollut yhteydessä
ennen valituksensa tekemistä kuluttajariitalautakuntaan. Esityksen sanamuodon mukaan
yhteydenotto kuluttajaneuvontaan täyttää lain vaatimukset. Näin ollen esimerkiksi yhteydenotto
asianajajaan, yleiseen oikeusavustajaan ja näiden arviointi asian saattamisesta suoraan
kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi ei ilmeisesti olisi riittävää tai jäisi ainakin vain
kuluttajariitalautakunnan harkintaan. Myöskään FINE:n (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta) tai
Kuluttajaliiton lakimiesneuvonnan ohjaus ei lain sanamuodon tai perustelujen mukaan riittäisi.
Kuluttajariitalautakuntaan tuli vuonna 2014 liki 6000 valitusta, josta kuluttajariitalautakunta on
itse arvioinut noin 40 %:n tulevan nykyisinkin kuluttajaoikeusneuvonnan kautta. Tarkoituksena
olisi siis jatkossa siirtää n. 3600 valitusta kiertämään kuluttajaoikeusneuvonnan kautta.
Kuluttajaoikeusneuvontaan tuli vuonna 2014 yli 86 000 yhteydenottoa, joita neuvonnan
antamien tietojen mukaan 90 % ratkesi neuvonnalla. Tämä osoittaa, että kuluttajat pystyvät jo
nyt hyvin arvioimaan sen, milloin neuvonnalla voidaan saavuttaa ratkaisu ja milloin on syytä
tehdä valitus riidanratkaisuelimeen.
Kuluttajaliitto
antaa
puhelimitse
neuvontaa
myös
muille
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jäsenilleen.
Neuvontanumeroomme tule ylivuotona puheluita kuluttajaoikeusneuvonnasta, kun asiakkaan

eivät ole pitkänkään jonottamisen jälkeen päässeet kuluttajaoikeusneuvontaan puhelinpalvelun
ruuhkautumisen vuoksi. Nyt kuitenkin esitetään, että kuluttajariitalautakunnan koko valituskanta
siirretään jo ennestään ruuhkaiseen kuluttajaneuvonnan puhelinpalveluun, jonne ei ole luvassa
lisävoimavaroja.
Työryhmän on kuitenkin päätynyt esittämään, että lakiin kuluttajariitalautakunnasta annetun lain
muuttamiseksi 14 § 6-kohdan mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos
kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan selvittääkseen asiaa. Vaikka
kuluttajariitalautakunnalle jäisi harkintavalta sen suhteen, ottaako se asian suoraan käsittelyyn
vai ohjaako asian kuluttajaneuvontaan lain suoman mahdollisuuden vuoksi, on pelättävissä että
siirtämisestä tulee automaatti, jolla kuluttajariitalautakunta keinotekoisesti siirtää
käsittelypainettaan kuluttajaneuvontaan.
Kuluttajaliito ei voi hyväksyä esitettyä muutosta huonontaa niiden kuluttajien asemaa, jotka
ovat joko itse tai käyttämiensä asiantuntijoiden avulla arvioineet asian etenemisen suoraan
kuluttajariitalautakuntaan olevan välttämätöntä joko sen vuoksi, että neuvonnalla tai sovittelulla
ei voida ratkaista riitaa tai esimerkiksi sen vuoksi, että reklamaatio-oikeus on vanhenemassa.
Muutoksen ensisijaisena tarkoituksena tuntuu olevan keinotekoisesti helpottaa
kuluttajariitalautakunnan paineita, jotta saavutetaan direktiivin edellyttämä 90 päivän
käsittelyaika. Samalla kuitenkin aiheutetaan kestämätön ruuhka kuluttajaneuvonnan
puhelinpalveluun ja heikennetään kuluttajan mahdollisuuksia saattaa asiansa nopeasti
riidanratkaisuelimen käsittelyyn. Muutos myös aiheuttaa kaksinkertaisen käsittelyn niiden
valitusten osalta, jotka kuitenkin neuvonnan jälkeen päätyvät kuluttajariitalautakunnan
ratkaistavaksi. Tätä ei voida pitää tavoiteltavana kehityksenä.
Kuluttajaliitto ei yhdy työryhmän esitykseen tältä osin.
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