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Kuluttajaliitto: Kuluttajaliitolle uusi hallitus ja kuluttajapoliittinen ohjelma
Kuluttajaliiton valtuusto on juuri hyväksynyt liitolle kuluttajapoliittisen ohjelman. Ohjelmassa korostuu erityisesti kuluttajien toimintaympäristön nopea muutos; kuluttajien erilaiset kyvyt ja tarpeet sekä niiden yhteensovittaminen. Keskeistä on myös kuluttajien oikeusturvasta huolehtiminen.
Pääministeri Sipilän hallitus ei ole laatinut omaa kuluttajapoliittista ohjelmaansa toisin kuin edeltävät hallitukset. Kuluttajapolitiikka politiikanlohkona ansaitsee huomiota yhteiskunnallisessa keskustelussa, sillä kuluttajapolitiikkaa koskevilla ratkaisuilla on merkittävä vaikutus kuluttajien arkeen: kuluttajien mahdollisuuksiin
tehdä valintoja digitalisoituvassa maailmassa, sekä kuluttajien oikeusturvaan. Tämän vuoksi Kuluttajaliitto
katsoi tarpeelliseksi laatia oman kuluttajapoliittisen ohjelmansa.
Ohjelman lähtökohtana on kuluttajien toimintaympäristön nopea muutos, johon liittyy sekä mahdollisuuksia
että uhkia. ”Kuluttajaliitto suhtautuu tähän muutokseen ennakkoluulottomasti ja pyrkii huolehtimaan siitä,
että kuluttajan edut turvataan maailman muuttuessa olemalla aktiivisesti mukana asioiden kehittämisessä”,
Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling linjaa.
Kuluttajaliitto katsoo, että muuttuvassa toimintaympäristössä kuluttajien oikeusturvasta huolehtiminen on
tärkeätä. Oikeusturvan tulee olla riittävän kattava ja oikeussuojajärjestelmän pitää toimia tehokkaasti. ”Kuluttajan aseman turvaamiseksi muun muassa ryhmäkanteen käyttöalaa tulee laajentaa ja kuluttajaasiamiehen ohella järjestöille tulee antaa mahdollisuus ryhmäkanteen ajamiseen”, Beurling jatkaa.
Kuluttajaliitto pitää tärkeänä myös kilpailulta suojattujen alojen avaamista kilpailulle. Kuluttajaliitto katsoo,
että kilpailu alentaa kuluttajien tavaroista ja palveluista maksamia hintoja. ”Merkittäviä kilpailulta suojattuja
aloja ovat tällä hetkellä taksiliikenne ja apteekkipalvelut. Molemmilla aloilla Kuluttajaliitto on jo aiemmin
vaatinut kilpailun avaamista”, Beurling toteaa.
Kuluttajapoliittisessa ohjelmassa otetaan kantaa myös esimerkiksi kuluttajien turvallisuuteen, kuluttajien
mahdollisuuksiin tietoisten valintojen tekemiseen sekä kulutuksen vastuullisuuteen.
Kuluttajaliiton valtuusto valitsi liitolle uuden puheenjohtajan ja hallituksen toimikaudelle 2016-2018. Liiton
puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Krista Kiuru Satakunnan Kuluttajista. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Nelli Kuokka, lakimies Tero Peltonen, toiminnanjohtaja
Marianne Heikkilä sekä kunnallisneuvos Marja-Liisa Tykkyläinen. Hallituksen yleisvarajäseniksi valittiin dosentti Petteri Repo, toiminnanjohtaja Saara Paavola ja puheenjohtaja Paavo Koistinen. Valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Pohjois-Karjalan Kuluttajien puheenjohtaja Kari Savolainen. Valtuuston puheenjohtajana toimii järjestöneuvos Leena Simonen Pääkaupunkiseudun Kuluttajista. Kaikki henkilövalinnat olivat yksimielisiä.
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