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 1 Johdanto 

Perinteinen hyödykkeiden jaottelu tavaroihin ja palveluihin on paineen alla. Digitaaliset 

tuotteet ja palvelut horjuttavat perinteistä käsitystä tavaroista ja palveluista, ja arvion mu-

kaan vuoteen 2020 mennessä oli odotettavissa, että internetiin yhdistettyjä laitteita olisi yli 

20 miljardia.1 Kuluttajat ostavat myös yhä enemmän tavaroita ja palveluita internetistä. Eu-

rostatin tutkimuksen mukaan EU:ssa 16–74-vuotiaista netistä tavaroita tai palveluita tilan-

neiden osuus oli vuodesta 2014 vuoteen 2019 kasvanut 63 prosentista 71 prosenttiin.2 Syitä 

palvelutarjonnan kasvulle on niin väestön alueellisessa keskittymisessä kuin kulutustottu-

musten muutoksissa.3  

Palvelutalouden kehitys näkyy myös siinä, että palveluiden osuus kuluttajille tarjotuissa so-

pimuksissa on kasvanut, ja palvelu voi olla merkittävässäkin osassa sopimuksissa, joissa 

tarjotaan sekä tavaroita että palveluita.4 Kuluttajien odotukset muuttuvat ja tuotteiden kehi-

tyksessä ja tarjoamisessa joudutaan huomioimaan kuluttajakokemus.5 Kuluttajien tietoisuu-

den kasvaessa kuluttajat vaativat enemmän mukavuutta, helppokäyttöisyyttä ja arvoa osta-

miltaan tuotteilta ja palveluilta. Vaikka yrityksen ydintoiminta keskittyisi tavaroihin, kilpai-

lutilanne vaatii yrityksiltä palvelullistumista, jossa tavaroiden lisäksi keskitytään palvelutar-

jontaan.6 Tuotteisiin kytketyt palvelut ovatkin kasvavassa osassa yritysten liiketoiminnassa.7  

Kuluttajalle myös tarjotaan samanaikaisesti laitteita, palveluita sekä digitaalista sisältöä. 

Teknologinen kehitys on johtanut siihen, että tavaroita ja palveluita parannetaan sisällyttä-

mällä niihin erilaisia digitaalisia ominaisuuksia.8 Näin perinteinen käsitys tavarasta ja pal-

velusta ei välttämättä sovi yhteen hyödykkeen ominaisuuksien kanssa, jolloin ongelmaksi 

tulee rajanveto siinä, onko kyseessä tavara vai palvelu. Älykoti toimii kätevänä esimerkkinä 

siitä, miten tavarat ja erilaiset palvelut sulautuvat toisiinsa. Kuluttajansuojalainsäädäntö 

 
1 The Boston Consulting Group 2018, s. 7. Ks. Vrt. Schwab 2017, s. 139, jonka mukaan internetiin yhdistet-
tyjä laitteita olisi vuoteen 2020 mennessä arvioitu olevan yli 50 miljardia. 
2 Eurostat 28.1.2021.  
3 Ks. Elinkeinoelämän Keskusliitto 2005, s. 13. 
4 Hoppu 2011, s. 1364. 
5 Schwab 2017, s. 52–53.  
6 Grönroos 2015, s. 23–24. Liiketoiminnan palvelullistumisen käytännön esimerkkejä, ks. The Boston Con-
sulting Group 2018, s. 13. 
7 Elinkeinoelämän Keskusliitto 2005, s. 8. 
8 Schwab 2017, s. 55. Digitaalisten ominaisuuksien hyödyt näkyvät myös hyödykkeen arvossa. 
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erottaa toisistaan tavarat ja palvelut, joten erilaisia tavaroita ja palveluita sisältäviä hyödyk-

keitä on vaikea kategorisoida soveltuvan kuluttajaoikeudellisen sääntelyn alle. Ei esimer-

kiksi ole selvää, onko yksittäinen älylaite juridisesti katsottuna tavara vai palvelu – vai tuli-

siko koko älykotikokonaisuus ymmärtää jonakin yhtenäisenä juridisena elementtinään. Esi-

merkiksi Bianchini käsittää älykotiratkaisujen keräämän datan älykotilaitteeseen liittyvänä 

fyysisenä tuotteena.9  

Älykotiratkaisut ovat yleistymässä jatkuvasti ja ovat näin myös isommassa roolissa kulutta-

jien elämässä. Kuluttajat voivat hankkia arkeaan helpottamaan esimerkiksi hälytinjärjestel-

miä, älykästä valaistusta, äänentoistoa tai ohjata puhelimellaan muita kotinsa laitteita ja seu-

rata kulutustottumuksiaan. Erilaiset kodin virtuaaliset assistentit, kuten Google Home, ovat 

yleistyneet, ja yleistymisen myötä myös kysymykset tällaisten hyödykkeiden oikeudellisesta 

luonteesta nousevat esiin.10 

Älykodin käsitteen määrittäminen on haastavaa, sillä määritelmä muuttuu jatkuvasti ja sen 

voidaan katsoa pitävän sisällään erilaisia elementtejä. Yksinkertainen älykodin määritelmä 

on se, että eri kodin laitteet, valaistus ja lämmitys ovat hallinnoitavissa etänä. Näin ihminen 

voi esimerkiksi puhelimellaan laittaa pyykinpesukoneen päälle tai muuttaa valaistusta. Se, 

mikä tekee älykodista älykkään, liittyy internettiin yhdistettyihin kodin laitteisiin. Tähän liit-

tyy olennaisesti käsite IoT ”Internet of things”, esineiden internet.11 IoT:n käsite voidaan 

lyhyesti määritellä ”yläkäsitteenä toisissaan yhteydessä oleville teknologioille, laitteille, ta-

varoille ja palveluille”.12  

Eri laitteet ja palvelut ovat ikään kuin keskusteluyhteydessä keskenään, jolloin koti on ”tie-

toinen” siitä, mitä sen sisällä tapahtuu. Älykoti pystyy esimerkiksi säätämään energian ja 

veden käyttöä ja seuraamaan kulutusta ilman ihmisen toteuttamaa etäohjausta.13 Yhteistä 

näille älykkäille ratkaisuille on siis se, että laitteet ja järjestelmät ovat yhteydessä internettiin. 

Osa laitteista voi toimia itsenäisesti, mutta laitteet voivat olla myös yhdistettyinä osaksi 

isompaa laitekokonaisuutta. Laitteiden ohjaus voi myös olla saman sovelluksen alla. Älyko-

din toimintaa käsitellään tarkemmin luvussa 2. 

 
9 Ks. Bianchini 2018, s. 4–5.  
10 Bianchini 2018, s. 4–5.  
11 Rakentaja.fi, 2021.  
12 Bassi et al. 2013, s. 13. Ks. Myös Schwab 2017, s. 137. Asiantuntijat ovat arvioineet, että tulevaisuudessa 
jokainen fyysinen laite voisi olla yhdistettynä jonkinlaiseen internetin kaltaiseen viestintäinfrastruktuuriin. 
13 Bassi et al. 2013, s, 3.  
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Kodin toimintojen muuttuminen ei kuitenkaan tapahdu silmänräpäyksessä siten, että kulut-

taja muuttaa suoraan älykotiin, vaan vanhoista asunnoista tulee esine kerrallaan osa älykotia. 

Puhutaan kodin toimintojen palvelullistumisesta.14 Älykäs kehitys ei rajaudu pelkästään ko-

teihin ja asumiseen, vaan kehitys on näkynyt kuluttajien arjessa muillakin tavoin. Monet 

seuraavat kuntoaan erilaisilla älykelloilla ja -sormuksilla ja monen puhelimissa on esimer-

kiksi elämäntapoja ja liikkumista seuraavia sovelluksia.  

Uudentyyppisiä hyödykkeitä kehitetään jatkuvasti, ja nykyisenä trendinä on digitaalisten 

palveluiden ja digitaalista sisältöä sisältävien hyödykkeiden tarjonnan kasvu. Fyysisten ta-

varoiden älyllistyminen johtaa myös siihen, että palvelut alkavat pohjautua dataan ja erota 

näin perinteisistä palveluista.15 Lainsäädäntö ei kuitenkaan pysy kehityksen mukana, vaan 

uudenlaisten hyödykkeiden osalta joudutaan turvautumaan paljolti analogiseen lainsovelta-

miseen, jotta hyödyke voidaan luokitella kuluttajaoikeudellisesti tavaraksi tai palveluksi. 

Kuluttajansuojalaki (20.1.1978/38, jäljempänä KSL) erottelee toisistaan tavaran ja palvelun, 

mutta ei tunnista sekamuotoisia hyödykkeitä. Myöskään sitä, miten tavaran ja palvelun vä-

linen rajanveto tulee tehdä, ei ole säännelty kuluttajansuojalaissa.16 

 

1.1 Tutkimuskysymys 

Tutkimuksessa selvitetään, miten älykoteja säännellään kuluttajaoikeudessa. Jotta sääntelyä 

voidaan tarkastella, on ensin selvitettävä, minkälaisesta hyödykkeestä älykodissa on kyse. 

Tutkimuskysymykseen vastaamisen kannalta olennaiseen asemaan nousee käsitteiden ”ta-

vara” ja ”palvelu” määrittely. Määrittelyn avulla voidaan selvittää, pidetäänkö älykoteja ku-

luttajaoikeudellisesti tavaroina vai palveluina. Toisena tutkimuskysymyksenä on selvittää 

erilaisia arviointikriteereitä, joiden avulla voidaan ratkaista, onko kyseessä tavara vai pal-

velu. Tutkielman viimeisenä tutkimuskysymyksenä selvittää, miten älykotien sääntely tulee 

mahdollisesti tulevaisuudessa muuttumaan. 

 

 
14 Rosendahl 2017.  
15 Ks. Schwab 2017, s. 137. 
16 Ks. Smith – Woods 2005, s. 1. Rajanvetoon liittyvät ongelmat eivät liity vain Suomeen, vaan ne ovat ylei-
siä muidenkin maiden oikeusjärjestelmissä. 
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1.2 Metodi ja rajaukset 

Tutkielmassa käytettävä metodi on lainoppi eli oikeusdogmatiikka. Lainopin perinteisenä 

tehtävänä on tulkita ja systematisoida oikeustilaa ja esittää niin normikannanottoja kuin tul-

kintakannanottoja oikeusnormeista.17 Lainoppi on tulkintatiede, jossa oikeusnormeja ja oi-

keudellisia tekstejä tutkitaan ja tulkitaan.18 Tutkielmassa tutkitaan lainopille tavalliseen ta-

paan lain ja muiden oikeuslähteiden sekä materiaalin välisiä merkityksiä sekä voimassa ole-

vien että tulevien oikeusnormien selvittämiseksi.19 Tavaran ja palvelun käsitteiden määritte-

lyssä joudutaan tukeutumaan niin lakitekstiin, lakien esitöihin kuin oikeuskäytäntöön. Tut-

kielmassa tutkitaan sekä voimassaolevien että tulevien oikeusnormien sisältöjä, sillä tutki-

muskysymyksenä on selvittää älykoteihin liittyvää nykyistä ja tulevaa sääntelyä.  

Tutkielmassa ei käsitellä älykoteihin liittyviä teknisiä ratkaisuja, vaan keskitytään juridiseen 

arviointiin sekä kuluttajaoikeudellisiin kysymyksiin tavaran ja palvelun sääntelyn suhteen. 

Tutkielman ulkopuolelle rajautuvat tietosuojaan liittyvät kysymykset. Tietosuoja on merkit-

tävässä osassa älykodeissa esimerkiksi henkilötietojen keräämisen suhteen, mutta tutkiel-

man keskittyessä älykodin kuluttajaoikeudelliseen luonteeseen, ei tietosuoja ole tutkimus-

kysymysten kannalta merkityksellinen. Vaikka osa älykotiratkaisuista sisältää myös teko-

älyä, tässä tutkielmassa keskitytään selkeyden vuoksi käsittelemään vain esineiden internetin 

välityksellä toimivia älykotiratkaisuja.  

 

1.3 Käsitteet  

Älykoteihin liittyy monia eri elementtejä, älykodista voidaan puhuta kokonaisuutena tai yk-

sittäisten laitteiden tasolla. Tässä tutkielmassa käytetään käsitteitä älykotiratkaisut tai älykoti 

laajana käsitteenä, jolla tarkoitetaan sekä yksittäisiä laitteita ja ratkaisuja, että koko järjes-

telmää kokonaisuudessaan. Älykotilaitteen käsitteellä viitataan vain johonkin tiettyyn lait-

teeseen, joka ei välttämättä ole yhteydessä suurempaan älykotikokonaisuuteen.  

Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan tässä tutkielmassa älykodin myynyttä elinkeinonhar-

joittajaa, joka myy kuluttajalle fyysisen laitteen, Muutoin elinkeinonharjoittajan käsite on 

 
17 Hirvonen 2011, s. 21–22.  
18 Hirvonen 2011, s. 36. 
19 Hirvonen 2011, s. 23.  
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aineelliselta sisällöltään kuluttajansuojalain mukaisen elinkeinonharjoittajan käsitteen mu-

kainen.20 

Esineiden internetillä tarkoitetaan kaikkea älykodin teknologiaa, joka on yhteydessä toi-

siinsa internetin välityksellä. Esimerkiksi älykodin laitteet, jotka ovat yhdistettynä internet-

tiin ja kommunikoivat keskenään, muodostavat esineiden internetin.  

Kuluttajalla tarkoitetaan kuluttajaoikeudellista kuluttajakäsitettä, jossa kuluttaja on suh-

teessa elinkeinonharjoittajaan.  

Hyödykkeellä tarkoitetaan KSL 1:3 §:n mukaista kulutushyödykettä, joka pitää sisällään niin 

tavaran, palvelukset kuin muut hyödykkeet ja etuudet, joita elinkeinonharjoittaja tarjoaa 

luonnolliselle henkilölle. Hyödykkeestä puhutaan tässä tutkielmassa silloin, kun puhutaan 

sekä tavaroista että palveluista tai tilanteissa, joissa ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä 

erikseen tavaraa tai palvelua. 

Palvelun ja palveluksen käsitteitä käytetään rinnakkain siitä syystä, että KSL 8 luvussa käy-

tetään käsitystä kuluttajapalvelukset. 

Pilvellä tai pilvipalveluilla tarkoitetaan tässä yleisesti ulkoista datan tallennustilaa, joka si-

jaitsee pilvipalvelua tarjoavan yrityksen palvelimella, eikä esimerkiksi kuluttajan omalla  

Palveluntarjoajalla tarkoitetaan tässä nimenomaista digitaalisen, älypalvelun tarjoajaa 

taikka pilvipalveluntarjoajaa. Vaikka palveluntarjoaja on myös elinkeinonharjoittaja, käyte-

tään tässä tutkielmassa selkeyden vuoksi käsitettä palveluntarjoaja silloin, kun puhutaan ni-

menomaan sovellusten ja digitaalisen palvelun tarjonnasta taikka kuluttajaan nähden kol-

mannesta osapuolesta.  

 

 

 
20 KSL 1:5: ”Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan tässä laissa luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista 
oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai 
muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi.” 
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1.4 Lähteet 

Tutkielmassa käytettyjen lähteiden osalta on huomattava, että osa lähteistä on kansallisia ja 

osa EU-oikeudellisia, sillä kuluttajansuojalakiin on tehty muutoksia EU-oikeudellisen sään-

telyn vaikutuksesta. Tutkielmassa tuodaan säännösten tarkastelussa esiin, mikäli säännöksen 

taustalla on EU-oikeudellinen sääntely. EU-oikeus on etusijalla kansalliseen lainsäädäntöön 

nähden, tätä kutsutaan ensisijaisuuden periaatteeksi. Ristiriitatilanteissa kansallinen laki syr-

jäytyy EU-oikeudellisen normin tieltä.21  

Tavaran ja palvelun käsitteiden määrittämiseksi lakien esityöt ovat lähteinä suuressa roo-

lissa, sillä esityöt sisältävät lainkohtia tarkentavia perusteluita. Tavaran ja palvelun välistä 

rajanvetoa ei ole määritelty lainsäädännössä. Tästä syystä oikeuskäytäntö nousee rajanvetoa 

arvioitaessa merkittävään asemaan. Tutkielmassa käytetään lähdeaineistona sekä kansallisia 

että EU:n oikeuskäytäntöä. Tutkielmassa käytettävä kansallinen oikeuskäytäntö on suositus-

tasoista kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytäntöä, jolla ei ole samanlaista oikeuslähdear-

voa kuin korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuilla. Kuluttajariitalautakunnan käytäntö on 

kuitenkin tärkeä tulkintaa ohjaava lähde lainsäädännön puuttuessa.  

Kansallisen ja EU:n oikeuskäytännön avulla selvitetään sitä, minkälaisia hyödykkeitä on oi-

keuskäytännössä pidetty tavarana, ja mitä palveluna sekä miten rajanveto tavaran ja palvelun 

välillä tehdään. Vaikka tutkielma keskittyy kuluttajaoikeuteen, käytetään myös muiden oi-

keudenalojen säännöksiä ja käsitteenmäärittelyitä selvitettäessä tavaran ja palvelun määri-

telmiä ja tavaran ja palvelun välistä rajanvetoa. On huomioitava, ettei älykoteja koskevaa 

oikeuskäytäntöä ainakaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisuista löydy, joten muun saman-

kaltaisia hyödykkeitä koskevan oikeuskäytännön analoginen arviointi on tarpeellista.  

Älykodeista ei ole kirjoitettu kovin paljoa kuluttajaoikeuden kannalta relevanttia oikeuskir-

jallisuutta. Lähdeaineistona käytetään myös erilaisia komiteoiden ja kanslioiden mietintöjä, 

ohjeita ja lausuntoja, joiden avulla pystytään selvittämään nykyisen oikeustilan puutteita ja 

muutostarpeita ja niiden toteuttamistapoja. Tällaisten lausuntojen ja suuntaviivojen oikeus-

lähdearvo ei ole lain tasoista, mutta aineisto on kuitenkin relevanttia muunlaisen lähdeai-

neiston puuttuessa. 

 
21 Raitio – Tuominen 2020, s. 234.  
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Tutkielmassa käytetään lähteenä myös sellaista EU-oikeudellista sääntelyä, jonka sovelta-

minen ei ole vielä jäsenvaltioissa alkanut. Uusi tuleva sääntely antaa tutkielman aiheen kan-

nalta vastauksia sekä selventää ja auttaa löytämään älykoteihin ja sääntelyyn liittyviin epä-

kohtiin ratkaisuja. Vaikka sääntelyä ei vielä jäsenvaltioissa sovelleta, on sääntelyn käsittely 

aiheen käsittelyn kannalta tarpeellista. Kun kuluttajansuojaa on EU-oikeudessa säännelty 

pääosin direktiiveillä, on huomioitava myös se, että vaikkei direktiivin täytäntöönpanon ai-

karaja ole päättynyt jäsenvaltioissa, on jäsenvaltioiden silti tulkittava kansallista sääntelyään 

direktiivin mukaisesti.22 

 

1.5 Rakenne 

Tutkielman luvussa 2 tutkitaan älykotien erityispiirteitä ja älykodin toimintaa. Tämän jäl-

keen luvussa 3 tarkastellaan yleisemmällä tasolla kuluttajaoikeutta ja EU-oikeuden vaiku-

tusta kuluttajaoikeuden tulkinnassa. Lisäksi selvitetään kulutushyödykkeen käsitettä ja sel-

vitetään tavaran ja palvelun välisiä kuluttajaoikeudellisen sääntelyn eroja, eli tavaran ja pal-

velun välisen sääntelyn tarkastelun merkitystä. Luvussa 4 käsitellään tavaran ja palvelun 

määritelmiä niin kuluttajaoikeuden kuin muiden oikeudenalojen ja EU-oikeuden näkökul-

mista hyödyntäen myös oikeuskäytännössä tehtyjä määritelmiä.  

Määritelmien käsittelyn jälkeen arvioidaan sitä, soveltuuko älykoti näihin määritelmiin. 

Koska älykoti on sekamuotoinen hyödyke, jossa voi olla sekä tavaroita että palvelua, joudu-

taan selvittämään, miten tavaran ja palvelun välinen rajanveto tehdään. Luvussa 5 arvioidaan 

rajanvetoon vaikuttavia seikkoja pääosin oikeuskäytännössä tehdyn rajanvedon avulla ja sel-

vitetään kriteerit, joiden avulla pystytään ratkaisemaan, onko älykodissa kyse tavaran kau-

pasta vai palvelun tarjonnasta. Luvussa 6 tarkastellaan tulevaa EU-oikeudellista sääntelyä ja 

etsitään ratkaisua sille, tuleeko älykotien sääntely ja luokittelu tavaraksi tai palveluksi sel-

keytymään tulevaisuudessa.  

 

 

 
22 Raitio – Tuominen 2020, s. 254–255. Direktiivin tulkintavaikutus aktualisoituukin usein silloin, kun direk-
tiivillä ei ole välitöntä vaikutusta. 
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2 Älykodin määrittäminen 

2.1 Älykodin erityispiirteet 

Älylaitteita hankittaessa kuluttaja hankkii usein samalla laitteita, palveluita sekä digitaalista 

sisältöä. Ainakin osa hankittavasta kokonaisuudesta on digitaalista, aineetonta hyötyä, jolla 

halutaan saada esimerkiksi käyttökokemusta.23 Älykodin tarjoamia hyötyjä ovat esimerkiksi 

energiansäästöön, mukavuuteen, helppokäyttöisyyteen ja hallittavuuteen liittyvät hyödyt.24 

Käytännössä joudutaan kuluttajan kannalta arvioimaan sitä, hankkiiko hän tosiasiassa näitä 

älykkäitä ratkaisuja itse fyysisen tavaran takia vai onko hankinnassa kyse nimenomaan jon-

kun lisä- tai käyttöarvoa tuovan palvelun hankinnasta. Esimerkiksi älykäs valaistus: Kulut-

taja voi hankkia tietyn merkin valaisimen pääajatuksenaan esimerkiksi valaisimen laatu tai 

muut fyysiset ominaisuudet. Toisaalta hankintaa voi ohjata täysin se, että kyseisen valais-

tuksen ohjaaminen erillisen sovelluksen kautta mahdollistaa 16 miljoonan värivaihtoehdon 

ja automaattisen valaistuksen muuttumisen musiikin tahdin mukaan.25 

Kuluttaja voi hankkia samanaikaisesti kokonaisen älykotijärjestelmän tai yksittäisen lait-

teen. Kyse on siis siitä, että laite laitteelta kuluttaja hankkii älykkäitä ratkaisuja sen sijaan, 

että kuluttaja muuttaisi täysin valmiiseen älykotiin.26 Älykoti ei siis tarkoita pelkästään sitä, 

että kaikki kodissa on älykästä tai että jonkin tietyn määrän laitteita on oltava älykkäitä, jotta 

kyseessä olisi älykoti. Tilanteessa, jossa älykoti rakentuu pikkuhiljaa eri älyratkaisuista, ei 

älykotia itsessään voida arvioida tiettynä hyödykkeenä, vaan erillisiä ratkaisuja on arvioitava 

erikseen.  

Älykotiratkaisujen monimuotoisuutta havainnollistaa myös se, että ratkaisut voidaan jakaa 

erilaisiin kategorioihin. Yhtenä jaotteluna älykotiratkaisuille voidaan pitää jakoa kodin tur-

vallisuuteen, kodin laitteisiin, älykkäisiin energiajärjestelmiin ja virtuaalisin avustajiin ja hu-

beihin. Monesti näiden kaikkien kategorioiden laitteita pystytään hallinnoimaan puhelinso-

velluksen kautta.27 

 
23 Ks. Kuluttajakasvatus 19.1.2017. 
24 Schwab 2017, s. 140. 
25 Philips Hue -esite. 
26 Ks. Hentunen 2017.  
27 Lisää jaottelusta, ks. OECD 2018, s. 9–12. 
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Esimerkkinä yksittäisestä älykotilaitteesta voidaan mainita erilaiset kodin virtuaaliset assis-

tentit, kuten Google Home ja Amazon Echo. Molemmat ovat pieniä laitteita, jotka ovat yh-

teydessä internetiin. Puheella ohjattavat laitteet voidaan saada kertomaan esimerkiksi sääti-

lasta tai laittaa soittamaan musiikkia. Laitteet ovat jatkuvasti päällä kuunnellen aktivointi-

käskyä, joka saa laitteet äänittämään käskyn jälkeisen puheen. Se, miten nämä laitteet eroa-

vat muusta elektroniikasta, liittyy niiden toiminnan muotoon. Toiminta tapahtuu pilvessä, 

eli ulkoisessa internetpalvelimessa, jota tarjoavat sähköisiä palveluita tarjoavat yritykset.28 

Google Home ja muut sen kaltaiset laitteet ja sovellukset voidaan usein yhdistää ohjaamaan 

myös muita kodin laitteita valaistuksesta kodinkoneisiin. Älykodin erityispiirteenä voidaan 

pitää juuri yhdisteltävyyttä ja erilaisten älykotiratkaisujen olemassaoloa. Älykodin määrittä-

mistä tavaraksi tai palveluksi hankaloittaa osaltaan se, että kuluttaja voi hankkia esimerkiksi  

1. Samanaikaisesti samalta elinkeinonharjoittajalta älykotiratkaisun, joka sisältää sekä 

tavaran että palvelun 

2. Yhdeltä elinkeinonharjoittajalta laitteen ja palvelun ja liittää ne toisen elinkeinonhar-

joittajan tai palveluntarjoajan laitteisiin tai palveluihin 

3. Ostaa pelkän laitteen, jonka tehtävänä on yhdistää ja ohjata muita älykodin laitteita  

Esimerkkinä tilanteen 1. kaltaisesta tilanteesta voidaan mainita älykäs valaistus. Kun kulut-

taja haluaa hankkia älykästä valaistusta, hän voi ostaa samalta tarjoajalta hyödykepaketin, 

joka sisältää sekä fyysisen valaisimen, että erillisen laitteen, joka yhdistää fyysiset valaisimet 

toisiinsa ja muuhun kodin laitteisiin siten, että laitteiden välinen kommunikointi on mahdol-

lista.29 Älykkään valaistuksen aloituspakkaukseen kuuluu esimerkiksi Philips Hue:n osalta 

fyysisinä laitteina kolme kappaletta lamppuja, silta (eli laitteet toisiinsa yhdistävä tuki-

asema), verkkokaapeli, verkkolaite sekä kaksi kappaletta himmentimiä. Tämän lisäksi va-

laistuksen käyttö edellyttää Philips Hue app -sovellusta sekä eri laitteiden yhdistämisen hal-

lintaan Hue Sync -sovellusta.30  

Esimerkin 2 kaltaisesta tilanteesta voidaan jatkaa esimerkin 1 tilannetta siten, että älykäs 

valaistus yhdistetään toisen palveluntarjoajan laitteeseen ja palveluun. Valaisin on 

 
28 Bianchini 2018, s. 5–6.  
29 Hyödykepaketista, ks. Hoppu 2011, s. 1366–1367. Esimerkiksi palvelut voivat olla osa laajempaa hyödy-
kepakettia, johon sisältyy sekä irtain esine että palvelu. 
30 Philips Hue -esite. Laitteita yhdistäviä laitteita kutsutaan esimerkiksi ”silloiksi”, jotka yhdessä sovellusten 
kanssa yhdistävät ja saavat kodin laitteet ”kommunikoimaan” yhdessä tai tässä esimerkiksi valaistuksen 
muuttumaan musiikin tai elokuvan mukana. 
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mahdollista yhdistää erillisen sillan avulla toimimaan yhdessä esimerkiksi ääniavustajien, 

kuten Amazon Alexan tai Google Assistantin kanssa.31 

Esimerkkiä 3 kuvastaa esimerkiksi tilanne, jossa kuluttaja ostaa fyysisen keskusyksikön, jo-

hon erilaiset kodin älylaitteet voidaan yhdistää ikään kuin yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka 

hallinta on mahdollista yhden sovelluksen kautta. Esimerkiksi Cozify Hub toimii tällaisena 

keskusyksikkönä, joka saa kodin laitteet toimimaan yhdessä.32 Älykotiratkaisujen kuluttaja-

oikeudellisen määrittelyn kannalta haaste on siis siinä, käsitetäänkö älykotiratkaisu yhdeksi 

hyödykkeeksi vai onko kyse erillisistä tavaroista ja erillisistä palveluista. Konkreettisemmin 

kyse on siis siitä, katsotaanko kuluttajan hankkivan  

1. Yhden hyödykkeen, joka katsotaan joko tavaraksi tai palveluksi (esimerkiksi älyk-

kään valaistuksen osalta siten, että kokonaisuus katsotaan tavaran tai palvelun kau-

paksi); tai 

2. Kaksi tai useamman hyödykkeen siten, että erotetaan toisistaan tavara ja palvelut 

(esimerkiksi älykkään valaistuksen osalta siten, että fyysisiä laitteita pidetään kulut-

tajaoikeudellisena tavarana ja sovelluksia ja muuta digitaalista sisältöä tai palvelua 

käsiteltäisiin palveluna siten, että samaan kauppaan sovelletaan eri kuluttajansuoja-

lain lukujen säännöksiä). 

Luvussa 4 ja 5 tutkitaan sitä, miten nykyinen lainsäädäntö käsittää älykotiratkaisut ja ver-

taillaan kohdan 1 osalta sitä, onko kyse tavarasta vai palvelusta ja kohdan 2 osalta sitä, kä-

sitetäänkö älykotiratkaisujen osat (fyysinen tavara ja palvelu) erillisinä, jolloin niihin sovel-

tuvat eri kuluttajansuojalain lukujen säännökset. 

 

 

 

 
31 Philips Hue -esite, tekniset tiedot>tuki. 
32 Cozify Hub tuote-esittely. Kuluttajan kannalta vaikeuksia liittyy erityisesti liitettävyyteen, sillä eri keskus-
yksiköt saattavat tukea vain osaa muista älylaitteista. 
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2.2 Älykodin toiminta 

Kuten johdannossa tuli ilmi, älykodista tulee älykäs silloin, kun älykodin laitteet ovat yhtey-

dessä toisiinsa. Ne muodostavat näin esineiden internetin, IoT:n, jossa laitteissa olevat sen-

sorit on suunniteltu sekä tallentamaan, käsittelemään että siirtämään tietoa sekä olemaan 

vuorovaikutuksessa toisiinsa. Laitteet kommunikoivat keskenään joko ihmisen vaikutuksella 

tai ilman, ja käsittelevät laajasti tietoa. Esineiden internetissä toimivat tahot hyödyntävät ku-

luttajasta kerättyä tietoa eri tavoin. Kyseessä voi olla esimerkiksi pyrkimys tarjota uusia so-

velluksia tai palveluita tai tarkkailla kuluttajan tapoja ja analysoida näitä. Itse laitteet sisäl-

tävät erilaisia sensoreita, jotka keräävät ja välittävät tietoa eteenpäin esineiden internetin toi-

mijoille, jotka tuottavat taas kuluttajalle palvelua. Esineiden internetin toiminta viittaa 

yleensä henkilötietojen käsittelyyn, sillä tiedot ovat usein liitännäisiä tunnistettavaan luon-

nolliseen henkilöön.33 

Älykotia voidaan kuvailla tietynlaiseksi kokonaisuudeksi, jossa älyllä tarkoitetaan eri kodin 

laitteiden muodostamaa esineiden internetiä, eli verkkoon kytkettyjen laitteiden välistä toi-

mintaa. Esineiden internet käsitetään tässä tutkimuksessa eräänlaisina ”älykodin aivoina”. 

Nämä aivot ”kasvavat” sen mukaan, mitä useampia laitteita toimii verkossa.34 Osa älykodin 

laitteista on ikään kuin syntynyt älykkäinä, jolloin ne hyödyntävät esineiden internetiä. Esi-

merkkinä jo valmiiksi älykkäästä teknologiasta voidaan mainita jo aiemmin esille tullut 

Google Home virtuaaliassistentti. Osa älykodin laitteista on sellaisia, että niistä voidaan 

”tehdä älykkäitä” sensorien, nettiyhteyden ja sovelluksien avulla. Esimerkiksi televisiosta 

saadaan älytelevisio silloin, kun sen ohjaaminen onnistuu esimerkiksi puhelimen sovelluk-

sen kautta.35 

Älykodin laitteet voivat toimia yksittäin, yhdessä samankaltaisen laitteiden kanssa tai yh-

dessä kodin muiden älylaitteiden kanssa. Esimerkiksi lämmitys voi toimia itsenäisesti, ja 

turvajärjestelmä saattaa olla yhteydessä valaistuksen kanssa siten, että valot syttyvät tai sam-

muvat aina kun turvajärjestelmä kytketään päälle. Yhteistä näille laitteille on se, että ne ovat 

jatkuvasti yhdistettyinä verkkoon ja voivat näin myös välittää tietoa valmistajalle. Kuluttaja 

voi yhdistää eri laitevalmistajien älykotilaitteita toisiinsa kotiautomaatio-ohjainten avulla. 

 
33 Tietosuojatyöryhmän lausunto 8/2014, s. 4.  
34 Käsite on kirjoittajan oma käsite, jolla pyritään havainnollistamaan lukijalle älykodin määritelmää ja sen 
osia. 
35 OECD 2018, s. 6. 
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Tällaisen ohjaimen avulla kaikkien kodin älylaitteiden hallinta on mahdollista yhden sovel-

luksen avulla.36  

Kun älykodin sisältämille palveluille on yleistä myös teknisten asetusten, päivitysten ja lisä-

toimintojen tarjoaminen, on älykodin ympärillä toimivia tahoja paljon. Esineiden interne-

tissä, eli tässä kirjoittajan käyttämän esimerkin mukaan ”älykodin aivojen” takana toimivia 

tahoja voivat olla niin laitevalmistajat, sovellusten kehittäjät, sosiaalisen median toimijat tai 

laitteita lainaavat tahot.37Älykodin toiminnan osia voidaan hahmottaa seuraavan kuvion 

avulla. 

 

Kuvio 1.38  

Kuvio 1 hahmottaa hyvin sitä, miten älykoti rakentuu sekä fyysisten tavaroiden että palve-

luiden varaan. Kun nykyinen kuluttajansuojalainsäädäntö erottaa tavaran ja palvelun toisis-

taan, joudutaan pohtimaan sitä, miten sekamuotoiset hyödykkeet, kuten älykoti, lainsäädän-

nöllisesti määritetään. Onko kyse siis tavarasta, palvelusta vai jostakin täysin uudenlaisesta 

hyödykkeestä. Älykodin kuluttajaoikeudellisessa määrittelyssä on siis huomioitava se, että 

älykotiratkaisuja on erilaisia ja ratkaisuille on tyypillistä se, että kuluttajan ja elinkeinonhar-

joittajan väliset sopimukset sisältävät tavaran lisäksi palveluita ja digitaalista sisältöä. 

Epäselvyys siitä, minkälaisesta hyödykkeestä on kyse, voi johtaa siihen, ettei kuluttajalla ole 

riittäviä oikeussuojakeinoja. Esimerkkinä tilanne, jossa vastikkeena on annettu jotakin 

 
36 Esim. Cozify HUB. Muutoin jokaisen älylaitteen hallinta tapahtuisi oman sovelluksensa kautta. 
37 Tietosuojatyöryhmän lausunto 8/2014, s. 4–6. 
38 Le Livre Blanc 2016, s. 8. Kuvio laadittu Le Livre Blancin kuvion ” Différents volets à considérer dans 
l’internet des objets” mukaan. Alkuperäinen kuvio havainnollistaa esineiden internetin ekosysteemin eri 
komponentteja ja on hyvin mallinnettavissa myös älykoteihin, joiden laitteet muodostavat oman esineiden 
internetinsä. 
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muuta kuin rahaa – hinnanalennus ei tällöin ole mahdollinen. Digitaalisen sisällön osalta 

kuluttajan voi olla myös vaikea todistaa virheen olemassaoloa. Älykotiratkaisut eroavat siis 

perinteisistä tavaran ja palvelun määritelmistä, ja sopimusten sisältäessä sekä tavaroita että 

palveluita, joudutaan tekemään rajanvetoa sen suhteen, sovelletaanko sopimukseen tavaran-

kauppaa koskevia kuluttajansuojalain 5 luvun säännöksiä vai palveluksia koskevia 8 luvun 

säännöksiä. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan tavaran ja palvelun määritelmiä ja eroja. 
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3 Tavaraa ja palvelua koskeva sääntely ja rajanvedon merkitys 

3.1 Kuluttajaoikeuden perusominaisuudet 

Kuluttajaoikeudellista normistoa voidaan kuvata kuluttajaoikeuden kahden perusominaisuu-

den avulla. Ensinnäkin on huomioitava, että kuluttajaoikeudellinen kuluttaja voi erota muun 

lainsäädännön määrittelemästä kuluttajasta. Kuluttajan lisäksi kuluttajaoikeuden perusomi-

naisuus liittyy kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen suhteeseen. Kuluttajaoikeudelli-

nen kuluttajansuoja tarkoittaa kuluttajansuojaa elinkeinonharjoittajaa vastaan (KSL 1:1). La-

kia ei sovelleta kahden luonnollisen henkilön tai kahden elinkeinonharjoittajan välisissä suh-

teissa. Lisäksi yksityisen kulutuksen käsite rajaa lain soveltamisalaa siten, ettei luonnollista 

henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen elinkeinotoimintaansa varten, pidetä kuluttajan-

suojalain mukaisena kuluttajana (KSL 1:4).39 Tässä tutkielmassa älykotiratkaisujen kulutta-

jaoikeudellisesta sääntelystä seuraa, että vain sellaiset älykotiratkaisut, joita luonnollinen 

henkilö hankkii elinkeinonharjoittajalta yksityistä käyttöään varten, kuuluvat kuluttajaoikeu-

dellisen sääntelyn piiriin. 

Kuluttajaoikeuden ulkopuolelle jää oikeudenaloja, jotka sinänsä vaikuttavat kuluttajiin, 

mutta joita ei katsota kuluttajaoikeuteen kuuluviksi sillä perusteella, ettei kyse ole kuluttajan 

ja elinkeinonharjoittajan välisestä suhteesta tai yksityisestä kulutuksesta. Muut oikeudenalat 

voivat tarjota kuitenkin välillistä etua kuluttajille esimerkiksi hintoihin tai sopimattomiin 

menettelyihin puuttumalla.40 Kuluttajaoikeudellisen sääntelyn tarkastelussa huomiota on 

kiinnitettävä sääntelyn kahtiajakoon. Kuluttajansuojalain säännökset käsittävät niin kulutta-

jia kollektiivisesti suojaavaa markkinaoikeudellista sääntelyä kuin yksittäisen kuluttajan ja 

elinkeinonharjoittajan välisiin suhteisiin vaikuttavaa individuaalista sääntelyä. Kollektiivi-

nen kuluttajaoikeus soveltuu tilanteisiin, jossa suurelle joukolle kuluttajia annetaan suojaa 

 
39 Villa et al. 2020, Verkkokirjahylly>Yritysoikeus>VII Kuluttajaoikeus>1. Kuluttajaoikeuden pääpiir-
teet>Kuluttajansuojalainsäädäntö>Individuaalinen kuluttajaoikeus. 
40 Ks. Kilpailulaki (12.8.2011/948) 1.2 § ja laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 
(22.12.1978/1061) 6 §. Elinkeinonharjoittajaan kohdistettu kielto sopimattoman menettelyn perusteella suo-
jaa välillisesti myös kuluttajia, sillä usein myös asiakkaiden asema paranee sopimattoman menettelyn lopetta-
misen seurauksena. 
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samanaikaisesti. Kuluttajia kollektiivisesti suojaavia säännöksiä ovat muun muassa markki-

noinnin sääntelyä koskeva KSL 2 luku sekä sopimusehtoja sääntelyä KSL 3 luku.41  

Individuaalinen kuluttajaoikeus näkyy esimerkiksi tilanteissa, joissa yksittäisen kuluttajan 

hankkimassa hyödykkeessä on virhe tai sopimukseen liittyy jokin erimielisyys. Individuaa-

lista kuluttajaoikeutta ovat varsinkin KSL 4, 5, 8 ja 9 lukujen säännökset sopimuksen sovit-

telusta, kulutustavaroiden kaupasta, eräistä kulutuspalveluista sekä taloelementtien kaupasta 

ja rakennusurakasta. Ero kollektiivisen ja individuaalisen kuluttajaoikeuden välillä on siinä, 

että individuaalisessa kuluttajaoikeudessa vahinkoa kärsineeltä kuluttajalta edellytetään ak-

tiivisuutta oikeuksiensa toteuttamiseksi, ja kollektiivisessa kuluttajaoikeudessa yksittäinen 

vahinkoa kärsinyt kuluttaja ei voi esittää vaatimuksia kollektiivisen kuluttajaoikeuden rik-

komisesta.42 Tässä tutkielmassa keskitytään nimenomaan individuaaliseen kuluttajaoikeu-

teen, sillä tarkastelun pohjana ovat KSL:n kulutustavaroiden kauppaa ja kulutuspalveluita 

koskevat säännökset.  

Tulkittaessa kuluttajansuojalain säännöksiä, on huomiota kiinnitettävä säännöksen tarkkara-

jaisuuteen, lain esitöiden yksityiskohtaisuuteen, yhteiskunnan muutoksiin sekä vakiintunee-

seen oikeuskäytäntöön. Tulkinnan kannalta merkitystä on sillä, miten joustava tai tarkkara-

jainen kirjoitettu säännös on. Tulkintaa ohjaa myös esitöissä esitetyt säännösten perustelut 

ja niiden seikkaperäisyys. Ei ole mitenkään tavatonta, että yhteiskunnan muutosten vuoksi 

lainsäädäntö ei pysy kehityksen perässä, mikä voi vaikeuttaa tulkinnan tekemistä. Vakiintu-

nut oikeuskäytäntö ohjaa säännösten tulkintaa, mikäli vakiintunutta oikeuskäytäntöä sään-

nöksen soveltamisesta on.43 Myös älykotiratkaisujen kuluttajaoikeudellista sääntelyä tarkas-

tellessa joudutaan tarkastelemaan niin lainsäädännön esitöiden perusteluita ja oikeuskäytän-

töä. Kuluttajaoikeudessa, ainakin tämän tutkielman osalta, oikeuskäytäntö on kuluttajariita-

lautakunnan suositustasoista käytäntöä, joka on oikeuslähdearvoltaan sallittujen oikeusläh-

teiden joukossa. 

 
41 Villa et al. 2020, Verkkokirjahylly>VII Kuluttajaoikeus>1. Kuluttajaoikeuden pääpiirteet>Kuluttajansuoja-
lainsäädäntö>Kollektiivinen kuluttajaoikeus ja Individuaalinen kuluttajaoikeus. Kollektiivista suojaa koske-
via säännöksiä sisältyy myös muihinkin kuluttajansuojalain lukuihin. Kollektiivista kuluttajansuojaa voi si-
sältyä myös kuluttajansuojalain ulkopuolisiin säännöksiin, kuten kuluttajaturvallisuutta koskeviin säännök-
siin. 
42 Villa et al. 2020, Verkkokirjahylly>VII Kuluttajaoikeus>1. Kuluttajaoikeuden pääpiirteet>Kuluttajansuoja-
lainsäädäntö>Individuaalinen kuluttajaoikeus. Esimerkkinä kuluttajansuojalain ulkopuolisesta individuaalista 
kuluttajaoikeutta koskevasta sääntelystä tuotevastuuta koskeva sääntely. 
43 Määttä – Peltonen 2015, s. 28–29. 
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Lain tulkinnan kannalta ongelmia voi aiheutua kirjoitetun säännöksen tulkinnan lisäksi siitä, 

mitä lakiin ei ole kirjoitettu. Säännösten puuttuminen voi johtua esimerkiksi siitä, että asiaa 

pidetään niin selvänä, ettei nimenomaista säännöstä tarvita, mutta tilanne voi olla myös sel-

lainen, ettei lain tasolla ole vielä ehditty reagoimaan johonkin uudenlaiseen ongelmaan tai 

laki on muusta syystä aukollinen ja aiheuttaa näin tulkinnallisia ongelmia. Tutkielmassa 

tämä tulkintaongelma nousee esiin sen arvioinnissa, miten sekamuotoiset hyödykkeet, jotka 

sisältävät sekä tavaroita ja palveluita, luokitellaan nykyisen sääntelyn mukaisesti tavaraksi 

tai palveluksi, vai onko kuluttajansuojalainsäädännössä aukko tällaisten hyödykkeiden 

osalta.44 

Euroopan unionin oikeudella on myös merkitystä kuluttajansuojalain tulkinnassa silloin, kun 

kuluttajansuojalain säännöksen taustalla on unionin lainsäädäntöä. Jäsenvaltioiden on tulkit-

tava direktiivillä harmonisoitua lainsäädäntöä direktiivin tarkoituksen mukaisesti. Mikäli 

kyseessä on minimiharmonisointidirektiivi, jäsenvaltioilla on liikkumavaraa säännösten laa-

timisen suhteen. Sen sijaan täysharmonisoivan direktiivin osalta jäsenvaltiot eivät voi antaa 

tai pitää voimassa säännöksiä, jotka poikkeavat direktiivin säännöksistä.45 

EU-oikeuden vaikutus kansalliseen kuluttajaoikeuteen määritetään unionin toimivallan ja-

koa koskevien perussopimusten säännösten perusteella. Unionin toimivalta jakautuu perus-

sopimusten mukaisesti kolmeen kategoriaan, jotka määrittävät sitä, millainen toimivalta 

unionin ja jäsenvaltioiden välillä on. Näitä kategorioita ovat yksinomainen, jaettu ja tukeva 

toimivalta. Kuluttajansuoja kuuluu jaetun toimivallan piiriin, mikä tarkoittaa sitä, että sekä 

jäsenvaltiot että unioni voivat antaa velvoittavia säädöksiä kyseisellä alalla. Säädäntävaltaan 

vaikuttaa myös toissijaisuusperiaate, jonka myötä jäsenvaltiot voivat käyttää säädäntäval-

taansa vain siltä osin kuin unioni on lakannut käyttämästä omaansa, mutta toisaalta EU käyt-

tää toimivaltaansa vain silloin kun tavoitteet toteutuvat paremmin unionin toimin kuin kan-

sallisella lainsäädännöllä. 46 

 

 

 
44 Määttä – Peltonen 2015, s. 29. 
45 Määttä – Peltonen 2015, s. 30–31. 
46 SEUT 4 art., Astola 2018, s. 226 ja Raitio – Tuominen 2020, s. 217–219. 
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3.2 Kulutushyödyke 

Kuluttajansuojalain 1:3:n (16/1994) mukainen kulutushyödyke tarkoittaa niin tavaroita, pal-

veluksia sekä muita etuuksia, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille ja joita tällaiset henki-

löt hankkivat yksityistä talouttaan varten. Kulutushyödykkeen osalta ei siis ole merkitystä 

markkinoinnin kohteella, vaan kohderyhmällä. Kulutushyödykkeitä koskevassa KSL:n 

säännöksessä käytetään käsitettä luonnollinen henkilö, joka kattaa myös esimerkiksi amma-

tinharjoittajat. Tosin KSL 1:1.1 rajaa ammatinharjoittajat, jotka hankkivat hyödykkeitä elin-

keinoaan varten, lain soveltamisalan ulkopuolelle.47 

Jos hyödykkeen tai etuuden käyttötarkoituksen perusteella ei voida tehdä ratkaisua siitä, 

onko hyödyke kulutushyödyke, huomiota tulee kiinnittää siihen, kohdistuuko tällaisen hyö-

dykkeen markkinointi yksityishenkilöihin. Markkinoinnin kohde ilmenee usein markkinoin-

titavan tai markkinoinnin sisällön perusteella. Mikäli markkinointi kohdistuu yksityishenki-

löihin, olisi kyseessä kulutushyödyke. Markkinoinnin kohdentuminen yksityishenkilöihin ei 

ole kuitenkaan ainut tapa määrittää kulutushyödyke, vaan kulutushyödykkeeksi katsotaan 

myös hyödyke, jonka yksityishenkilö hankkii olennaisessa määrässä yksityistä talouttaan 

varten.48 Voidaan siis kategorisoida älykotiratkaisut kulutushyödykkeeksi, jolloin niihin so-

velletaan kuluttajansuojalakia. Tämä luokittelu ei kuitenkaan ratkaise sitä, tuleeko älykoti-

ratkaisut tai älykotia hyödykkeenä käsitellä tavarana vai palveluna, joita koskevat eri KSL:n 

säännökset. 

Suomessa tähän tavara-/palvelujakoon on puututtu vuoden 1994 kuluttajansuojalain uudis-

tuksen yhteydessä siten, että sekä tavarat että palvelut kuuluvat kuluttajansuojalain sovelta-

misalaan, mutta tavaran kauppaa säännellään KSL 5 luvussa ja palveluita KSL 8 luvussa.49 

Toisin sanoen, näin voidaan määritellä, sovelletaanko älykoteihin kuluttajankauppaa koske-

via KSL 5 luvun säännöksiä vai eräitä kuluttajapalvelussopimuksia koskevia KSL 8 luvun 

säännöksiä vai molempia. Luvussa 4 käsitellään tarkemmin tavaran kauppaa ja palveluita 

koskevaa kuluttajaoikeudellista sääntelyä ja etsitään ratkaisua älykodin kuluttajaoikeudelli-

seen luonteeseen. 

 
47 HE 360/1992 vp, s. 45. 
48 HE 360/1992 vp, s. 46. 
49 HE 360/1992 vp, s. 1.  
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3.3 Tavaran ja palvelun lainsäädännölliset erot  

3.3.1 Tavaran ja palvelun välinen suhde 

Kuten luvussa 3.2 todettiin, älykotiratkaisuja voidaan käsitellä hyödykkeenä. Kun käsite 

hyödyke kattaa sekä tavarat että palvelut, nousee esiin kysymys tavaraksi tai palveluksi luo-

kittelun merkityksestä. Perinteinen luokittelu tavaroiksi ja palveluiksi hankaloituu tilan-

teissa, joissa pelkän tavaran ja palvelun sijasta tarjotaan näiden yhdistelmää tai eräänlaista 

hybridiä, jossa tavara ja palvelu on yhdistetty toisiinsa. Tarjottava tuote voi olla myös sel-

lainen, että se sisältää elementtejä sekä tavarasta että palvelusta.50 Tässä alaluvussa tutkitaan 

tavaran ja palvelun lainsäädännöllisiä eroja, jotta lukija ymmärtää jaottelusta johtuvat oikeu-

delliset vaikutukset ja niiden merkityksen. 

Kuluttajaoikeus ei ole ainoa oikeudenala, jossa tavaran ja palvelun välistä suhdetta joudutaan 

tarkastelemaan. Sovellettaessa esimerkiksi vero-, kilpailu, immateriaali- ja kansainvälistä 

yksityisoikeutta koskevia säännöksiä, tavaroiden ja palveluiden välinen rajanveto nousee 

esiin. Myös julkisten hankintojen ja sähköisen kaupankäynnin osalta joudutaan tekemään 

rajanvetoa siitä, minkälaisesta hyödykkeestä on kyse.51 Esimerkiksi arvonlisäverotuksen 

osalta tavaran ja palvelun välinen rajanveto on merkityksellinen verotuksen määräytymisen 

takia. Ruotsia koskevassa asiassa C-111/05 Aktiebolaget NN, unionin tuomioistuimen rat-

kaistavana oli moniosaista liikesopimusta koskeva ennakkoratkaisukysymys.  

Tapauksessa Aktiebolaget NN harjoitti televiestintäalan liiketoimintaa, johon sisältyi valo-

kaapeleiden asentamista, kunnossapitoa ja korjausta. Yrityksen tarkoituksena oli ostaa kaa-

peli ja muu tarvittava materiaali eri valmistajilta ja palkata kaapeleiden asentamiseen eri-

koistunut henkilöstö ja tämän jälkeen asentaa kaapeli Ruotsin manneralueelle ja kahden jä-

senvaltion välille merenpohjaan. Tapauksessa ennakkoratkaisukysymys koski sitä, oli tällai-

sessa liiketoimessa kyse kiinteistöön kohdistuvasta palvelusta, irtainta tavaraa koskevasta 

työsuorituksesta vai jonkun muun tyyppisestä palvelusta.52 Rajanvedon merkitys liittyi sii-

hen, mihin valtioihin arvonlisäveroa tuli maksaa. Tähän ratkaisuun palataan luvussa 5.2.2, 

jossa tarkastellaan sitä, miten rajanveto tavaran ja palvelun välillä tehdään. Voidaan kuiten-

kin samaistaa tapauksessa ollutta liiketoimintamuotoa myös älykoteihin, jossa voi samalla 

 
50 Elinkeinoelämän Keskusliitto 2005, s. 8. 
51 Kaila 2011, s. 211. 
52 Tuomio C-111/05, annettu 29.3.2007. 
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tavalla olla kyse niin tavaran toimittamisesta, eri palveluntarjoajilta hankituista palveluista 

sekä erilaisista huoltosopimuksista tai päivitysten toimittamisesta. 

Kuluttajansuojalain tavaran kauppaa ja palveluita koskevat luvut eivät ole samanlaisia yleis-

säännöksiä kuin KSL:n sopimattomia kaupallisia menettelyitä ja kohtuuttomia sopimuseh-

toja koskevien lukujen säännökset, jotka ovat myös hyödyke- ja teknologianeutraaleja. Hyö-

dyke- ja teknologianeutraali sääntely soveltuu myös uudentyyppisiin hyödykkeisiin, kuten 

datatalouden mukanaan tuomiin kuluttajapalveluihin.53 

Kuten individuaaliselle kuluttajaoikeudelle on tyypillistä, yleensä tarve tavaran ja palvelun 

väliseen rajanvetoon tulee esille tilanteissa, joissa kulutushyödykkeessä on virhe tai kulutta-

jan ja elinkeinonharjoittajan välisessä sopimuksessa on jokin muu erimielisyys.54 Tavaran ja 

palvelun välisellä rajanvedolla on siis merkitystä kuluttajasopimusten tulkinnassa ja erimie-

lisyyksien ratkaisemisessa. Esimerkiksi kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä kai-

kissa julkaistuissa ratkaisuissa vuosina 2000–2019, joissa tavaran ja palvelun välinen rajan-

veto tuli esiin, ongelmat liittyivät virheen ja seurausten arviointiin.55 Ratkaisuissa arvioitiin 

muun muassa sitä, pitäisikö sekä tavaraa että palvelua koskevaa sopimusta arvioida koko-

naisuutena siten, että virhe toisessa oikeuttaa koko sopimuksen purun ja sovelletaanko vir-

heen osalta tavaran vai palvelun virhettä koskevia säännöksiä. Tähän oikeuskäytännössä teh-

tävään rajanvetoon palataan luvussa 5.3.1. 

Oikeudellinen merkitys tavara ja palvelu -käsitteiden välillä näkyy myös siinä, että oikeu-

dellisessa ratkaisutoiminnassa on huomioitava palveluiden erityispiirteet fyysisiin esineisiin 

verrattuna. Näin varsinkin palvelun erityispiirteiden tunteminen on hyödyksi oikeudellista 

ratkaisutoimintaa tehdessä.56 Konkreettisena vaikutuksena sille, pidetäänkö kuluttajan sol-

mimaa sopimusta tavaran vai palvelun kauppana, näkyy esimerkiksi peruuttamissoikeutta 

koskevassa KSL 6:16:ssä (1211/2013). Peruutusoikeus on palveluiden ja digitaalisen sisäl-

lön toimittamisen osalta rajoitetumpi kuin tavaran kaupassa. Kuluttajalla ei ole lainkaan pe-

ruuttamisoikeutta, mikäli palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittami-

nen aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä. Muutoin koti- ja etämyyntiä koskeva 

 
53 KKV:n selvityksiä 1/2019, s. 31. 
54 Villa et al. 2020, Verkkokirjahylly>VII Kuluttajaoikeus>1. Kuluttajaoikeuden pääpiirteet>Kuluttajansuoja-
lainsäädäntö>Individuaalinen kuluttajaoikeus 
55 Ks. KRIL 2878/32/2016, KRIL 3620/32/10, KRIL 1494/36/10 KRIL 2586/39/07, KRIL 3668/32/07, KRIL 
3123/39/06 ja KRIL 3391/39/06.  
56 Hoppu 2011, s. 1367. 
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peruuttamisoikeus KSL 6:14.1:n (1211/2013) mukaan 14 päivää joko palvelusopimuksen 

tekemisestä tai tavaran vastaanottamisesta.57 

 

3.3.2 Tavaran ja palvelun virhettä koskeva sääntely 

Tavaran kauppaa koskevan KSL 5:12:n (16/1994) yleisen virhesäännöksen mukaan tavaran 

on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava 

sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Mikäli muuta ei ole sovittu, on tavaran ensinnäkin sovel-

luttava käyttötarkoitukseensa, vastata myyjän antamaa kuvausta ja ominaisuuksia sekä ol-

tava kestävyydeltään sellainen kuin kyseisen kaltaiselta tavaralta voidaan perustellusti odot-

taa. Tavaran on myös täytettävä lakien ja asetusten asettamat vaatimukset. Mikäli tavara 

poikkeaa yllä mainitusta, on siinä virhe. Ostaja ei kuitenkaan voi vedota virheenä sellaiseen 

seikkaan, jonka hän on oletettavasti tiennyt kauppaa tehtäessä. 

Tavarassa on KSL 5:12 a:n (1258/2001) perusteella myös virhe, mikäli se on myyjän toi-

mesta asennettu virheellisesti tai ostajalle ei ole luovutettu tarpeellisia ohjeita tavaran asen-

tamista, käyttöä tai hoitoa varten. Lisäksi myyjän tai muun aikaisemman myyntiportaan an-

tamat virheelliset tiedot tavarasta voivat johtaa siihen, että tavarassa katsotaan olevan virhe. 

Jos nämä virheelliset tiedot eivät ole vaikuttaneet kauppaan tai myyjä ei ole niistä ollut tie-

toinen tai myyjä on oikaissut tiedot ajoissa, ei myyjä vastaa tavarassa olevasta virheestä. 

Myyjällä on kuitenkin KSL 5:13.2:n (1258/2001) mukaan todistustaakka siitä, etteivät tiedot 

ole vaikuttaneet kauppaan. 

Kuluttajapalveluksia koskevan KSL 8:12:n (16/1994) yleisen virhesäännöksen mukaan pal-

veluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan kat-

soa sovitun. Palveluksen suorittamista koskee myös ammattitaitoisuuden ja huolellisuuden 

vaatimukset sekä tilaajan etujen huomiointi. Palveluksen tulee myös kestää ja vastata kulut-

tajan yleisiä odotuksia sekä täyttää lakien, asetuksien ja muiden viranomaispäätösten vaati-

mukset. Jos elinkeinonharjoittaja hankkii palvelusta varten materiaaleja, on näiden materi-

aalien vastattava laadultaan ja kestävyydeltään tavanomaisen hyvää laatua. Mikäli palvelus 

poikkeaa yllä mainituista seikoista, katsotaan palveluksessa olevan virhe. 

 
57 Tarkemmin peruuttamisoikeuden rajoituksista, KSL 6:16 ja Huuhtanen 2018 s. 84–85. 
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Elinkeinonharjoittajalla on todistustaakka osoittaa, että palvelus on suoritettu ammattitaitoi-

sesti ja huolellisesti.58 

Palveluksen virheeksi katsotaan KSL 8:13:n (16/1994) mukaan myös tilanne, jossa palve-

luksesta annetut tiedot eivät vastaa niitä tietoja, joiden perusteella kuluttaja on tehnyt pää-

töksen palveluksen hankkimisesta. Näitä tietoja ovat muun muassa palveluksen sisällöstä ja 

laadusta annetut tiedot sekä markkinoinnissa ja ennen sopimuksentekoa annetut tiedot, joilla 

on ollut oletettavasti vaikutusta ostopäätökseen. 

Tavaran ja palveluksen osalta on eroja virheellisyyden määräävän ajankohdan osalta. Tava-

ran virhettä arvioidaan KSL 5:15.1:n (1258/2001) mukaan sen ajankohdan perusteella, jol-

loin vaaranvastuu siirtyi ostajalle. Myyjä vastaa kuitenkin vaaranvastuun siirtyessä tavarassa 

olleesta virheestä, vaikka virhe ilmenisi myöhemmin. Virheen katsotaan olevan tavarassa 

vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, mikäli virhe ilmenee kuuden kuukauden kuluttua tästä 

ajankohdasta, ellei toisin osoiteta (KSL 5:15.2). Myyjä vastaa kuitenkin tavarassa tämänkin 

jälkeen olevasta virheestä, mikäli tavaran huonontuminen johtuu myyjän sopimusrikkomuk-

sesta (KSL 5:15.3). Palveluksen osalta virhettä arvioidaan sen perusteella, millainen suori-

tuksen tulos on ominaisuuksiltaan palveluksen luovutuksen ajankohtana. Toimeksisaaja vas-

taa suorituksessa tänä ajankohtana olevasta virheestä, vaikka virhe ilmenisi myöhemmin. 

Mikäli suorituksen tulos huononee tämän ajankohdan jälkeen, katsotaan siinä olevan virhe, 

jos huonontuminen on toimeksisaajan sopimusrikkomuksesta johtuvaa (KSL 8:15). Sen si-

jaan tavaraa ja palvelua koskevat samat KSL 5 luvun 15 a ja 15 b §:n säännökset. 

Selkein ero tavaran ja palvelun osalta on siis virheellisyyden määräävään ajankohtaan liit-

tyvä aikaraja. Tavaroiden osalta virhe oletetaan olevan tavarassa kuuden kuukauden kulu-

essa vaaranvastuun siirtymisestä. Oletus ei kuitenkaan ole ehdoton, sillä se voidaan kumota 

osoittamalla, että virhe on syntynyt vasta vaaranvastuun siirryttyä ostajalle. Oletussääntö ei 

myöskään sovellu silloin, kun oletus ei vastaa virheen tai tavaran luonnetta. Tilanne voi olla 

esimerkiksi sellainen, että tavaran normaali kestoikä on alle kuusi kuukautta tai tavarassa 

oleva vika johtuu tavanomaisesta kulumisesta taikka vääränlaisesta käsittelystä.59 Palvelui-

den osalta virheen voidaan olettaa olleen suorituksessa, vaikka virhe ilmenisi vasta myö-

hemmin. Palveluiden osalta lakiin ei ole otettu tarkkaa aikarajaa, sillä palveluksessa oleva 

 
58 Ammattitaito- ja huolellisuusvaatimuksista, ks. HE 360/1992 vp, s. 85–86. 
59 HE 89/2001 vp, s. 13. 



22 
   

virhe voi ilmetä ulkoisesti vasta pidemmän ajan kuluttua, eikä piileväkään virhe poista toi-

meksisaajan virhevastuuta.60 

Älykotiratkaisujen osalta merkitys tavaraksi tai palveluksi luokittelussa näkyy siis ensinnä-

kin virhearvioinnissa ja virheellisyyden määräävässä ajankohdassa. Mikäli älykotiratkaisuja 

käsitellään palveluina, on virheen osalta elinkeinonharjoittajalle asetettu ammattitaitoisuu-

den ja huolellisuuden vaatimukset, joita ei taas tavaran virhearvioinnissa huomioida. Mää-

rittelyn merkitys näkyy myös virheellisyyden määräävässä ajankohdassa. Mikäli älykotirat-

kaisut määritellään tavaraksi, on virheellisyyden määräävä ajankohta mahdollisesti lyhy-

empi kuin palveluiden osalta. Kun älykotiratkaisut sisältävät sekä tavaraa että palvelua, jou-

dutaan arvioimaan erikseen sitä, annetaanko virhearvioinnissa merkitystä sille, onko virhe 

nimenomaan fyysisessä laitteessa vai palvelussa vai käsitelläänkö kokonaisuutta joko tava-

ran kauppana tai palveluna. 

Sekä tavaran että palvelun virhettä koskevat samankaltaiset virheen oikaisua koskevat sään-

nökset.61 Sen sijaan hinnanalennuksen ja kaupan purun yhteydessä säännökset tavaran ja 

palveluksen osalta ovat erilaiset. Tavaran kaupan osalta kuluttajalla on KSL 5:9:n 

(1258/2001) mukaan oikeus sen jälkeen, kun virheen oikaisu tai virheettömän tavaran toi-

mittaminen ei tule kyseeseen, vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kauppa, 

paitsi jos virhe on vähäinen. KSL 5:19 säännöstä muutettiin vuonna 2001 Euroopan parla-

mentin ja neuvoston kulutustavaroiden kauppaa ja takuita koskevan direktiivin 

(1999/44/EY, jäljempänä virhedirektiivi) implementoinnin yhteydessä.62  

Ennen direktiivin implementointia tavaran virheen perusteella kaupan purkuoikeus koski 

vain tilanteita, joissa myyjän sopimusrikkomus on olennainen. Kaupan purkua koskevaa 

säännöstä muutettiin vastaamaan virhedirektiivin 3 artiklan 6-kohdan sanamuotoa. Sana-

muodon muutoksella kaupan purku olisi mahdollista useammin kuin aiemman sääntelyn mu-

kaan. Virheen vähäisyyden arviointiin vaikuttaa ensinnäkin ostajalle virheestä aiheutuva ko-

konaismerkitys. Mikäli virhe on helposti ja nopeasti korjattavissa, virhe on vähäinen, eikä 

 
60 HE 360/1992 vp, s. 90–91. Esimerkiksi maalaustyössä tehty puutteellinen pohjustus voi tulla ulkoisesti ha-
vaittavaksi pidemmän ajan kuluttua. 
61 Ks. KSL 5.18 ja KSL 8:18. 
62 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/44/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, kulutusta-
varoiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista. 
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se oikeuta kuluttajaa kaupan purkamiseen. Virheen voidaan kokonaismerkitykseltään katsoa 

olevan vähäinen myös silloin, kun tavarassa on jokin pintavika.63 

Kuluttajapalveluksia koskevan hinnanalennusta ja kaupan purkua koskevan säännöksen mu-

kaan kuluttajalla on oikeus samoin kuin tavaran kaupan osalta vaatia virhettä vastaavaa hin-

nanalennusta.64 Sen sijaan palvelussopimuksen purku on mahdollista vain, mikäli on paina-

via syitä olettaa, että palveluksessa tulee olemaan olennainen virhe. Purkuoikeus ulottuu täl-

löin vain siihen sopimuksen osaan, jolta palvelus on vielä suorittamatta (KSL 8:19). Purku-

oikeus on siis ennakoituun sopimusrikkomukseen perustuva, ja purkuoikeuteen voi vaikuttaa 

toimeksisaajan oikeus ja velvollisuus virheen oikaisemiseen. Mikäli purkuoikeus olisi mah-

dollinen palveluksen suorittamatta olevan osan kohdalla, mutta toimeksisaaja pystyisi oikai-

sulla vaikuttamaan myös suorittamatta olevan osan puutteisiin, sopimuksen purkaminen ei 

onnistuisi. Sopimuksen purkaminen jo suoritetun palveluksen osalta edellyttää sitä, että ku-

luttajalla on ollut oikeus hinnanalennukseen KSL 8:19.1 mukaisesti, mutta virheen oikaise-

minen ei tule kysymykseen tai oikaisua ei suoriteta kohtuullisessa ajassa.65  

Purkuoikeuden edellytyksiä palveluksen osalta arvioidessa tulee ensinnäkin kiinnittää huo-

miota virheen merkitykseen kuluttajalle. Kuluttajan oikeussuojan tarve on myös huomioi-

tava, ja mikäli oikeussuoja voi toteutua hinnanalennuksen tai vahingonkorvauksen suhteen, 

ei purkuoikeudelle ole välttämättä edellytyksiä. Jo suoritetun palveluksen purkuoikeus voi 

tulla kyseeseen tilanteessa, jossa palveluksen virheen takia kohde-esine on tullut käyttökel-

vottomaksi tai palvelus on ollut tärkeä saada jotakin tiettyä tarvetta varten, eikä virheen oi-

kaisulla ehditä oikaista virhettä ajoissa.66 

Myös virheen johdosta seuraavissa oikeussuojakeinoissa on siis merkitystä sillä, katsotaanko 

hyödyke tavaraksi vai palveluksi. Mikäli älykotiratkaisu määritellään tavaraksi, on kaupan 

purkaminen virheen johdosta helpompaa kuin palvelun osalta. Palvelun osalta purkuoikeus 

koskee ennakoitua sopimusrikkomusta, jossa voidaan painavien syiden perusteella olettaa 

palveluksessa olevan olennainen virhe, kun tavaran kaupan osalta olennaisuuden vaatimus 

on poistettu. Tässäkin tapauksessa toimeksiantaja voi estää palvelusopimuksen purun osoit-

tamalla, että virheen oikaisulla voidaan vaikuttaa myös suorittamatta olevaan palvelun 

osaan. Sen sijaan jo suoritetun palvelun osalta sopimuksen purkuoikeus edellyttää sitä, ettei 

 
63 HE 89/2001 vp, s. 14. 
64 Palveluksen virheistä, jotka voivat oikeuttaa hinnanalennukseen, ks. HE 360/1992 vp, s. 95–96. 
65 HE 360/1992 vp, s. 96. 
66 HE 360/1992 vp, s. 96. 
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muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena. Kuluttajalla on siis käytännössä pitänyt olla 

oikeus hinnanalennukseen ja oikaisuun, mutta niillä ei ole voitu vaikuttaa suorituksen vir-

heeseen. Tavaran virheen osalta sopimuksen purkaminen tulee siis useammin kyseeseen 

kuin palvelun osalta, vaikka molempien virhearvioinnissa on huomioitava virheen kokonais-

merkitys. 

Virheen olemassaolon osoittaminen voi uudenlaisten hyödykkeiden osalta olla haastava teh-

tävä. Kun älykodin ratkaisut sisältävät monenlaisia elementtejä, voi kuluttajan olla vaikeaa, 

ellei mahdotonta osoittaa, missä hyödykkeen osassa on virhe. Esimerkiksi älykkään valaisi-

men osalta kyseessä voi olla tilanne, jossa itse valaisin toimii, mutta valaisinta ohjaava so-

vellus ei toimi tarkoitetulla tavalla tai liitäntä muihin kodin älylaitteisiin ei toimi siten, että 

laitteet olisivat synkronoituja keskenään.67 Hinnanalennuksen osalta kuluttajan käytettävissä 

olevat oikeussuojakeinot voivat lisäksi vaihdella riippuen siitä, onko digitaalista sisältöä 

koskeva palvelu hankittu osittain rahalla ja osittain esimerkiksi antamalla henkilötietoja.68 

Esimerkiksi hinnanalennus ei ole mahdollinen henkilötietojen osalta, jolloin kuluttajan käy-

tössä olevat oikeussuojakeinot eroavat niistä tilanteista, joissa hyödyke on hankittu rahalla.69 

  

 
67 Esimerkiksi Philips Hue -valaisinten osalta virhearviointi tilanteessa, jossa valaisin toimii, mutta Hue Sync 
-sovelluksen ja Hue -sillan avulla synkronointi mediasisällön kanssa ei toimi tarkoitetulla tavalla.  
68 Henkilötiedoista vastikkeena, ks. Wolfgang 2016, s. 9 ja KKV:n selvityksiä 1/2019, s. 15. 
69 OECD 2014, s. 6. 
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4 Älykoti – tavara vai palvelu 

4.1 Tavaran kaupan nykyinen sääntely 

4.1.1 Kuluttajaoikeudellinen tavara 

Kuluttajankauppaa koskevia kuluttajansuojalain säännöksiä täydentää kauppalain 

(27.3.1987/355) säännökset. Kauppalaki on irtainten esineiden kauppaa sääntelevä yleislaki, 

joka perustuu sopimusvapauteen ja tahdonvaltaisiin säännöksiin, toisin kuin kuluttajan kan-

nalta pakottavaa sääntelyä sisältävä kuluttajansuojalaki. Kuluttajansuojalaki uudistettiin ko-

konaan vuonna 1994, jolloin säännökset sovitettiin yhteen kauppalain säännösten kanssa. 

Kuluttajansuojalain tavaran kauppaa koskevaa 5 lukua on kritisoitu siitä, ettei säännöksissä 

ole pystytty huomioimaan riittävästi kaupan kohteiden erityispiirteitä. Kuten tässä luvussa 

käy ilmi, esimerkiksi eläimiä pidetään KSL 5 luvun mukaisena tavarana. Eläinten osalta on-

kin arvioitu tarvetta erityissääntelylle, joka huomioisi kaupan kohteen erityispiirteet.70 

Kuluttajankaupasta, eli tavaran kaupasta kuluttajan ollessa ostajana ja elinkeinonharjoittajan 

myyjänä, säädetään KSL 5 luvussa. Tämän tarkemmin tavaraa ei kuluttajansuojalaissa mää-

ritellä. Kuluttajansuojalain soveltumisen kannalta tavaran kaupan on tapahduttava elinkei-

nonharjoittajan ja kuluttajan välillä. Esimerkiksi kahden luonnollisen henkilön välinen soh-

van kauppa ei ole tavaran kauppaa kuluttajaoikeudellisesti, vaikka sohvaa yleismaailmalli-

sesti voidaan pitää tavarana. KSL 5 luvun säännöksiä muutettiin osin minimiharmonisoivalla 

virhedirektiivillä, eikä muutos tarkentanut kuluttajankaupan soveltamisalaa koskevaa KSL 

5:1.1:a. Virhedirektiivin ja KSL 5 luvun säännöksiin vaikutti kuitenkin Euroopan parlamen-

tin ja neuvoston kuluttajan oikeuksia koskeva direktiivi (2011/83/EU, jäljempänä kuluttaja-

oikeusdirektiivi).71 Tavaran aineelliseen käsitteeseen kuluttajaoikeusdirektiivi ei kuitenkaan 

vaikuttanut.72 Kumpikaan yllä mainituista direktiiveistä ei siis selventänyt tavaran käsitettä 

 
70 OMML 9/2012, s. 17. 
71 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 
93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston di-
rektiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta. 
72 Ks. HE 157/2012 vp, s. 29. Sen sijaan käytetyn tavaran huutokauppaan direktiivi vaikutti siten, että aiem-
min kauppalain sääntelyn alaista käytetyn tavaran huutokauppaa säänneltäisiin osin KSL 5 luvun säännök-
sillä. 
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eikä näin ollen myöskään vaikuttanut siihen, että uudenlaisten hyödykkeiden erityispiirteet 

huomioitaisiin.  

Vaikka tavara lukeutuu KSL 1:3:n mukaisesti kulutushyödykkeisiin, ei kulutushyödykkeen 

käsitettä käytetä kuluttajankauppaa koskevassa luvussa, vaan soveltumisala on rajoitettu ni-

menomaisesti vain tavaran kauppaan.73 Tavaran käsitteellä rajataan KSL 5 luvun sovelta-

misalaa verrattuna kauppalakiin, jossa ”tavaralla” tarkoitetaan irtainta omaisuutta.74 Sovel-

tamisalan rajoitus johtaa siihen, että KSL 5 luvun säännöksiä sovelletaan suppeammin kuin 

kauppalain säännöksiä. Luvun säännökset eivät sovellu siten kiinteään omaisuuteen eikä ra-

kennuksiin, mikäli samalla luovutetaan käyttöoikeus. Myöskään arvopapereita eikä arvo-

osuuksia pidetä KSL 5 luvun soveltamisalaan kuuluvina tavaroina. Sama koskee myös 

asunto-osakkeita, jotka eivät kuulu kuluttajankaupan soveltamisalaan. Kauppalain sovelta-

misalaan kuuluvat sen sijaan arvopaperit ja arvo-osuudet. Kuluttajankaupan piiriin ei myös-

kään katsota esimerkiksi sähkön tai lämmön toimittamista.75 

Tavaran käsite on kuitenkin laajempi kuin yleiskielen käsitys esineestä ja hallituksen esitys 

HE 360/1992 vp selkeytti tavaran käsitettä. Irtaimet esineet lukeutuvat tavaroihin, mutta 

myös polttoaineen myyntiä tai lämmitysöljyn toimitusta pidetään tavaran kauppana. Ky-

seessä ei siis tarvitse olla niin sanotusti ”kiinteä esine”, vaan tavaran käsite ulottuu laajem-

malle. Tavaran käsite ei myöskään rajoitu esineisiin, sillä myös eläimet ovat oikeudellisessa 

mielessä tavaroita, joiden kauppaan sovelletaan KSL 5 luvun säännöksiä. Myös ohjelmistoja 

ja erilaisilla muistivälineillä ja levykkeillä toimitettavia sovellusohjelmia voidaan joissain 

tapauksissa pitää tavaran kauppaan kuuluvina. Mikäli kuluttaja esimerkiksi ostaa tietoko-

neen käyttöjärjestelmän kanssa, on myös tätä käyttöjärjestelmää pidettävä tavarana siten, 

että koko kauppaan sovelletaan tavaran kauppaa koskevia säännöksiä.76 

Analogisesti soveltaen myös sellaisen älykotiratkaisun hankinta, jossa kuluttaja ostaa fyysi-

sen tavaran ja sen yhteydessä mukana tulevan palvelun tai sovelluksen, voitaisiin soveltaa 

tavaran kauppaa koskevia säännöksiä. Tämä analogia koskee kuitenkin käytännössä vain 

niitä tilanteita, joissa sekä tavara että palvelu on hankittu samalla kertaa eli yhdellä 

 
73 KSL 5:1. Kuluttajankauppaa koskevat säännökset soveltuvat tavaran lisäksi myös valmistettavan tavaran 
tilaukseen. 
74 Kauppalaki 1.1 §. 
75 HE 360/1992 vp, s. 47 ks. myös Määttä – Peltonen 2015, s. 262–263. On kuitenkin huomioitava, että ku-
luttajansuojalain lisäksi on erityislainsäädäntöä. 
76 HE 360/1992 vp, s. 47. Ks. myös KRIL 1494/36/10. Ks. Tietokoneohjelmistojen rajanvetoa arvonlisäveron 
osalta asia C-41/04 Levob Verzekeringen BV ja OV Bank NV. 
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sopimuksella ja jossa palvelu tai sovellus on olennainen osa laitetta. Tavaran ja palvelun 

väliseen rajanvetoon palataan luvussa 5. 

 

4.1.2 Vero-oikeudellinen ja EU-oikeudellinen tavara 

Tavaran käsitettä on arvioitu myös muilla oikeudenaloilla kuin kuluttajaoikeudessa. Määri-

telmät eroavat toisistaan, eikä vero-oikeudellisen käsitteen perusteella voida tehdä rajanve-

toa kuluttajaoikeudellisen tavaran ja palvelun välillä. Vero-oikeudellinen tavara ei siis vält-

tämättä ole kuluttajaoikeudellisesti tavara.77 Vero-oikeudellisista tavaran ja palvelun käsit-

teistä voidaan kuitenkin saada analogista tulkinta-apua älykodin määrittämiseen ja tavaran 

ja palvelun välisiin arviointikriteereihin.  

Vero-oikeudessa tavaran ja palvelun erot näkyvät arvonlisäverotuksessa, joka kohdistuu ta-

varoiden ja palveluiden kulutukseen. Vero-oikeudellisella tavaralla tarkoitetaan arvonlisäve-

rolaissa (30.12.1993/1501, jäljempänä AVL) aineellista esinettä, sähköä, kaasua, lämpö- ja 

jäähdytysenergiaa sekä niihin verrattavaa energiahyödykettä. ALV 17 §:n (1392/2010) mu-

kaan se, mitä ei katsota AVL:n mukaan tavaraksi, katsotaan palveluksi, mikäli se voidaan 

myydä liiketoiminnan muodossa. Palvelulla tarkoitetaan arvonlisäverotuksessa siis kaikkia 

sellaisia hyödykkeitä, joita ei katsota tavaraksi.78 Sen sijaan kuluttajaoikeudellisen palveluk-

sen sisältö on laissa määritelty AVL:n määritelmää tarkemmin. 

Tavaran myyntiä on arvonlisäverolain mukaisesti tavaran omistusoikeuden vastikkeellinen 

luovuttaminen ja Euroopan neuvoston arvonlisäverotusta koskevan direktiivin 

(2006/112/EY, jäljempänä arvonlisäverodirektiivi) 14 artiklan mukaisesti tavaran luovutuk-

sella tarkoitetaan aineellisen omaisuuden omistajalle kuuluvan määräämisvallan siirtoa.79 

Vero-oikeudessa tavaran määritelmään liittyy siis vastikkeellisuus, aineellisuus sekä mää-

räämisvallan siirto. Kuluttajaoikeudelliseen tavaran kauppaa koskevaan määritelmään voi-

daan katsoa myös liittyvän vastikkeellisuus, sillä KSL 5:1.1:ssa käytetään käsitteitä myyjä 

ja ostaja. Vero-oikeudessa tavaran ja palvelun välinen rajanveto nousee usein esiin niissä 

 
77 Esimerkiksi sähkö tai toiminta kahden elinkeinonharjoittajan kesken. 
78 Ks. HE 88/1993 vp, s. 50. 
79 Euroopan neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäve-
rojärjestelmästä. 
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tilanteissa, jossa arvioidaan liiketoiminnan muotoa ja sen verottamista joko tavaran luovu-

tuksena tai palvelun suorittamisena.80 

EU:n perussopimuksissa ei määritellä käsitettä ”tavara”, vaikka SEUT 28–37 artiklan unio-

nin politiikat sisältävät kuitenkin tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevan vaatimuksen. 

Tavaran käsitteen määrittely perustuu oikeuskäytännössä tehtyihin tulkintoihin ja tavaran 

määrittely on tarpeen juuri tavaran vapaan liikkuvuuden kannalta.81 Esimerkiksi asiassa 7/68 

Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta, tavaraksi katsottiin tuotteet, jotka voidaan 

arvioida rahassa ja jotka voivat olla sellaisenaan liiketoimen kohteena. Asiassa ennakko-

ratkaisu koski sitä, jäävätkö taiteellisesti, historiallisesti, arkeologisesti tai kansantieteelli-

sesti arvokkaat esineet perustamissopimusten määräysten ulkopuolelle sen takia, ettei niitä 

voida rinnastaa kulutustavaroihin tai käyttöesineisiin eikä tavanomaisiin kauppatavaroihin. 

Esineet katsottiin tavaroiksi, jolloin niiden viennistä perittävien maksujen katsottiin olevan 

vastoin tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta. 82 

Suomeen liittyvässä ennakkoratkaisupyynnössä asiassa C-97/98 Jägerskiöld koski yhtäältä 

sitä, onko kalastusoikeus tai viehekalastuslupa asiassa 7/68 komissio v. Italian tasavalta an-

netun tuomion perusteella katsottava tavaraksi. Yhteisöjen tuomioistuin kiinnitti tuomios-

saan huomiota siihen, ettei kaikkea, mitä voidaan arvioida rahassa ja mikä voi sellaisenaan 

olla liiketoiminnan kohteena, voida pitää tavarana tuomioon 7/68 verraten.83 Tuomioistuin 

katsoikin, ettei kyse ollut tavarasta, vaan kalastusoikeus tai viehekalastuslupa liittyi sellai-

seen palveluita koskevaan toimintaan, jota on tarkoitettu palveluiden tarjoamisen vapautta 

koskevissa perustamissopimuksen määräyksissä.84 

EU-oikeudelliseen tavaran käsitteeseen sisältyy hyvin monenlaisia tuotteita, joiden ei tar-

vitse olla tavanomaisia kauppatavaroita, aineellisia esineitä tai edes arvoltaan positiivisia. 

Näin esimerkiksi historiallisesti arvokkaita esineitä, sähköä ja jätteitä pidetään oikeudelli-

sesti tavaroina.85 

 
80 Esimerkiksi asiat C-111/05 Aktiebolaget NN, C-41/04 Levob Verzekeringen BV ja OV Bank NV, C-
349/96 Card Protection Plan Ltd ja C-231/94 Faaborg-Gelting Linien A/S. 
81 Raitio – Tuominen 2020, s. 356. 
82 Asia 7/68 komissio v. Italian tasavalta, tuomion perustelut. 
83 Asia C-97/98 Jägerskiöld, tuomion perustelut, kohta 32. 
84 Asia C-97/98 Jägerskiöld, tuomion perustelut, kohta 39. 
85 Kaila 2011, s. 212. Jätteiden osalta ks. Raitio – Tuominen 2020, s. 357–358. 
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Yllä esitetyn perusteella voidaan pitää selvänä, että ainakin osa älykotiratkaisua voi olla ku-

luttajansuojalain mukaista tavaran kauppaa. Kuluttajalle myytävä fyysinen älykodin laite 

täyttää tavaran kauppaa koskevat arviointikriteerit. Ja vaikka älykotiratkaisu sisältää erilaisia 

ohjelmistoja tai sovelluksia, voidaan niitä luvussa 4.1.1 mukaisesti tietyissä tilanteissa pitää 

tavaran kaupan osana, jolloin kokonaisuuteen soveltuvat tavaran kauppaa koskevat säännök-

set. Ongelmaksi muodostuu se, että vain tietyissä tilanteissa tätä kokonaisuutta voidaan pitää 

tavaran kauppana. Ei siis ole selvää, että älykotiratkaisut voitaisiin luokitella aina tavaran 

kaupaksi, sillä erilaiset sovellukset, ohjelmistot, päivitykset ja muut digitaaliset palvelut voi-

vat olla 

1. Hankittuja eri aikaan itse laitteen kanssa, tai 

2. Hankittuja eri elinkeinonharjoittajalta kuin itse fyysinen laite. 

Kohdan 1 kaltaisessa tilanteessa kyseessä on selkeästi erillinen sopimus verrattuna siihen, 

että kuluttaja hankkii älykotilaitteen ja siihen liittyvät palvelut samanaikaisesti. Kohdan 2 

mukaisessa tilanteessa sopimus on voitu tehdä periaatteessa samaan aikaan, mutta mahdol-

lisesti eri elinkeinonharjoittajan kanssa. On huomioitava älykotiratkaisujen osalta se, että 

esimerkiksi päivityksiä tulee joka tapauksessa myös sopimuksenteon jälkeen. Eli vaikka ku-

luttajan ja elinkeinonharjoittajan välinen sopimus älykotiratkaisun kaupasta voidaan katsoa 

tavaran kaupaksi, joudutaan erikseen arvioimaan sitä, miten tällaiset eri aikaan hankitut päi-

vitykset tai uudenlaiset sovellukset vaikuttavat älykotiratkaisun kuluttajaoikeudelliseen 

luonteeseen. Päivitysten ja ohjelmistojen kuluttajaoikeudellista luonnetta käsitellään tarkem-

min luvussa 4.3. Kysymykset hyödykkeen oikeudellisesti luonteesta ja näin ollen sovellet-

tavasta kuluttajansuojalain luvusta nousevat usein esiin siinä vaiheessa, kun johonkin älyko-

tiratkaisun osaan on tullut vika. Se, sovelletaanko tähän virheeseen tavaran virhettä vai pal-

velun virhettä koskevia säännöksiä, ratkaistaan erilaisten arviointikriteerien avulla. Tätä ra-

janvetoa käsitellään luvussa 5. 
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4.2 Palveluiden sääntely 

 

4.2.1 Palvelun määritelmästä yleisesti 

Käsite ”palvelu” voidaan ymmärtää eri yhteyksissä eri tavoin, eikä täysin yhtenäistä kaikkia 

palveluita koskevaa määritelmää ole. Perinteisesti palvelua verrataan fyysisiin tavaroihin, 

minkä ei ole katsottu olevan palvelumallien kehittämisen kannalta kovin kauaskantoinen 

ratkaisu. Myös lainsäädännöllisesti palvelut ja tavarat pidetään erillään toisistaan. Käsitteellä 

palvelu voidaan viitata niin ammatteihin, talouden palvelusektoreihin, erilaisiin palvelutoi-

mintoihin tai palveluun tuotteena. Palvelun käsite on muuttuva, jolloin palveluun voi sisältyä 

uudenlaista sisältöä ja ulottuvuuksia. Palvelut on myös yhä useammin kytketty erilaisiin 

tuotteisiin.86 

Taloustieteellisesti palvelu määritetään aineettoman hyödykkeen tuotannoksi asiakkaalle. 

Grönroos on kuvannut palvelua erilaisista toiminnoista koostuvaksi prosessiksi, jossa 

yleensä yhdistyvät vuorovaikutus asiakkaan kanssa ja tavoite saada ratkaisu asiakkaan on-

gelmaan. Tälle palveluprosessille tyypillisiä piirteitä ovat ainakin 

1. Palvelut koostuvat useista toiminnoista 

2. Palvelu on ainakin jossain määrin tuotettu ja kulutettu samanaikaisesti 

3. Asiakkaalla on ainakin jollakin tasolla osallistuva rooli palvelussa.87  

Muita palvelut tavaroista erottavia piirteitä aineettomuuden lisäksi on katsottu olevan se, että 

palvelussa tuotteen omistajuus ei vaihdu eikä palvelun varastointi ei ole mahdollista.88 Mit-

kään yllä mainituista erityspiirteistä eivät kuitenkaan ole ehdottomia, eivätkä ne näin sovellu 

kaikkiin palvelutyyppeihin. Esimerkiksi palvelun tuoton ja kulutuksen samanaikaisuus to-

teutuu esimerkiksi kuljetuspalveluiden yhteydessä, mutta remonttipalvelun osalta tällaista 

samanaikaisuutta ei käytännössä ole. Palvelun omistajuuden osalta tilanne voi olla sellainen, 

että esimerkiksi markkinatutkimuksessa palvelun tuloksena syntyy tietoa, jonka omistajuus 

kuuluu palvelun tilaajalle, eikä palvelun tarjoajalle. Vaikka palvelun varastoinnin ei pitäisi 

olla mahdollista, voidaan esimerkiksi ravintolapalveluita tarjoavan yrityksen toiminnassa 

syntynyt noutoruoka varastoida. Asiakas ei myöskään aina pysty osallistumaan vuorovaiku-

tuksessa palvelun tuottajan kanssa palvelun tuottamiseen. Osallistuminen on mahdollista 

 
86 Grönroos 2015, s. 47–48. Ks. myös Elinkeinoelämän Keskusliitto 2005, s. 7–8. 
87 Grönroos 2015, s. 48–51. 
88 Hoppu 2011, s. 1364–1365. 



31 
   

esimerkiksi kampaamopalveluiden yhteydessä, mutta sen sijaan vuorovaikutus remonttipal-

veluiden osalta voi olla tarpeetonta.89 

Yllä mainittu taloustieteellinen palvelu -käsite havainnollistaa hyvin sitä, miten hankalaa 

palveluiden määrittäminen on, eikä yhtenäistä määritelmää pystytä hyödykkeiden erityis-

piirteitä huomioiden tekemään. Määritelmät antavat kuitenkin suuntaa arvioitaessa palvelun 

erityispiirteitä, joskin erityyppiset palvelut voivat erota toisistaan hyvinkin paljon. Myös pal-

veluiden sisältö vaihtelee fyysisiin tuotteisiin verrattuna.90 Palveluita voidaan luokitella 

myös muilla tavoin. Luokittelu voi tapahtua esimerkiksi jakamalla palvelut tuottajapalvelui-

hin, kauppaan ja logistiikkaan, henkilökohtaisiin palveluihin ja hyvinvointipalveluihin. 

Nämä luokittelut eivät ole oikeudellisia, mutta niistä voidaan saada tulkinta-apua oikeudel-

lisessa ratkaisutoiminnassa pohdittaessa palveluiden erityispiirteitä. Palveluiden erilaiset tar-

koitukset ja toteuttamistavat esimerkiksi hyvinvointi- ja logistiikkapalveluiden välillä voivat 

vaikuttaa niihin ratkaisuperiaatteisiin, joilla palvelusopimuksia arvioidaan.91 

 

4.2.2 Oikeudellinen palvelu 

Lainsäädännössä irtaimen kauppaa koskee yleislakina kauppalaki. Sen sijaan palveluiden 

osalta ei ole samanlaista yleislakia, vaan palveluun liittyvää sääntelyä sisältyy lähinnä vain 

kuluttajansuojalain kuluttajapalveluksia koskevaan 8 lukuun.92 Oikeudellista, yhtenäistä pal-

velun käsitettä ei ole luotu. Tämä on sinänsä ymmärrettävää, kun huomioidaan palveluiden 

erilaisuus ja vaihtelevuus. Juridisen määritelmän olemassaolo ei ole Hopun mukaan oikeu-

dellisesti välttämätöntä. Palvelusopimusten osalta oikeudellisessa arvioinnissa merkitystä ei 

nimittäin anneta palvelun käsitteelle, vaan niille sopimuksessa määritellyille velvoitteille, 

joista osapuolet ovat sopineet. Palvelusopimusten oikeudellisia jaottelutapoja on erilaisia. 

Esimerkiksi sopimusoikeudessa palvelusopimukset katsotaan omaksi sopimustyypikseen. 

Palvelusopimuksia ei kuitenkaan usein säädetä lailla, joten palvelun määrittämiselle ei ole 

ollut tältä osin tarvetta.93 Kritiikkinä juridisen määritelmän tarpeellisuuden osalta voidaan 

 
89 Hoppu 2011, s. 1365. 
90 Hoppu 2011, s. 1365 ja 1370. 
91 Hoppu 2011, s. 1366. 
92 Yksittäisistä palveluista on kuitenkin erityissääntelyä esimerkiksi valmismatkojen ja sijoituspalveluiden 
osalta. 
93 Hoppu 2011, s. 1367 ja 1370. Palvelusopimukset eivät kuitenkaan ole vailla säännöspohjaa, vaan sopimus-
oikeudelliset periaatteet soveltuvat tilanteissa, joissa lainsäädäntöä ei ole. 
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esittää se, että palveluiden sisältyessä johonkin laajempaan hyödykepakettiin, tarve palvelun 

tarkemmalle määrittelylle voi tulla ajankohtaiseksi tilanteessa, jossa joudutaan arvioimaan 

sekamuotoisiin hyödykkeisiin soveltuvaa lainsäädäntöä ja rajanvetoa tavaran ja palvelun vä-

lillä. 

Toisaalta on erotettava toisistaan liike-elämän palvelut ja kuluttajapalvelut. Liike-elämän 

sopimuksille ominainen tahdonvaltaisuus erottaa osin liike-elämän palvelut kuluttajapalve-

luista. Liike-elämän sopimuksissa korostuu se, ettei laintasoista sääntelyä yleensä ole, vaan 

joudutaan turvautumaan enemmän analogiseen lainsoveltamiseen. Palvelun sisällön ja laa-

dun arvioinnissa analogista tukea voidaan saada myös niistä oikeussäännöistä, joita irtaimen 

esineen kaupassa on muodostunut. Liikesopimuksissa myös sopimusehtojen laatimisen ja 

yksityiskohtaisuuden merkitys korostuu tilanteissa, joissa sopimuksia sääntelevää lainsää-

däntöä ei ole. Kuluttajapalveluiden osalta tilanne on siinä määrin erilainen, että kuluttajan-

suojalaki sisältää palveluita koskevaa sääntelyä. Näin palveluihin, joita elinkeinonharjoittaja 

tarjoaa kuluttajille, sovelletaan kuluttajan hyväksi pakottavan lainsäädännön lisäksi kulutta-

jaoikeudellisia periaatteita.94 

 

4.2.3 Kuluttajaoikeudellinen palvelu 

Kuluttajansuojalain 1:3:n mukaiseen kulutushyödykkeen käsitteeseen lukeutuvat tavaroiden 

lisäksi myös palvelut sekä muut hyödykkeet ja etuudet. Kuluttajaoikeudessa palveluita voi-

daan nimittää myös kulutuspalveluiksi, -palveluksiksi tai kuluttajapalveluksi. Käsitteillä tar-

koitetaan samaa asiaa, mutta käsitteen käyttö voi painottaa eri tavalla joko itse hyödykkeen 

käyttötarkoitusta tai sen käyttäjää. Hyödykkeen käyttötarkoitusta painottavampi nimitys on 

kulutuspalvelu, kun kuluttajapalvelun nimikkeellä painopiste on itse palvelun käyttäjässä.95 

Palveluita sääntelee tarkemmin kuluttajapalvelussopimuksia koskeva KSL 8 luku (16/1994). 

Kuluttajansuojalain mukaisella palvelulla tarkoitetaan vastikkeellisia palveluksia, joita elin-

keinonharjoittaja suorittaa kuluttajalle, ja joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen, raken-

nukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ tai muu suoritus 

(KSL 8:1.1).  

 
94 Hoppu 2011, s. 1368 ja 1370. 
95 Villa et al. 2020, Verkkokirjahylly>Yritysoikeus>VII Kuluttajaoikeus>1. Kuluttajaoikeuden pääpiir-
teet>Soveltamisala ja peruskäsitteet>Kulutushyödyke 



33 
   

Palveluksia koskevia säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta tilanteissa, joissa palvelun sisältönä 

on kuluttajan omaisuuden säilyttäminen (KSL 8:1.2). Kun KSL 8 luvun palvelun määritel-

mällä tarkoitetaan vastikkeellisia palveluksia, joiden sisältö liittyy erilaiseen työhön tai muu-

hun irtaimeen esineeseen tai rakennelmaan liittyvään suoritukseen, uudentyyppisten hyö-

dykkeiden osalta tulkintaongelmat voivat liittyä esimerkiksi siihen, ettei näitä hyödykkeitä 

välttämättä tarjota rahallista vastiketta vastaan, vaan vastikkeena voi olla esimerkiksi henki-

lötietoja.96 Lisäksi älykoteihin liittyvät digitaaliset palvelut eivät suoranaisesti sovellu pal-

velun määritelmään, kun kyseessä ei ole minkään tahon työhön tai fyysiseen suoritukseen 

liittyvä suoritus. 

Palveluksen käsite perustuu vuoden 1994 kuluttajansuojalain muutokseen, jonka tuloksena 

lakiin otettiin säännökset kuluttajapalveluksista.97 Kuluttajaoikeudellisen palveluksen mää-

ritelmää ei ole tämän jälkeen uudistettu. Laissa ei käytetä palvelun käsitettä, vaan käsitteenä 

on palvelus. Palveluksella on tarkoitettu omaisuuteen kohdistuvaa työtä tai irtaimen esineen 

valmistamista. Esimerkiksi huolto- ja korjauspalvelut kuuluvat säännösten soveltamisalaan. 

Näitä irtaimia esineitä, joihin palvelukset kohdistuvat, ovat esimerkiksi moottoriajoneuvot, 

veneet, kodinkoneet sekä viihde-elektroniikka ja vapaa-ajan välineet. Lisäksi erilaiset puh-

distus- ja eläintenhoitopalvelukset kuuluvat luvun soveltamisalaan.98  

Olennaista on se, että elinkeinonharjoittajan tarjoama palvelus perustuu sopimukseen ja on 

vastikkeellinen. Käsitettä ”työ tai muu suoritus” on käytetty siksi, että palvelukseksi katso-

taan myös materiaalin toimitus. Työn ja muun suorituksen välistä suhdetta ei myöskään 

voida pitää aina vakiona, vaan suhde voi vaihdella esimerkiksi erilaisten teknisten apuväli-

neiden tai työn sisällön suhteen. Myös sopimus irtaimen esineen valmistaminen on katsottu 

palvelukseksi. Ongelmaksi muodostuu se, että useissa tapauksissa irtaimen esineen valmis-

tukseen sovelletaan tavaran kauppaa koskevia säännöksiä.99 Tähän rajanveto-ongelmaan pa-

lataan luvussa 5.2.2. 

Elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja voivat tehdä myös sopimuksen palvelupaketista, joka voi 

sisältää sekä fyysisiä laitteita että palveluita. Vaikka sopimus on nimetty palvelupaketiksi, 

 
96 KKV:n lausunto 13.8.2015, s. 3–4. 
97 Ks. HE 360/1992 vp, s. 1. Kuluttajansuojalakiin ehdotetun eräitä kuluttajapalveluksia koskevan luvun tar-
koituksena oli määrittää, milloin palveluksessa on virhe ja mitkä ovat virheen seuraamukset. 
98 HE 360/1992 vp. Muita soveltamisalaan kuuluvia palveluksia ovat esimerkiksi rakennuksiin ja rakennel-
miin kohdistuvat korjaustyöt sekä kiinteää omaisuutta koskevat työsuoritukset, joiden kohteena ei ole raken-
nus. 
99 HE 360/1992 vp, s. 1 ja 77–78.  
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ei tämä tarkoita, että siihen välttämättä sovellettaisiin palvelua koskevia kuluttajansuojalain 

säännöksiä. Kun palvelupaketin kaltaisia sekamuotoisia sopimuksia ei säännellä kuluttajan-

suojalaissa, joudutaan tekemään rajanveto sen suhteen, pidetäänkö sopimusta tavaran vai 

palvelun kauppana.100 Myös älykotiratkaisujen osalta kyse voi olla tällaisesta palvelupake-

tista, jossa samaan pakettiin kuuluu esimerkiksi älyvalaisimet, himmennyskytkin, reititti-

meen yhdistettävä tukiasema sekä valojen ohjaamiseen tarvittava sovellus.101 

 

4.2.4 EU-oikeudellinen palvelu 

Euroopan unionissa palvelun määritelmä perustuu SEUT 57 artiklaan, jonka mukaan palve-

luilla tarkoitetaan suorituksia, joista tavallisesti maksetaan korvaus ja joita määräykset tava-

roiden, pääomien tai henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta eivät koske. Erityisesti palveluihin 

katsotaan teollinen ja kaupallinen toiminta, käsityöläistoiminta sekä vapaiden ammattien 

harjoittamiseen kuuluva toiminta.102 Unionin tasolla palvelun käsite on siis kuluttajaoikeu-

dellista käsitettä laajempi, eikä vastikkeellisuus ole artiklan sanamuodon ”tavallisesti mak-

setaan ” suoran tulkinnan mukaisesti samalla lailla ehdoton, toisin kuin kuluttajaoikeudelli-

sen palveluksen osalta. Oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että palveluiden tarjoami-

sen taloudellinen luonne, eli vastikkeellisuus, on ratkaiseva tekijä sille, soveltuuko toimin-

taan palveluiden vapaata liikkuvuutta koskevat perussopimusten määräykset.103  

Myös Euroopan parlamentin ja neuvoston palveluista sisämarkkinoilla antaman direktiivin 

(2006/123/EY, jäljempänä palveludirektiivi) 4 artiklan 1 kohdassa määritellään palvelu ta-

loudelliseksi toiminnaksi, josta yleensä saadaan korvaus, ja joka suoritetaan itsenäisenä am-

matinharjoittajana.104 Jotta taloudellinen toiminta voidaan määritellä palveluksi, on palve-

luntarjoajan suoritettava toimintansa muutoin kuin työsopimuksen perusteella.105 Vaikka 

suuri osa palveluista kuuluu nykyisin palveludirektiivin soveltamisalaan, eivät perussopi-

musten palvelua koskevat määräykset ole merkityksettömiä, sillä direktiivin soveltamisalaan 

 
100 Ks. KRIL 2586/39/07. Tapauksen palvelupakettiin kuului kannettava tietokone, datakortti sekä internet-
yhteys. 
101 Philips Hue -esite. 
102 SEUT 57 artiklan 2 kohdan alakohdat a–d. Luettelo ei ole tyhjentävä. 
103 Asia C-281/06 Jundt, tuomion kohta 32 ja julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-281/06 Jundt, kohta 
12. Julkisasiamies toteaa, että toimintaa ei saa harjoittaa ilman vastiketta, mutta toiminnan harjoittajan ei tar-
vitse tavoitella voittoa. 
104 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12.12.2006 palveluista sisämarkki-
noilla. 
105 Asia 36/74 Walrave, tuomion kohta 23. 
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kuuluvia säännöksiä tulee tulkita perussopimusten eli EU:n primäärioikeuden tarkoituksen 

mukaisesti.106 Palveludirektiivi ei ole kuluttajaoikeudellinen direktiivi, mutta se on johdon-

mukainen kuluttajaoikeudellisten direktiivien kanssa ja parantaa välillisesti myös kulutta-

jansuojaa.107 

Palveluiden määrittely liittyy unionin tasolla palveluiden vapaaseen liikkuvuuteen. Se, kat-

sotaanko jokin suoritus tai toiminta unionin oikeudessa palveluksi, ratkaisee sen, soveltuuko 

toimintaan palveluiden vapaata liikkuvuutta koskeva SEUT 56 artikla. Palveluiden vapaa 

liikkuvuus sisältää oikeuden vapaaseen pääsyyn toiseen jäsenvaltioon ja oleskeluoikeuden 

siellä palveluiden tarjoamiseksi sekä oikeuden tilapäiseen elinkeinonharjoittamiseen. Palve-

luiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyy toiminnan tilapäisyys. Tilapäisyyden arviointi tapah-

tuu toiminnan keston, määrän, toistuvuuden ja jatkuvuuden perusteella.108 Mikäli toimintaa 

harjoitetaan pysyvästi tai ilman kestolle ennalta asetettua rajoitusta, ei siihen sovelleta pal-

veluiden vapaata liikkuvuutta koskevia säännöksiä.109 Palveluihin liittyy siis satunnaisuus ja 

väliaikaisuus. 

Yllä esitetyn perusteella voidaan argumentoida myös sen puolesta, että älykotiratkaisuissa 

on kyse palvelusta. Varsinkin taloustieteelliset näkökulmat palvelun sisällöstä ovat omiaan 

tukemaan sitä näkökantaa, että älykotiratkaisuja voidaan pitää tavaran sijasta palveluina. 

Kun palvelu on usein aineetonta, älykotiratkaisujen osalta tämä näkyy nimenomaan kulutta-

jalle muodostuvana mukavuutena, turvallisuutena tai esimerkiksi energiansäästönä.110 Voi-

daan ainakin joissain tapauksissa sanoa, että kuluttaja hankkii älykotiratkaisun juuri sen tar-

joaman aineettoman hyödyn takia. Toisaalta on myös mahdollista, että kuluttaja hankkii äly-

laitteen itse laitteen takia ja sen palvelulliset ominaisuudet ovat toissijaisia. Luokitteluun 

liittyykin kysymys älykoti tarkoituksen vaikutuksesta soveltuvaan kuluttajaoikeudelliseen 

sääntelyyn. Samoin kuin tavaran kaupan arvioinnin kohdalla, myös palvelun osalta vaikuttaa 

siltä, ettei älykotiratkaisuja voida niiden moninaisuuden vuoksi suoraan luokitella palve-

luksi. Kun palveluita koskeva sääntely ei myöskään huomioi digitaalista sisältöä, on määrit-

tely entistä haastavampaa. 

 
106 Palveludirektiivi, resitaali 30 ja Euroopan komissio 2007, s. 8. 
107 Palveludirektiivi, resitaalit 32 ja 101. 
108 Asia C-55/94 Gebhard, tuomion kohta 27. 
109 Asia C-196/87 Steymann, tuomion kohta 16. 
110 Schwab 2017, s. 140. 



36 
   

Kun huomioidaan EU:n oikeuskäytäntöä, voidaan analogista tukea saada sekä palveluksi 

määrittämisen puolesta että tätä vastaan.111 Esimerkiksi asiassa C-281/06 Jundt määritelty 

palvelun ehdoton vastikkeellisuus voidaan nähdä sekä palveluksi määrittämistä puoltavana 

tai kieltävänä seikkana riippuen siitä, miten vastike oikeudellisesti ymmärretään. Kuluttaja 

ostaa yleensä rahallisella vastikkeella älykotiratkaisuihin liittyvät palvelut, eivätkä ne ole 

ilmaisia siten kuin esimerkiksi puhelimeen ladattavat pelit mahdollisesti ovat. On kuitenkin 

mahdollista, että jotakin digitaalista sisältöä tai palvelua hankitaan esimerkiksi henkilötieto-

jen luovutusta vastaan, jolloin kyse ei ole rahallisesta vastikkeesta. 

Arvioitaessa älykotien luonnetta ja hyödykesopimuksen rakennetta, voidaan palvelun mää-

rittelyn kriteereitä etsiä myös muunlaisesta palvelutoiminnasta. Esimerkiksi ravintolatoi-

minta katsotaan palveluksi silloin, kun palvelu koostuu erilaisesta kokonaisuuksista ja 

muista toiminnoista, joissa ruoan toimittaminen on vain yksi tekijä tässä kokonaisuudessa, 

jossa suurin merkitys on palveluilla.112 Analogisesti älykoti voitaisiin luokitella palveluksi, 

mikäli hyödykesopimus ja samalla elinkeinonharjoittajan liiketoiminta koskee pääasiassa 

palveluiden tuottamista, jossa itse älylaitteen toimittaminen on vain yksi tekijä palveluiden 

ollessa sopimuksen ja liiketoiminnan kannalta merkityksellisintä. Esimerkiksi virtuaalisten 

assistenttien osalta fyysinen laite toimii palvelun toimittamisen välineenä, ja itse assistentin 

tuottama palvelu on oleellisin osa sopimusta. Virtuaalisen assistentin toiminta olisi kuitenkin 

mahdotonta ilman fyysistä laitetta, jolloin arvioinnissa paino kallistuu mahdollisesti tavaran 

kaupan puolelle. 

  

 
111 On huomioitava, että tässä kohtaa tehtävä palveluiden käsittely ei tarkoita sitä, että vaikka argumentteja 
esitetään palveluksi määrittelyn puolesta, kyseessä olisi välttämättä kuluttajaoikeudellinen palvelu. 
112 Asia C-231/94 Faaborg-Gelting Linien A/S, tuomion kohta 14. Kyseessä oli vero-oikeuden alaan kuuluva 
tapaus. 
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4.3 Digitaalinen sisältö 

Kuluttajansuojalain koti- ja etämyyntiä koskeva 6 luku sisältää määritelmän digitaalisen si-

sällön sähköisestä toimittamisesta. KSL 6 luku uudistettiin vuonna 2013 (1211/2013) kun 

kuluttajaoikeusdirektiivi implementoitiin. Direktiivissä tuotiin palveluiden rinnalle erillinen 

luokittelu ”sopimukset digitaalisesta sisällöstä, jota ei toimiteta aineellisella välineellä”.113 

Kyseessä on määritelmän mukaan digitaalisessa muodossa tuotetun ja toimitetun tiedon toi-

mittaminen lataamalla, suoratoistona tai muulla vastaavalla tavalla (KSL 6:8, 3-alakohta). 

Digitaalista sisältöä ovat esimerkiksi tietokoneohjelmat, sovellukset, pelit, musiikki, videot 

ja tekstit, jotka on tuotettu ja toimitettu digitaalisessa muodossa.114 Älykodin laitteisiin yh-

teydessä olevia sovelluksia ja ohjelmistoja voidaan näin ollen pitää digitaalisena sisältönä. 

Digitaalisen sisällön toimittamiseen sovelletaan KSL 6 luvun sisältämiä erityissäännöksiä, 

jotka koskevat esimerkiksi tiedonantovelvollisuuksia ja peruuttamisoikeutta.115 Kuluttajaoi-

keusdirektiivi sääntelee tavaroita ja palveluita eri tavoin ja digitaalisia sisältöjä kohdellaan 

direktiivissä sui generis. Tämä hyödykejako on ongelmallista siitä syystä, että kuluttajille 

tarjottavat hyödykkeet ovat usein sekamuotoisia hyödykkeitä, jolloin direktiivin tulkinnasta 

tulee entistä vaikeaselkoisempaa.116 

Sisällön toimittamista koskevilla sopimuksilla on eroja sen mukaan, toimitetaanko sisältö 

aineellisella välineellä vai ilman. KSL käyttää käsitteen sisällön toimittaminen ilman aineel-

lista välinettä sijaan käsitettä sisällön toimittaminen sähköisesti. Kun kyse on sisällön toi-

mittamisesta ilman aineellista välinettä, kuluttajalla ei ole samanlaista 14 päivän peruutta-

misoikeutta, mikäli digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu ennen peruuttamisajan 

päättymistä kuluttajan suostumuksesta ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden me-

nettämisestä (KSL 6:16.1 1 kohta). Mikäli digitaalinen sisältö toimitetaan aineellisella väli-

neellä, sisältö katsotaan kuluttajaoikeusdirektiivin mukaiseksi tavaraksi.117  

Kuluttajaoikeusdirektiivin soveltamisen kannalta huomattava ero nousee esiin siinä, että mi-

käli kyse on sisällön toimittamisesta ilman aineellista välinettä, ei sopimusta pidetä kauppa- 

 
113 Kuluttajaoikeusdirektiivi 2 artiklan 11 kohta sekä resitaali 19. 
114 HE 157/2013 vp, s. 35. 
115 Ks. esim. KSL 6:9, 20-alakohta, KSL 6:13.3, KSL 6:15 ja KSL 6:24.2. 
116 KKV:n lausunto 5.9.2016, s. 4. 
117 Kuluttajaoikeusdirektiivi, resitaali 19. Esimerkkejä aineellisesta välineestä CD- ja DVD-levyt. 
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eikä palvelusopimuksena direktiiviä sovellettaessa.118 Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

esimerkiksi peruuttamisoikeus on rajoitettu kuluttajaoikeusdirektiivin 9 artiklan ja KSL 

6:16.1:n 1 kohdan mukaisesti, mikäli sisällön toimittaminen on jo aloitettu. Nykyinen lain-

säädäntö kohtelee siis digitaalista sisältöä koskevaa sopimusta eri lailla kuin vastaavaa 

muuta kauppa- tai palvelusopimusta. 

Hyödykkeen erityispiirteiden huomioimattomuus voi johtaa kuluttajansuojan heikentymi-

seen tällaisissa sopimussuhteissa. Esimerkiksi digitaalista sisältöä ostettaessa kuluttajan voi 

olla lähes mahdotonta osoittaa virhettä digitaalisen sisällön osalta. Ongelma johtuu siitä, ettei 

tällaisen sisällön teknisyyttä ja monimutkaisuutta ole huomioitu lainsäädännössä. Kuluttajan 

osaaminen ja käytettävissä olevat keinot digitaalista sisältöä koskevan virheen todista-

miseksi voivat olla olemattomat.119 Digitaalista sisältöä koskevaa yleistä virhesääntelyä, 

joka huomioisi digitaalisen sisällön erityispiirteet, ei nykyisessä lainsäädännössä ole.120 Di-

gitaalisen sisällön tarjoaminen on katsottu palvelun tarjoamiseksi, mutta KSL:n kuluttaja-

palveluksia koskeva 8 luku ei käsitä digitaalisen sisällön toimittamista eikä digitaalisia pal-

veluita. On kuitenkin katsottu, että digitaalisen sisällön kohdalla voidaan analogisesti sovel-

taa kuluttajapalveluksia koskevaa KSL 8 lukua, jolloin digitaalinen sisältö katsotaan palve-

luksi.121 

Mutta onko tällainen analoginen lainsoveltaminen, jossa lakia sovelletaan esimerkiksi äly-

kodin kaltaisiin tai vastaaviin uudentyyppisiin hyödykkeisiin, jotka ovat lakitestin ulkopuo-

lella ja näin myös lain merkityssisältöä laajentavaa, oikea ja kestävä ratkaisu?122 Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto ei tunnu pitävän asiaa ongelmana, ainakaan 13.8.2015 antamassa lausunnos-

saan, jossa virasto arvioi digitaalista sisältöä sisältävien tuotteiden sopimuksia koskevaa 

puuttuvaa EU-tasoista lainsäädäntöä. KKV:n mukaan lainsäädännön puute ei ole konkreti-

soitunut, sillä kuluttajat saavat KSL:n analogisella soveltamisella suojaa myös tällaisten di-

gitaalista sisältöä sisältävien hyödykkeiden suhteen. Toisaalta lausunnossa myönnetään, että 

 
118118 Kuluttajaoikeusdirektiivi, resitaali 19. Samoin esimerkiksi sähköä, kaasua tai vettä ei pidetä kauppa- 
eikä palvelusopimuksina, ellei niitä toimiteta tiettynä tilavuutena. 
119 Esim. KKV:n lausunto 13.8.2015, s. 7. 
120 Vrt. KKV:n lausunto 13.8.2015 s. 3, jossa todetaan kuitenkin, että samat virhevastuusäännöt pätevät niin 
online- kuin reaalimaailmassakin.  
121 KKV:n lausunto 13.8.2015, s.3. 
122 Analogisesta tulkinnasta, Hirvonen 2011, s. 39. 
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ongelmia analogian suhteen saattaa tulla esiin siinä, ettei tulkintaa voida ulottaa aina uuden-

laisiin hyödykkeisiin, mikäli esimerkiksi vastike on jotakin muuta kuin rahaa.123 

Analogisen laintulkinnan voidaan katsoa olevan tällä hetkellä perusteltu vaihtoehto, kun 

huomioidaan ensinnäkin se, ettei kaikkia hyödykkeitä pystytä sanatarkasti sääntelemään ja 

määrittelemään laissa. Kuluttajansuojalain taustalla vaikuttavat EU-oikeuden direktiivit ja 

EU-oikeuden tulkinnassa taas korostuu teleologinen, eli tarkoitusperäopillinen tulkinta. Näin 

tulkinnan taustalla arvioidaan sääntelyn tavoitteita ja erilaisten tulkintojen seurauksia, jonka 

jälkeen valitaan tulkinnoista parhaiten sääntelyn tavoitetta edistävä ratkaisu.124 Kun huomi-

oidaan esimerkiksi KSL:n taustalla vaikuttava kuluttajaoikeusdirektiivi, jonka yhtenä tavoit-

teena on korkean kuluttajansuojan tason lisäksi kuluttajasopimuksiin liittyvien oikeuksien 

vahvistaminen, on tiettyjen KSL:n lukujen analoginen soveltaminen nykytilassa oikea rat-

kaisu.  

Analogisella lain soveltamisella ei kuitenkaan voida poistaa sitä tosiasiaa, että lainsäädäntö 

tarvitsee muutoksia, joissa huomioidaan erilaisten hyödykkeiden erilaisuus ja samalla tek-

nologianeutraalius. Ongelmat lainsäädännön soveltuvuuden kanssa eivät jää myöskään pel-

kästään hyödykkeiden tasolle, vaan ongelmat ovat laajempia, koskien esimerkiksi sopimat-

tomia kaupallisia menettelyitä ja kuluttajien käytettävissä olevia hyvitys- ja oikeussuojakei-

noja.125 Hyödykkeet sisältävät yhä enemmän uudenlaisia sisältöjä, eikä lainsäädäntö pysty 

määrittelemään näitä hyödykkeitä sanatarkasti. Silti kysymykseen siitä, tarvitaanko tällais-

ten hyödykkeiden osalta erityissääntelyä, voidaan vastata kieltävästi. Sen sijaan, että kaikille 

uusille hyödykkeille yritettäisiin saada juridinen määritelmä kuluttajansuojalakiin, on tärke-

ämpää täsmentää velvoitteiden rikkomista koskevaa sääntelyä ja keskittyä hyödyke- ja tek-

nologianeutraaliin sääntelyyn siten, että esimerkiksi oikeussuojakeinot ja uudenlaiset vastik-

keet huomioidaan sääntelyssä.126 

Älykotien laitteet voivat sisältää erilaisia ohjelmistoja, joiden osalta voidaan myös esittää 

kysymys siitä, mitä nämä ohjelmistot ovat juridiselta luonteeltaan, eli ovatko ne osa älykodin 

laitetta vai oma hyödykkeensä. Ei nimittäin ole aina selvää, luokitellaanko tällaiset ohjel-

mistot palveluksi vai tavaraksi. Mikäli ohjelmisto ohjaa fyysisen laitteen toimintaa, 

 
123 KKV:n lausunto 13.8.2015, s. 3–4. Kursivointi kirjoittajan. 
124 Hirvonen 2011, s. 40 ja esimerkiksi EYT 26/62 van Gend en Loos, s. 167. Van Gend en Loos tapauksen 
pohjalta teleologisen tulkinnan pohjaksi asetetaan sopimuksen tarkoitus, rakenne ja sanamuoto. 
125 Ks. Komission tiedonanto 2020, s. 10 ja KKV:n lausunto 13.8.2015, s. 4. 
126 KKV:n lausunto 13.8.2015, s. 4–6. 
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voitaisiin se katsoa osaksi tavaraa tai sen komponentiksi. Sen sijaan itsenäisten ohjelmistojen 

osalta luokittelu ei ole helppoa.127 Älykotien osalta kyse voi käytännössä olla kummasta ta-

hansa vaihtoehdosta, mutta pääasiassa ohjelmistoilla ja eri palveluilla on kuitenkin liitos itse 

laitteeseen ja sen käyttöön. Esimerkiksi valaistukseen lisättynä älykkäänä ohjelmistona toi-

miva automaattinen valaistus voi sinänsä olla oma ohjelmistonsa, mutta sen käyttö liittyy ja 

samalla ohjaa fyysisen valaisimen toimintaa. Näin erilaiset sovellukset ja ohjelmistot voi-

daan katsoa fyysisten tavaroiden komponenteiksi tai osiksi siten, että myös niihin sovelle-

taan KSL 5 luvun tavaran kauppaa koskevia säännöksiä. Toisaalta ohjelmistot voidaan mää-

ritellä KSL 6:8:n 3-alakohdan mukaiseksi digitaaliseksi sisällöksi ainakin silloin, kun kyse 

on itsenäisestä ohjelmistosta. 

Tavaran ja palvelun välistä määrittelyä hankaloittaa vielä se, että esimerkiksi eri ohjelmia 

voidaan ladata netistä ja vaihtoehtoisesti esimerkiksi DVD-levyllä. Esimerkiksi ratkaisussa 

C-128/11, UsedSoft GmbH oli kyse internetistä ladatun tietokoneohjelman lisenssin määrit-

telystä. Ratkaisussa oli kyse tekijänoikeuksista, mutta arviointia jouduttiin tekemään sen vä-

lillä, suhtaudutaanko tietokoneohjelman myymiseen aineellisella välineellä samalla tavalla 

kuin ohjelman lataamiseen internetistä. Ratkaisussa päädyttiin siihen, että toiminnallisesti 

kyse on samanlaisesta toimesta ja myös netistä ladattua ohjelmaa pidettiin tekijänoikeudel-

lisesti kappaleena.128  

Erilaisten päivitysten ja käyttöjärjestelmien oikeudellinen luonne nousee myös älykotien 

osalta esiin. Kyse on siis siitä, pidetäänkö erilaisia järjestelmäpäivityksiä ja käyttöjärjestel-

miä kuluttajansuojalain tarkoittamina palveluina vai tavaroina. Kyse voi olla esimerkiksi li-

senssiin perustuvasta päivityksestä, kuten KRIL:n käyttöjärjestelmäpäivitystä koskevassa 

ratkaisussa KRIL 2878/32/2016. Kuluttaja oli hankkinut tietokoneen, jossa oli ollut Micro-

softin käyttöjärjestelmä. Tietokoneelle oli asentunut itsenäisesti uusi Windows -käyttöjär-

jestelmä, joka ei kuitenkaan toiminut kyseisessä tietokonemallissa, jolloin koneen käyttö 

normaaliin tapaan ei ollut mahdollista.  

Ratkaisussa arvioitiin lisenssiin perustuvan päivityksen kuluttajaoikeudellista luonnetta, 

sekä arvioitiin, oliko tavarassa tai palvelussa kuluttajansuojalain mukainen virhe. Ratkai-

suissa otettiin kantaa myös ohjelmiston kuluttajaoikeudelliseen luonteeseen. KRIL katsoi 

 
127 Euroopan komission kertomus 19.2.2020, s. 14. Ohjelmistojen luokittelusta puhutaan kertomuksessa tuote-
turvallisuuslainsäädännön näkökulmasta, mutta on analogisesta sovitettavissa myös älykoteihin.  
128 Asia C-128/11 UsedSoft GmbH, tuomion perustelut, kohta 61. 



41 
   

ratkaisun perusteluissa, että lisenssiin kuuluvat käyttöjärjestelmäpäivitykset ovat kuluttajan-

suojalain 8 luvun soveltamisalaan kuuluvia palveluksia. Arviointiin vaikutti se, että päivi-

tyksissä oli kyse elinkeinonharjoittajan vastikkeellisesta suorituksesta, joka kohdistuu ir-

taimena esineenä pidettävään tietokoneohjelmistoon. Näin ollen tietokoneohjelmistoa arvi-

oitaisiin tavarana, mutta ohjelmistoon kohdistuvaa päivitystä palveluna.129 Ratkaisussa myös 

virheen arviointi tehtiin palveluksen virhettä koskevien oikeussääntöjen mukaan. 

Älykotiratkaisujen suhteen vaikuttaa siis siltä, että vaikka yksittäistä sopimusta voidaan pi-

tää tavaran kauppana, joudutaan myöhemmin esimerkiksi älykotilaitteita koskeviin päivi-

tyksiin soveltamaan analogisesti KSL 8 luvun palveluksia koskevia säännöksiä. Asia ei ole 

kuitenkaan selkeä, sillä KRIL on päätynyt päivitysten osalta myös toisenlaiseen ratkaisuun, 

jossa se on päätynyt käsittelemään päivityksiä tavaran virhettä koskevien sääntöjen perus-

teella. Ratkaisussa KRIL 1495/36/10 oli kyse Playstation pelikonsolin kaupasta, jossa jär-

jestelmäpäivityksen asentamisen jälkeen laitteen toiminnallisuus heikentyi. Erona tietoko-

neen käyttöjärjestelmäpäivitystä koskevaan ratkaisuun KRIL 2878/32/2016 oli se, että tie-

tokoneen osalta päivitys ei ollut valmistajan julkaisema, toisin kuin tässä pelikonsolia kos-

kevassa tapauksessa.  

KRIL ei arvioinut ratkaisun perusteluissa lainkaan sitä, onko päivitysten osalta kyse palve-

lusta, vaan päätyi suoraan arvioimaan tavaran virhettä koskevaa sääntelyä ja kuluttajan oi-

keutta hinnanalennukseen. Molemmissa ratkaisuissa itse laitteen käyttö oli heikentynyt päi-

vityksen asentamisen jälkeen. Ratkaisuista on johdettavissa argumentteja sille, että mikäli 

laitteen valmistaja julkaisee päivityksen, voidaan päivitystä arvioida tavaran kauppaa kos-

kevan sääntelyn mukaan, mutta mikäli päivitys on jonkin muun tahon julkaisema, joudutaan 

erikseen arvioimaan, soveltuuko tapaukseen tavaran kauppaa vai palveluita koskeva sään-

tely. 

Tavarat ja palvelut on siis erotettu kuluttajaoikeudessa toisistaan. Luvussa 4 on määritelty 

sekä tavaran että palvelun käsitteet. Kun verrataan näitä käsitteitä älykotiratkaisuihin ja nii-

den sisältämiin erityispiirteisiin, on älykotiratkaisujen kaltaisten sekamuotoisten hyödyke-

pakettien määrittäminen tavaraksi tai palveluksi ongelmallista, sillä lainsäädäntö ei aseta ky-

seisiä sekamuotoisia sopimuksia tai hyödykepaketteja suoraan minkään kuluttajansuojalain 

luvun alle, vaan argumentteja löytyy sekä tavaraksi että palveluksi luokittelun puolesta. 

 
129 KRIL 2878/32/2016, ratkaisun perustelut. 
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Voimassa oleva sääntely ei siis tunnu vastaavan täysin teknologisen kehityksen aiheuttamiin 

tarpeisiin. Kun huomioidaan älykotiratkaisujen erilaisuus ja esimerkiksi päivityksiä koske-

vaa kuluttajariitalautakunnan käytäntöä, voidaan todeta, ettei tavaraksi tai palveluksi luokit-

telua voida välttämättä tehdä yleisesti varsinkaan sekamuotoisten hyödykkeiden suhteen, 

vaan arviointi on tehtävä tapaus- tai hyödykekohtaisesti.  

Tämä johtaa siihen, ettei älykotiratkaisuja voida suoraan luokitella joko tavaraksi tai palve-

luksi, vaan huomiota on kiinnitettävä yksittäisiin hyödykkeisiin ja kuluttajan ja elinkeinon-

harjoittajan välisiin sopimuksiin. Älykoteihin sovellettavan kuluttajaoikeudellisen sääntelyn 

hahmottaminen ja hyödykkeen luokittelu soveltuvan sääntelyn alle ei ole yksinkertaista. 

Seuraavassa luvussa tarkastellaan sitä, miten tavaran ja palvelun välinen rajanveto tapahtuu. 

Näin saadaan selville myös älykotien osalta kriteereitä, joiden avulla voidaan tehdä rajanve-

toa tavaran kaupan ja palvelun välillä. 
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5 Rajanveto tavaran ja palvelun välillä 

5.1 Rajanvedon haasteellisuus 

Kuten luvussa 4 ilmeni, älykodin luokittelu kuluttajaoikeudellisesti tavaraksi tai palveluksi 

on haastavaa, ja argumentteja löytyy molempien vaihtoehtojen puolesta. Tässä luvussa tut-

kitaan sitä, miten rajanvetoa tavaran ja palvelun välillä tehdään. Tavaran ja palvelun välisen 

eron on oikeuskirjallisuudessa katsottu liittyvän tavaran ja palvelun erilaisiin funktioihin, 

jotka liittyvät ennen kaikkea vaihdettavuuteen ja konkreettisuuteen. Rajanvetoa tavaran ja 

palvelun välillä voidaan tehdä myös joko arvioimalla hyödykkeen ominaispiirteitä tai täysin 

ulkoisten näkökohtien, kuten taloudellisten tai oikeudellisten näkökulmien kautta. Rajanveto 

voidaan perustaa myös siihen, mihin tarkoitukseen hyödykettä käytetään.130 Ehdottomien 

rajanvetokriteerien määritteleminen tuskin on mahdollista, mutta objektiivisten arviointikri-

teerien avulla pystyttäisiin lisäämään oikeusvarmuutta. Kun lainsäädännössä näitä kritee-

reitä ei toistaiseksi ole, joudutaan turvautumaan oikeuskäytännön ja lakien esitöiden erotte-

luperusteisiin. 

Kuluttajansuojalaissa ei siis ole säännöksiä siitä, miten rajanveto tavaran ja palvelun välillä 

tehdään. Kun älykotiratkaisuja on vielä monenlaisia ja ne voivat sisältää hyvinkin paljon 

erilaisia palveluita ja digitaalisia elementtejä itse fyysisen laitteen lisäksi, voi rajanveto muo-

dostua hyvinkin haastavaksi. Haasteena on esimerkiksi älykodin osalta sen määrittäminen, 

pitäisikö kauppaa pitää kokonaisuudessaan tavaran kauppana, tavaran kauppana ja siihen 

liitännäisenä palvelusuorituksena, kokonaisuudessaan palveluna vai palveluna, johon kuu-

luu liitännäisenä tavaroita.131  

Sopimuksessa, jossa kyse on samalla sekä palveluista että tavaroista, rajanvetoa tehtäessä 

tulisi kiinnittää huomiota tavaran ja palveluksen taloudellisen arvon väliseen suhteeseen. 

Suoritusten välistä arvoa voidaan käyttää vain suuntaa antavana tulkinta-apuna, sillä hyö-

dykkeiden erityispiirteistä johtuen taloudelliset arvot voivat olla tapauskohtaisesti hyvin eri-

laisia, eikä taloudellisen arvon perusteella voida yksinään tehdä ratkaisua siitä, onko kyse 

tavaran kaupasta vai palvelusta.132 Taloudellisten arvojen välistä suhdetta älykotiratkaisujen 

 
130 Smith – Woods 2005, s. 1–4. 
131 Ks. HE 360/1992 vp, s. 79. 
132 HE 360/1992 vp, s. 79. 
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osalta voi olla hyvinkin vaikea määrittää. Kun kuluttaja ostaa esimerkiksi älyvalaistuksen 

aloituspakkauksen, sisältää hinta sekä tavaran että palvelun hinnan, ilman erittelyä siitä, 

mikä osa hinnasta kattaa palvelun ja mikä fyysiset tuotteet. Taloudellinen arvo ei myöskään 

välttämättä määritä tavaran ja palvelun painoarvoa sopimuksessa, jolloin tavara ja palvelu 

voivat olla arvoltaan hyvinkin eri suuruisia, ilman että niiden merkitys suoritusten kannalta 

olisi muuttunut. Tämän lisäksi älykotiratkaisuihin voidaan liittää sekä uusia laitteita että uu-

sia palveluita, joten taloudelliseen arvoon perustuva rajanveto tavaran ja palvelun välillä ei 

yksinään riitä perusteeksi luokittelua tehtäessä.133 

Ongelma ei ole uusi, vaan esimerkiksi jo kauppalain esitöissä on tuotu esille tavaran ja pal-

velun välisen rajanvedon haasteita. Tavaran kaupan arviointi hankaloituu esimerkiksi silloin, 

kun tilaaja toimittaa tarveaineet joko kokonaisuudessaan tai osan niistä. Mikäli tilaaja on 

toimittanut tavaran valmistamiseen tarvittavat tarveaineet kokonaisuudessaan, jäisi valmis-

tajalle vain tarveaineisiin kohdistuva työ, jolloin kyse olisi palvelusta.134 Mikäli tilaaja toi-

mittaa osan tavaran valmistamiseen tarvittavista materiaaleista, jouduttaisiin tilanteeseen, 

jossa valmistajan toimittamiin tarveaineisiin saatettaisiin joutua soveltamaan tavaran kaup-

paa koskevia oikeussääntöjä ja työsuoritukseen palvelua koskevia oikeussääntöjä, sillä kaup-

palaki ei sääntele palveluita.135  

Myyjän ja ostajan tekemä sopimus voitaisiin kuitenkin jakaa osapuolten tekemällä sopimuk-

sella eri osiin, joihin sovellettaisiin eri oikeusääntöjä. Tämä ei kuitenkaan ole usein tarkoi-

tuksenmukaista, sillä sopimuksen jakaminen eri osiin voi osoittautua haastavaksi silloin, kun 

joko tavaraa tai palvelua koskeva sopimuksen osa purettaisiin. Kauppalain esitöissä päädyt-

tiin siihen, ettei sopimuskokonaisuutta ole syytä jakaa lainsäädännöllisesti eri osiin, vaan 

määriteltäessä tavaran ja palvelun eroa rajanveto tehtäisiin sen perusteella, miten suuri osa 

tarveaineista on tilaajan itsensä toimittamaa. Vaikka tilaaja toimittaa tarveaineita, käsiteltäi-

siin koko sopimusta tavaran kauppana, mikäli tilaaja ei toimita olennaista osaa näistä ai-

neista.136 

Kauppalain rajanvetosäännöksen perusteella ratkaistava kysymys tavaran kaupan ja palve-

lun välillä perustuu valmistettavan tavaran kohdalla sen arviointiin, kuinka olennaisen osan 

 
133 HE 360/1992, vp, s.79. 
134 HE 93/1986 vp, s. 15.  
135 HE 93/1986 vp, s. 15. On huomioitava, että kauppalaki soveltuu vain irtaimen kauppaan, jolloin palveluk-
siin ei voida soveltaa kauppalain säännöksiä. 
136 HE 93/1986 vp, s. 15 ja kauppalaki 2.1 §. 
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tarveaineista tilaaja toimittaa. Palvelun osalta olennaisen osan täyttymiseksi ei vaadita sitä, 

että pääosa tarveaineista olisi tilaajan toimittamaa, vaan olennainen osa voi olla myös puolta 

pienempi. Olennaisuuden arvioinnissa voidaan lähtökohtana pitää tarveaineiden taloudel-

lista arvoa, mikäli taloudellinen arvo on verrattavissa valmistettavan esineen toiminnalliseen 

merkitykseen. Mikäli tilaaja tilaa esimerkiksi puvun, johon hän hankkii itse kankaan, talou-

delliset arvot ovat verrattavissa toisiinsa. Tällaista tilannetta voidaan pitää palveluna.137 Ma-

teriaalien arvo ei kuitenkaan ole aina soveltuva keino tavaran kaupan ja palvelun välillä teh-

tävään rajanvetoon. Mikäli tilaaja toimittaa esimerkiksi valmistettavaa tavaraa varten joita-

kin arvokkaita tarvikkeita, mutta tavaran valmistaja toimittaa toiminnalliselta kannalta olen-

naisen osan tarvikkeista, ei sopimusta voida tällä perusteella luokitella pelkän taloudellisen 

arvon perusteella palveluksi. 

Kauppalain mukainen rajanveto uudistui valmistettavan tavaran osalta kuluttajansuojalain 

uudistuksella vuonna 2001. Uudistus perustui virhedirektiivin implementointiin. Uudistuk-

sella puututtiin valmistettavan tavaran tilauksen määrittelyyn, jota aiemmin ei pidetty tava-

ran kauppana, mikäli tilaajan eli kuluttajan oli toimitettava olennainen osa tarveaineista. 

KSL 5 luvun soveltamisala laajeni uudistuksella siten, että valmistettavan tavaran tilaukseen 

sovelletaan tavaran kauppaa koskevia säännöksiä siitä riippumatta, mikä taho toimittaa ta-

varan valmistamiseen tarvittavat materiaalit. Näin rajanvetoa tehtäessä ei tarvitse enää ku-

luttajansuojalain soveltuessa arvioida tarveaineiden olennaista osaa. Sinänsä tämä ei helpota 

älykodin osalta rajanvetoa, sillä kyseessä ei ole valmistettava tavara.138 

Kauppalain soveltumisen suhteen tällaisessa sekamuotoisessa tilanteessa, jossa on kyse sekä 

tavarasta että palvelusta, rajanveto perustuu lain 2.2 §:n rajanvetosäännökseen. Rajanveto 

tehdään säännöksen mukaan sen perusteella, miten suuren osan palvelu kattaa osapuolen 

velvollisuuksista. Mikäli palvelu on isommassa osassa kuin itse tavaran toimittaminen, ei 

tapaukseen sovellettaisi tavaran kauppaa koskevia säännöksiä.139 Myös kuluttajansuojalakia 

koskevassa hallituksen esityksessä HE 360/1992 vp on viitattu kaupan ja palvelun välisessä 

arvioinnissa kauppalain 2.2 §:n rajanvetosäännökseen. 

 

 
137 HE 360/1992 vp, s. 78. 
138 HE 89/2001 vp, s. 9. 
139 HE 93/1986 vp, s. 15. 
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Pienenä ekskursiona kuluttajaoikeuden ulkopuolelta voidaan mainita kauppatieteiden puo-

lelta palvelu- ja asiakassuhdemarkkinointia koskeva esimerkki, jota voidaan analogisesti 

hyödyntää myös tavaran ja palvelun välisessä rajanvedossa. Grönroosin mukaan erilaiset 

palvelukokonaisuudet, jossa yhdistyvät fyysiset tavarat, palvelu, tieto ja asiakkaan huomioi-

minen, ovat keino nostaa hyödykkeen arvoa kuluttajan silmissä. Palvelumarkkinoinnin kan-

nalta tällaista palveluun perustuvaa kokonaisuutta, vaikka se perustuisi fyysiseen tavaraan, 

pidetään joissakin tilanteissa palveluna. Tilanteissa, joissa palvelu on keino luoda arvoa ku-

luttajan silmissä ja itse palvelu on tärkeimpänä prioriteettina yrityksen toiminnassa, pide-

tään koko kokonaisuutta palveluna. Sen sijaan yrityksen keskittyessä itse tavaran tai palve-

lun kehittämiseen siten, että jotkin lisäpalvelut ovat tarpeellisia, mutta eivät niin tärkeässä 

osassa liiketoimintaa, on kyse itse tavaraan perustuvasta yritystoiminnasta, jossa kuluttajalle 

tuotettava arvo näkyy itse tavarassa.140  

Kyse ei ole oikeudellisesta eikä kuluttajaoikeudellisesta palvelun käsitteestä, mutta älykoti-

ratkaisujen osalta analogista tulkinta-apua tästä palvelumarkkinointia koskevasta esimer-

kistä voidaan saada älykotiratkaisuja myyvän yrityksen hyödykkeiden suhteen asettamiin 

tavoitteisiin nähden. Mikäli älykotiratkaisuja tarjoava yritys esimerkiksi pyrkii tarjoamaan 

myös fyysiset laitteet, mutta sopimuksen päätarkoitus on tarjota kuluttajalle erilaisia palve-

luita, kyseessä olisi kokonaisuudessaan KSL 8 luvun alaisuuteen kuuluva palvelu. Esimer-

kiksi älyjääkaappia tarjoava yritys A, joka jääkaapin lisäksi tarjoaa erilaisia kulutustottu-

muksia seuraavia palveluita ja sovelluksia ja pyrkii luomaan pitkäaikaisen asiakassuhteen. 

Palveluun voi kuulua myös laitteen hoito ja huolto sekä sovellusten ja päivitysten tarjoami-

nen. Sen sijaan, jos yrityksen tarkoitus on tuottaa esimerkiksi toisten kilpailijoiden tuotteista 

eroavia älykodin laitteita, mutta itse palvelu ei ole yrityksen ensisijaisena tavoitteena, voi-

taisiin katsoa kyseessä olevan tavaran kauppaa koskeva sopimus. Näin esimerkiksi yritys B 

voisi toimittaa ”älyvalmiin” älykotiin liitettävän jääkaapin, joka fyysisiltä ominaisuuksiltaan 

on markkinoiden parhainta laatua, mutta itse älypalvelut tulisivat esimerkiksi toisen palve-

luntarjoajan kautta.141 

 

 

 
140 Grönroos 2015, s. 22. Yritys on siis keskittynyt strategiassaan joko palvelullisiin tai tuotteeseen liittyviin 
näkökohtiin. 
141 Ex analogia Grönroos 2015, s.22. 
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5.2 Rajanveto oikeuskäytännössä 

5.2.1 Kansallinen oikeuskäytäntö 

Kun KSL ei sääntele rajanvetoa tavaran ja palvelun välillä, oikeuskäytäntö on merkittävässä 

asemassa tätä rajanvetoa tehtäessä.142 Kuluttajariitalautakunta on käyttänyt rajanvetoa teh-

dessään myös kauppalain 2.2 §:n rajanvetosäännöstä. Vaikka ratkaisut eivät koske älykoteja, 

on niissä kyse verrattain samankaltaisista hyödykkeistä, kuten matkapuhelimista ja niiden 

liittymä- ja datapaketeista. Kuluttajariitalautakunta on esimerkiksi ratkaisussaan KRIL 

2586/39/07 ottanut kantaa datapaketin sopimuksen luonteeseen matkapuhelimen yhtey-

dessä. KRIL totesi ratkaisun perusteluissa, että kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä oli 

tehty sopimus palvelupaketista, joka sisälsi fyysisenä tavarana kannettavan tietokoneen ja 

datakortin sekä palveluna internetyhteyden. KRIL katsoi kuitenkin, että kyseessä oleva so-

pimuskokonaisuus muodostui erikseen päätelaitteen ja datakortin kaupasta ja internet-pal-

velua koskevasta sopimuksesta, jolloin arvioitavaksi tuli se, sovelletaanko sopimukseen ta-

varan kauppaa vai palvelussopimuksia koskevia säännöksiä. 

KRIL viittasi ratkaisuin perusteluissa vakiintuneeseen käytäntöönsä, jonka mukaisesti mat-

kapuhelinlaitteiden ja kannettavan tietokoneen sekä näihin liittyvien liittymien ja datakort-

tien osalta sopimusta on kokonaisuudessaan käsiteltävä tavaran kauppana. Rajanveto pal-

velu- ja kauppasopimuksen välillä liittyy siihen, ettei näitä palveluita voitaisi suorittaa ilman 

kyseisiä laitteita, eli laitteen hankkimisella on sopimuksen kannalta keskeinen merkitys. Ar-

vioitavaksi tulee siis rajanvetoa tehtäessä se, miten olennainen merkitys sopimuksen edel-

lyttämällä palveluksella on sellaisessa sopimuksessa.143 

Myös kytkykauppaa koskevassa tapauksessa KRIL 3668/32/07 käsiteltiin matkapuhelimiin 

ja matkapuhelinliittymiin liittyviä rajanveto-ongelmia. Tapauksessa oli kyse matkapuheli-

men ja liittymän kytkykaupasta. Tapauksessa arvioitiin tavaran virhettä, kun puhelimen 3G-

verkko ei toiminut kuluttajan kesäasunnolla lainkaan, minkä vuoksi puhelimen käyttö ei ol-

lut mahdollista. Kyseessä oli rajanveto sen välillä, käsitelläänkö laitteen ja liittymäpalvelun 

 
142 Määttä – Peltonen 2015, s. 266. 
143 KRIL 2586/39/07, ratkaisun perustelut. 
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kauppaa kokonaisuudessaan tavaran kauppana vai tuliko palvelua arvioida erikseen palve-

luita koskevien oikeussääntöjen perusteella arvioitaessa sopimuksen purkuoikeutta.144  

KRIL vetosi aiempaan ratkaisukäytäntöönsä, jossa purkuoikeuden on katsottu ulottuvan 

koko sopimukseen tilanteessa, jossa kytkykaupassa laitteessa tai 3G-verkossa on ollut virhe. 

Tapauksessa KRIL päätyi siihen, että kuluttajalla oli oikeus koko sopimuksen purkuun. Mer-

kitystä ei ratkaisun perustelujen mukaan ollut sillä, olivatko puhelimeen liittyneet ongelmat 

johtuneet itse laitteesta vai matkapuhelinverkosta. Keskeistä oli se, ettei kuluttaja voinut 

käyttää puhelinta siten, miten puhelinta hankittaessa on voitu perustellusti edellyttää.145 

Muita matkapuhelimen ja liittymän kytkykauppaan liittyviä ratkaisuja ovat esimerkiksi 

KRIL 3620/32/10, KRIL 3391/39/06 sekä KRIL 3123/39/06. Ratkaisussa KRIL 3620/32/10 

kuluttaja oli tehnyt elinkeinonharjoittajan kanssa määräaikaisen liittymäsopimuksen, johon 

sisältyi liittymän lisäksi matkapuhelin. Kuluttaja vaati elinkeinonharjoittajaa purkamaan pu-

helimen kaupan ja määräaikaisen liittymäsopimuksen, sillä matkapuhelin oli ollut viallinen, 

eikä se kolmannenkaan huoltokerran jälkeen ollut toiminut odotetulla tavalla. Asiakas oli 

saanut uuden laitteen, mutta halusi silti purkaa sopimuksen. Elinkeinonharjoittajan mukaan 

määräaikaisen sopimuksen purkamiselle ei ollut perusteita, sillä asiakas oli saanut toimivan 

laitteen vanhan tilalle. Kuten kytkykauppaa koskeneessa ratkaisussa KRIL 3668/32/07, 

myös tässä ratkaisussa KRIL päätyi käsittelemään koko sopimusta tavaran kauppaa koske-

vien sääntöjen perusteella, sillä matkapuhelimen merkitys oli sopimuksessa keskeinen. Ti-

lanteessa virhe oli puhelimessa, mutta purkuoikeus ulottui koko sopimukseen. Vaikka liitty-

mäpalvelu oli virheetön, katsottiin matkapuhelimen kaupan ja liittymäsopimuksen muodos-

tavan yhden sopimuskokonaisuuden.146 

Ratkaisussa KRIL 3123/39/06 oli myös kyse matkapuhelimen ja liittymän kytkykaupasta, 

jossa ongelmia oli kuuluvuuden suhteen. Kuluttajat vaativat hinnanalennusta puhelinmak-

suihin ajalta, jona kuuluvuusongelmia oli esiintynyt. Toisin kuin tapauksessa KRIL 

3620/32/10, virhe ilmeni liittymässä, eikä itse laitteessa. Ratkaisun perusteluissa KRIL kiin-

nitti huomiota kuluttajansuojalain esitöiden mukaiseen tulkintaohjeeseen, jonka mukaisesti 

arvioinnissa huomiota olisi kiinnitettävä palveluksen merkitykseen kyseisen tyyppisissä so-

pimuksissa. Palveluksen merkityksen osalta on arvioitava, onko merkitys niin keskeinen, 

 
144 KRIL 3668/32/07, elinkeinonharjoittaja katsoi vastauksessaan, että sopimus olisi pitänyt purkaa vain liit-
tymän osalta, sillä ongelmat olivat verkosta johtuvia. 
145 KRIL 3668/32/07, ratkaisun perustelut. 
146 KRIL 3620/32/10, ratkaisun perustelut. Vrt. Fordham Law Review 1968, s. 115.  
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että palvelusuoritukseen liittyviä oikeussuojatarpeita varten laadittuja säännöksiä tulisi so-

veltaa tapaukseen. Tämän jälkeen KRIL arvioi rajanvetoa myös kauppalain rajanvetosään-

nöksen ja tapauksen aikaan voimassa olleen viestintämarkkinalain (23.05.2003/393) 70 §:n 

kytkykauppaa koskevan säännöksen perusteella ja päätyi arvioimaan koko sopimusta tava-

ran kauppaa koskevien säännösten perusteella.  

On kuitenkin huomioitava teleliittymien kytkykauppaan liittyvät erityispiirteet, jotka osal-

taan vaikuttavat siihen, miten tällaista palvelupakettia laissa säännellään. Sähköisen viestin-

nän palveluista annetun lain (7.11.2014/917) 108 a §:n 2 momentin mukaan tilanteessa, jossa 

kuluttajalla on lakiin perustuva purkuoikeus johonkin tällaisen paketin osaan, ulottuu pur-

kuoikeus kaikkiin paketin osiin, niin palveluihin kuin laitetta koskeviin sopimuksiin. Laissa 

on siis tehty tällaisten viestintäpalvelusopimuksien osalta ratkaisu, jonka perusteella arvi-

ointia tavaran ja palvelun välillä ei ole tarpeen tehdä ainakaan purkuoikeuden suhteen. KRIL 

2586/39/07 ratkaisun aikaan voimassa oli vielä viestintämarkkinalaki, jonka 70 §:n kytky-

kauppaa koskevan säännöksen sanamuodosta on johdettavissa tulkinta, jonka mukaisesti 

kytkykaupassa pääosassa on laite, eikä tarjottava palvelu. Näin sopimuksen pääosassa olisi 

siis itse tavaran kauppa.147 

KRIL:n ratkaisukäytännöstä ja kytkykauppaa koskevista ratkaisuista on löydettävissä tul-

kinta-apua tavaran ja palvelun väliseen rajanvetoon. Tapauksesta johdettavia tulkintaohjeita 

ovat ensinnäkin, että kuluttajan hankkiessa laitteen ja palvelun samanaikaisesti, viittaa tämä 

siihen, että koko sopimusta arvioidaan samojen oikeussääntöjen mukaan. Ratkaisuista on 

siis havaittavissa, että samaan aikaan tehtyä sopimusta ei jaeta osiin siten, että osaan sopi-

musta sovellettaisiin tavaran kauppaa koskevia säännöksiä ja osaan palveluita koskevia 

säännöksiä, vaan koko sopimusta käsitellään kokonaisuudessaan joko tavaran kauppana tai 

palveluna.  

Myös virheiden osalta arviointiin vaikuttaa se, onko palveluksessa ilmenevällä virheellä vai-

kutusta fyysisen laitteen toimintaan. Mikäli laitteen käyttö ei onnistu palveluksen virheen 

perusteella normaaliin tapaan, sovellettaisiin tavaran kauppaa koskevia säännöksiä.148 Arvi-

ointiin vaikuttaa lisäksi se, miten suuri merkitys palvelulla on koko sopimuksen syntymi-

selle. Vaikka sopimuksen solmimisen kannalta palvelun katsotaan olevan merkityksellinen, 

mutta ei ratkaiseva tekijä sopimuksen tekemiseksi, koko sopimusta pidetään 

 
147 KRIL 2586/39/07, ratkaisun perustelut. 
148 Ks. KRIL 3668/32/07. 
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todennäköisemmin tavaran kauppana.149 On myös huomioitava se, että vaikka hyödykkeitä 

pidetään palvelupakettina, ei tähän pakettiin välttämättä sovelleta palveluita koskevaa kulut-

tajaoikeudellista sääntelyä.150 

 

5.2.2 Euroopan unionin oikeuskäytäntö 

Luvussa 3.3.1 esiteltiin Ruotsiin liittyvä arvonlisäverotusta koskeva tapaus C-111/05 Ak-

tiebolaget NN, jossa rajanveto tavaran ja palvelun välillä liittyi sen arviointiin, mihin maihin 

yritys oli verovelvollinen. Rajanvedon vaikeus liittyi siihen, että asennettavan kaapelin hinta 

muodosti pääosan koko sopimuksen arvosta, ja viittasi näin arvon perusteella tavaran luovu-

tukseen. Ratkaisussa oli oleellista selvittää, onko verotuksen näkökulmasta kyse kahdesta 

erillisestä verollisesta liiketoimesta vai yksi useista osatekijöistä koostuva monivaiheinen 

liiketoimi.151 Lähtökohta on siis hyvin samankaltainen kuin mitä kuluttajansuojalain tavaran 

ja palvelun välisessä rajanvedossa joudutaan miettimään – eli onko kyse yhdestä sopimuk-

sesta, johon sovelletaan joko tavaran kauppaa tai palvelua koskevia säännöksiä, vai onko 

kyseessä erilliset sopimukset, joihin sovelletaan eri oikeussääntöjä. 

Yhteisöjen tuomioistuin vetosi aiempaan käytäntöönsä, jonka mukaisesti liiketoiminnan 

koostuessa useasta eri osatekijästä ja toiminnosta, on otettava huomioon kaikki olosuhteet, 

joissa kyseinen toimi suoritetaan, sen ratkaisemiseksi, onko kyseessä erilliset suoritukset vai 

yksi yhtenäinen suoritus. Tämän jälkeen voidaan selvittää, onko suoritus katsottava tavaran 

luovutukseksi vai palveluiden suorittamiseksi.152 

Rajanvetoa tavaran ja palvelun välillä on tehty myös esimerkiksi EUT:n irtaimen kauppaa 

ja palveluiden suorittamista koskevia erotteluperusteita koskevassa ratkaisussa C-381/08 

Car Trim. Ennakkoratkaisukysymys koski sitä, miten irtaimen kaupan ja palveluiden suorit-

tamista koskevat sopimukset voidaan erottaa toisistaan tilanteissa, joissa on kyse 

 
149 Ex analogia KRIL 3668/32/07, ratkaisun perustelut. 
150 Ratkaisussa KRIL 2586/39/07 kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan tekemää sopimusta palvelupaketista ar-
vioitiin tavaran kauppaa koskevien sääntöjen perusteella, vaikka kyse oli nettiyhteydessä olleesta viasta. 
151 Asia C-111/05 Aktiebolaget NN, tuomion kohdat 19–20. 
152 Asia C-111/05 Aktiebolagat NN, tuomion kohta 21 sekä asiat C-231/94 Faaborg-Gelting Linien A/S, tuo-
mion kohta 12–14, C-349/96 Card Protection Plan Ltd, tuomion kohta 28 ja C-41/04 Levob Verzekeringen 
BV ja OV Bank NV, tuomion kohta 19. 
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valmistettavan tai tuotettavan tavaran toimittamista koskevasta sopimuksesta, johon ostaja 

on antanut tavaran valmistusta, käsittelemistä tai toimittamista koskevia määräyksiä.153 

Car Trim -tapauksessa nousee esiin tavaran ja palvelun välisen erottelun vaikeus tilanteissa, 

joissa tavaran valmistus voi sisältää myös palveluiden suorittamista. Tällaista tavaran ja pal-

velun yhdistävää toimintaa on tapauksen perusteluissakin pidetty muillakin nykytalouden 

aloilla tyypillisenä.154 Tapaukseen sovellettu lainsäädäntö (neuvoston asetus (EY) N:o 

44/2001) ei sisältänyt kuluttajansuojalain tapaan säännöksiä siitä, miten tällaiset tavaran ja 

palvelun piirteitä sisältävät sopimukset tulisi erottaa toisistaan.155 Ongelmana oli myös se, 

että tapauksessa kyseessä ollut valmistusprosessi soveltui sekä irtaimen kauppaa koskeviin 

säännöksiin että palvelua koskeviin säännöksiin, mutta soveltuva lainsäädäntö ei antanut 

vastausta siihen, voitiinko palvelun katsoa kuuluvan irtaimen kaupan soveltamisen alle.156 

Tapauksessa tavaran ja palvelun välistä erottelua lähestyttiin tarkastelemalla sopimukselle 

luonteenomaista velvoitetta, jonka perusteella sopimus luokiteltaisiin joko irtaimen kaupaksi 

tai palveluksi. Mikäli sopimukselle luonteenomaista on tavaran toimittaminen, tulisi sovel-

taa irtaimen kauppaa koskevia säännöksiä. Jos sopimuksen luonteenomainen velvoite on 

palvelun suorittaminen, sovellettaisiin koko sopimukseen palvelua koskevia säännöksiä. 

Luonteenomaisen velvoitteen määrittelyssä huomioitavia seikkoja ovat EUT:n mukaan en-

sinnäkin irtaimen kauppaa ja palveluiden suorittamista koskevan muun unionin oikeuden 

säännösten ja kansainvälisen oikeuden määräysten luokittelujen huomioiminen. Ratkaisun 

perusteluissa muistutetaan siitä, että muusta lainsäädännöstä voidaan saada suuntaviivoja 

käsitteiden määrittelyyn.157 Tämä kanta tukee sitä, että myös älykotien luokittelussa voidaan 

huomioida muun lainsäädännön sisältävät tavaraa ja palvelua koskevat käsitteenmäärittelyt. 

Ratkaisussa päädyttiin käsittelemään valmistettavan tavaran sopimusta kokonaisuudessaan 

tavaran kauppaa koskevien sääntöjen perusteella. Ratkaisussa oli kyse virhedirektiivin tul-

kinnasta, jonka mukaisesti valmistettavan tavaran kauppaa pidetään irtaimen kauppana, 

 
153 EUT C-381/08 Car Trim, ratkaisun kohta 27. On huomioitava, että kyseinen tapaus ei koskenut kuluttaja-
kauppaa, vaan kyse oli yritysten välisestä kaupasta. Ratkaisu antaa silti myös kuluttajankaupan kannalta rele-
vantteja arviointitapoja tavaran ja palvelun väliseen rajanvetoon. 
154 EUT C-381/08 Car Trim, ratkaisun kohta 29. 
155 Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta 
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Asetus ei ole enää 
voimassa vaan se on korvattu uudella asetuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustami-
sesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 
156 EUT C-381/08 Car Trim, ratkaisun kohta 30. 
157 EUT C-381/08 Car Trim, ratkaisun kohdat 31–34. 
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riippumatta siitä, mikä taho toimittaa tarveaineet. Kyseisessä ratkaisussa ei ollut kyse tarve-

aineiden toimittamisesta, vaan tilaajan käyttämästä määräysvallasta kaupan kohdetta koh-

taan. Tilaaja ei siis toimittanut tarveaineita, mutta oli olennaisessa osassa antamassa tavaroi-

den valmistusta, käsittelemistä ja toimittamista koskevia määräyksiä tavarantoimittajan ol-

lessa vastuussa tavaran laadusta ja sopimuksenmukaisuudesta.  

EUT päätyi ratkaisussaan siihen, että valmistettavan tuotteen osalta sovelletaan irtaimen 

kauppaa koskevia oikeussääntöjä, vaikkei tilaaja toimita materiaalia, mutta on sen sijaan an-

tanut määräyksiä tavaran valmistuksen suhteen.158 Tapauksessa älykoteihin liittyvänä tava-

ran kauppaa puoltavana analogisena tulkintaohjeena voidaan pitää sitä, että mikäli kulutta-

jalla on mahdollisuus vaikuttaa ja määritellä älykotipakettinsa sisältö ja räätälöidä halua-

mansa palvelut, pidettäisiin sopimusta kokonaisuutena tavaran kauppana.  

Oikeuskäytännöstä on myös havaittavissa, että sinänsä pieni muutos palveluksi katsottavassa 

toiminnassa voi muuttaa toiminnan tavaran kauppaa koskevaksi toiminnaksi. Yhteisöjen 

tuomioistuimen tuomiossa asiassa C-231/1994 Faaborg-Gelting Linien A/S, määriteltiin ra-

vintola-alan liiketoiminta, joka muodostuu erilaisten palveluiden ja toimintojen kokonaisuu-

desta, palveluksi. Vaikka ruoan toimittaminen on osa liiketoimintaa, suurin merkitys ravin-

tolaliiketoiminnassa on palveluilla. Sen sijaan, jos ravintolan liiketoiminta keskittyy nouto-

ruokaan, eikä toimintaan liity ruokailun miellyttävyyden lisäämiseksi tarkoitettuja palve-

luita, toimintaa pidetään arvonlisäverollisesti tavaran luovutuksena.159 

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomioista 7/68 komissio v. Italia ja C -97/98 Jägerskiöld on 

havaittavissa, että rajanveto unionin oikeuskäytännössä perustuu tavaroiden ja palveluiden 

vapaata liikkuvuutta koskeviin sääntöihin.160 Oikeuskäytännössäkään tehty rajanveto ei ole 

aina selvää taikka sovellettavissa kaikkiin vastaaviin tapauksiin. Kaikki rajanvetoa selkeyt-

tävät kriteerit eivät myöskään yksinään toimi rajanvedon perusteena, eikä pelkästään hyö-

dykkeen ominaispiirteiden perusteella voida tehdä tulkintaa siitä, sovelletaanko sopimuk-

seen tavaran kauppaa vai palvelua koskevia säännöksiä. Esimerkiksi leasing-autojen suhteen 

voitaisiin argumentoida, että vuokrattava auto on niin oleellinen osa sopimusta, että koko 

sopimus katsottaisiin tavaran kaupaksi. EUT on lisäksi korostanut sitä, ettei omistusoikeu-

den siirtyminen ole välttämätöntä, jotta kyseessä olisi silti tavaran kauppa. Kuitenkin 

 
158 Asia C-381/08 Car Trim, tuomiolauselman kohta 1. 
159 Asia C-231/1994 Faaborg-Gelting Linien A/S, tuomion perustelut, kohta 14. 
160 Vrt. Smith – Woods 2005, s. 2. 
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leasingia koskevassa käytännössään tuomioistuin on päätynyt pitämään leasingia palveluna 

sillä perusteella, että tarjottavana hyödykkeenä on ollut palvelu tavaran sijaan.161 

Rajanvetokriteerit eivät siis tarjoa yksinään ratkaisua siihen, tulisiko yksittäistä sopimusta 

pitää tavaran kauppana vai palveluna. Siinä missä matkapuhelimen ja liittymän kaupassa on 

katsottu olevan kyse tavaran kaupasta, on esimerkiksi verensiirron katsottu olevan pal-

velu.162 Järjestelmäpäivitysten osalta on päädytty samankaltaisissa ratkaisuissa erilaiseen 

lopputulokseen.163 Kaikkia rajanvedossa käytettyjä kriteereitä ei välttämättä voida soveltaa 

älykotiratkaisujen osalta tehtävän rajanvedon osalta, mutta yllä esitetyn perusteella voidaan 

tiivistää tavaran ja palvelun väliseen rajanvetoon hyödynnettäviä arviointikriteereitä. Arvi-

oitaessa hyödykkeen luonnetta tavarana tai palveluna, voidaan kiinnittää huomiota ainakin 

seuraaviin seikkoihin: 

1. Hankitaanko tavara ja palvelu samanaikaisesti 

2. Onko laitteen hankkiminen edellytys palvelun toiminnalle 

3. Johtaako palvelussa oleva virhe siihen, ettei laitteen käyttö ole mahdollista odotetulla 

tavalla 

4. Voiko tavaraa käyttää itsenäisesti ilman palvelua 

5. Onko palvelun osuus sopimuksessa ratkaisevassa osassa 

6. Mitkä ovat tarjottavan hyödykkeen erityispiirteet (esimerkiksi erityissääntelyn huo-

miointi matkapuhelimien ja liittymien kytkykaupan osalta) 

7. Onko tarkoituksena tarjota tavaraa vai palvelua (esimerkiksi leasing) 

8. Miten kuluttaja on vaikuttanut tarjottavan hyödykkeen sisältöön164 

Tavaran kaupan puolesta puhuvina arviointikriteereinä voidaan pitää kohtia 1–4. Mikäli so-

pimus on tehty samanaikaisesti, fyysinen älylaite on oleellisessa osassa toiminnan kannalta 

eikä laitteen käyttö normaalisti ei ole mahdollista palvelussa olevan virheen takia, sovellet-

taisiin tavaran kauppaa koskevia säännöksiä. Kohtien 5–8 osalta joudutaan tekemään muita 

kriteereitä enemmän arviointia palvelun ja tavaran välisestä suhteesta ja merkityksestä koko 

sopimuksen kannalta. Esimerkiksi palveluksen merkityksen kannalta on olennaista arvioida, 

miten suuri merkitys palvelulla on sopimuksen kannalta. Mikäli palvelu on ratkaisevassa 

osassa, voitaisiin soveltaa palveluita koskevaa sääntelyä, mutta mikäli palvelun osuus ei ole 

 
161 Smith – Woods 2005, s. 35–36 ja asia C-294/97 Eurowings Luftverkehrs. 
162 Ks. Fordham Law Review, 1968, s. 115 ja Perlmutter v. Beth David Hospital. 
163 Ks. KRIL 2878/32/2016 ja KRIL 1494/36/10. 
164 Ex analogia asia C-381/08 Car Trim. 
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ratkaiseva tekijä, soveltuisi tavaran kauppaa koskevat säännökset.165 Lisäksi huomiota on 

rajanvedossa kiinnitettävä mahdolliseen hyödykekohtaiseen erityissääntelyyn, joka saattaa 

vaikuttaa rajanvetoon.166 Arvioinnissa huomiota voidaan kiinnittää myös siihen, onko tar-

jottava hyödyke tosiasiallisesti itse tavara vai palvelu, ja määritellä tämän tarkoituksen pe-

rusteella sopimus joko tavaran kaupaksi tai palveluksi. Arviointiin voi mahdollisesti myös 

vaikuttaa se, onko kuluttaja itse vaikuttanut tarjottavan hyödykkeen sisältöön. Kaiken tämän 

lisäksi on kuitenkin huomioitava kokonaistilanne, jossa huomioidaan niin hyödykkeen ob-

jektiiviset ominaispiirteet kuin hyödykkeen käyttötarkoitus.167 

 

5.3 Rajanveto älykodissa 

Minkä sopimustyypin ja näin myös sovellettavan kuluttajansuojalain luvun alaan älykodin 

sopimukset tulisi asettaa? Ainakin sopimuksissa on kyse digitaalisesta sisällöstä, sillä sopi-

muksissa sovitaan digitaalisessa muodossa tuotetun tiedon toimittamisesta digitaalisesti.168 

Kun älykotiratkaisu voidaan digitaalisen sisällön osalta katsoa analogisesti KSL 8 luvun 

alaisuuteen kuuluvaksi palveluksi, nousee esiin kyse sovellettavasta laista itse laitteen suh-

teen. Sopimusta, joka sisältää sekä tavaroita että palveluita, on oikeuskäytännössä käsitelty 

yhtenä sopimuksena, eikä myöskään kauppalain rajanvetosäännöksen perusteella ole tarkoi-

tuksenmukaista soveltaa sopimukseen eri oikeussääntöjä. Näin ollen voidaan sanoa, ettei 

älykotienkaan osalta ole tarkoituksenmukaista jakaa sopimusta osiin siten, että tavaran osalta 

sovellettaisiin eri säännöksiä kuin palvelun osalta. 

Nykyisen sääntelyn valossa näyttää käytännössä siis siltä, että älykodin laitteista ja palve-

luista tehtyihin sopimuksiin sovellettava lainsäädäntö ei ole selvä, vaan sopimukset voisivat 

asettua joko kokonaan tavaran kauppaa koskevan KSL 5 luvun alle tai sitten osittain palve-

luksi digitaalisen sisällön osalta.169 Ongelmaksi KSL 5 luvun soveltumisen kannalta voi HE 

360/1992 vp:n sanamuodon mukaisesti muodostua myös se, ettei laitteeseen liitetty palvelu 

kuuluisi tavaran kauppaan, mikäli se olisi ostettu erikseen laitteen kanssa.170 Toisaalta 

 
165 Ks. KRIL 2586/39/07. 
166 Kuten esimerkiksi viestintäpalvelusopimusten osalta. 
167 Kaila 2011, s. 216. 
168 Määritelmä soveltuu kuluttajaoikeusdirektiivin 2 artiklan 11 alakohdan määritelmään digitaalisesta sisäl-
löstä. Ks. myös resitaali 19. 
169 Erikseen on kuitenkin huomioitava etämyyntiä koskevat säännökset. 
170 HE 360/1992 vp, s. 47. 



55 
   

palvelun osalta voitaisiin aiempaan vedoten soveltaa KSL 8 lukua. Luettaessa KSL 5 lukua, 

on havaittavissa, ettei säännöksissä kuitenkaan huomioida älykotiratkaisuille ominaisia piir-

teitä ja sopimusten omalaatuisuutta. Ongelmana on myös se, että tällä hetkellä sopimuksia 

digitaalista sisältöä sisältävistä laitteista voidaan luokitella jäsenvaltioittain eri tavoin. Esi-

merkiksi yhdessä jäsenvaltiossa voidaan pitää tällaista sopimusta kauppasopimuksena ja toi-

sessa palvelusopimuksena tai jopa leasingsopimuksena.171  

Älykotiratkaisujen osalta rajanvetoa palvelu- ja kauppasopimuksen perusteella joudutaan te-

kemään tapauskohtaisesti myös sillä perusteella, että kodin älylaitteita on monenlaisia, ei-

vätkä ne ole suoraan verrannollisia matkapuhelimiin, tietokoneisiin ja niiden palveluihin. Ei 

siis voida varmuudella asettaa kaikkia digitaalisia elementtejä sisältäviä hyödykkeitä tietyn 

sopimustyypin alle, vaan valinta on tehtävä sopimuksessa tarjottavan palvelun ja fyysisen 

hyödykkeen välisen suhteen arvioinnilla. Mikäli fyysinen laite on olennainen osa itse palve-

lun toimintaa, tulisi koko sopimusta pitää tavaran kauppana, jolloin siihen sovellettaisiin 

KSL 5 luvun säännöksiä.172  

On kuitenkin huomioitava vielä se, ettei kaikkia älykodin laitteiden sopimuksia välttämättä 

tehdä samanaikaisesti siten, että koko sopimus voitaisiin käsittää tavaran kauppana.173 Ku-

luttaja voi esimerkiksi ostaa älykotialustan, johon hän myöhemmin liittää eri laitteita tai pal-

veluita. Sekasopimuksesta voidaankin puhua vain silloin, kun sama elinkeinonharjoittaja tar-

joaa erilaisia sopimuksen osia samalle kuluttajalle samassa sopimuksessa.174 Mikäli kulutta-

jan älykotipaketti koostuu useiden eri elinkeinonharjoittajien kanssa tehdyistä laitteiden ja 

palveluidun sopimuksista, ei kyse ole sekasopimuksesta, vaan tällaisten erillisten sopimus-

ten osalta arviointi joudutaan suorittamaan uudestaan, ja mahdollisesti soveltamaan digitaa-

liseen sisältöön ja palveluihin KSL 8 luvun säännöksiä. 

Lisäksi on mahdollista, että kuluttajalle tarjottavaa älykotiratkaisua muokataan kuluttajan 

toiveiden mukaisesti siten, että ohjelmistoja muokataan kuluttajan tarpeita vastaavaksi. Täl-

laisessa tilanteessa, jossa esimerkiksi tietokoneen osalta koko tietokone katsottaisiin muu-

toin tavaran kaupan alaan kuuluvaksi, räätälöidyn ohjelmiston osalta koko kokonaisuutta 

voidaan pitää myös palveluna.175 

 
171 KKV:n lausunto 13.8.2015, s. 2. 
172 Ex analogia HE 360/1992 vp, s. 78–79, KRIL 2586/29/07. Ks. myös Peltonen – Määttä 2015, s. 265–266. 
173 Ks. KRIL 3668/32/07, ratkaisun perustelut. 
174 Ex analogia digisopimusdirektiivi resitaali 34. 
175 Ks. Cannata 1999, s. 286. 
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Yllä esitetyn perusteella voidaan tiivistää älykotien kuluttajaoikeudellista sääntelyä seuraa-

vasti. On selvitetty, ettei laki suoraan huomioi älykodin kaltaisten hyödykkeiden erityispiir-

teitä. Tällä hetkellä älykotiratkaisuihin soveltuvat kuluttajaoikeudelliset säännökset selvite-

tään analogisella lainsoveltamisella ja rajanveto tavaran ja palvelun välillä tehdään soveltaen 

kauppalain 2 §:n rajanvetosäännöstä sekä oikeuskäytännöstä saatavan analogisen tuen ja tul-

kintaohjeiden avulla. Hyödykkeen erityispiirteiden huomioimattomuutta ja rajanvedon vai-

keutta voidaan yrittää ratkaista erityissääntelyn avulla, mutta erityissääntelylläkään ei voida 

huomioida kaikkien hyödykkeiden erityispiirteitä. 

Voidaan esittää argumentteja sille, että älykotiratkaisut asettuisivat tavaran kauppaa koske-

vien KSL 5 luvun säännösten alle, vaikka nämä ratkaisut pitävät sisällään palveluita. Edel-

lytyksenä on kuitenkin se, että kyse on samanaikaisesti tehdystä, eli yhdestä sopimuksesta, 

jossa älykodin laitteella on olennainen merkitys myös palvelun toiminnan kannalta. Sen si-

jaan eri aikaan tehtyjä sopimuksia tai myöhemmin älykotiratkaisuun lisättäviä hyödykkeitä 

joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti arviointikriteereitä hyödyntäen, jolloin niihin voivat 

soveltua joko tavaran kauppaa tai palvelua koskevat säännökset.  

Nykyisessä kuluttajansuojasääntelyssä ei ole suoraan käsitelty tällaista kombinaatiohyödy-

kettä, joka sisältää sekä digitaalista sisältöä tai palvelua että fyysisen laitteen. Tähän ”puut-

teellisuuteen” on kuitenkin havahduttu, ja unionin oikeudessa on laadittu uusia säännöksiä, 

joiden tavoitteena on lisätä kuluttajansuojan tasoa vahvistamalla jäsenvaltioissa yhteiset 

säännöt tietyistä tavarankauppaa sekä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palveluiden toi-

mittamista koskevista sopimuksista. Tähän tulevaan sääntelyyn palataan luvussa 6. 

Luvussa 4.1.1 tuotiin esiin erityisiä kaupan kohteita koskevaa sääntelyn tarpeen arviointia. 

Esimerkissä oli kyse eläimiin kohdistuvasta erityissääntelyn tarpeen arvioinnista, jossa huo-

mioitaisiin kaupan kohteen erityispiirteet. Erityissääntelyn tarvetta arvioitaessa päädyttiin 

kuitenkin siihen, ettei erityislailla pystyttäisi huomioimaan eri eläinlajien ominaisuuksia, 

eikä yksittäisten ongelmien ratkaiseminen näin onnistuisi. KSL 5 luvun katsottiin sisältävän 

riittävän selvät yleiset periaatteet ja oikeusohjeet kaikentyyppistä tavaran kauppaa varten.176 

Analogisesti älykotiratkaisujen osalta, kuten myös muiden erityispiirteitä sisältävien hyö-

dykkeiden osalta, voidaan argumentoida, ettei erityissääntelylle ole tarvetta. Kun 

 
176 OMML 9/2012, s. 17–18. 
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älykotiratkaisuja on monenlaisia ja niiden erityispiirteet poikkeavat toisistaan, sääntelyllä ei 

pystyttäisi huomioida kaikkia hyödykkeiden ominaisuuksia ja niistä aiheutuvia ongelmia.177 

Vaikka erityissääntelylle ei olisi tarvetta, tarvetta sääntelyn uudistamiselle kuitenkin on. 

Sääntelyn ollessa innovaatiomyönteistä ja teknologianeutraalia, sääntelystä tulee niin kulut-

tajan kuin elinkeinonharjoittajan kannalta selkeää ja ymmärrettävää. Se, ettei erityissäänte-

lyä tarvita, ei myöskään tarkoita, etteikö yleissäännöksissä olisi syytä huomioida hyödyk-

keiden erityispiirteitä. Erityispiirteiden huomioiminen ei myöskään edellytä välttämättä yk-

sityiskohtaisempaa sääntelyä, mutta käsitteiden määrittelyjen ja lakien soveltamisalojen sel-

keyttämiselle on tarvetta. Uusien teknologioiden tuomat haasteet ja markkinoiden kehitty-

minen ovat seikkoja, jotka lainsäätäjän tulee huomioida niin uutta sääntelyä valmisteltaessa 

kuin vanhaa päivitettäessä.178 

Yhtenä rajanvetoakin helpottavana ratkaisun osana voitaisiin pitää luopumista tavara/pal-

velu jaottelusta sopimusten suhteen. Ainakaan kuluttajalle tarjottavan sopimuspaketin jaka-

mista lainsäädännöllisesti eri osiin ei ole pidettävä järkevänä ratkaisuna, vaan koko sopi-

mukseen olisi ainakin tilanteessa, jossa sopimuksen osatekijät tai toiminnot liittyvät lähei-

sesti yhteen, sovellettava samoja oikeussääntöjä.179 Muutenkin kuin älykotien osalta kulut-

tajien solmimat sopimukset ovat useasti sellaisia, että ne sisältävät sekä ostettavan tavaran 

että palvelun. Kyse on siis ennemmin sopimuspaketista, kuin yksittäisestä tavarasta tai pal-

velusta tehtävästä sopimuksesta.180 Sääntelyn mukauttaminen kohti hyödyke- ja teknologia-

neutraalisuutta helpottaisi kuluttajien tekemien sopimusten ja sovellettavan lainsäädännön 

arviointia, kun kaikkia hyödykkeitä kohdeltaisiin automaattisesti sääntelyn kannalta samalla 

tavoin.  

  

 
177 Ex analogia OMML 9/2012, s. 17–18. 
178 Ks. OM 14.12.2020, s. 2 ja KKV:n lausunto 5.9.2016. 
179 Ex analogia asia C-41/04 Levob Verzekeringen BV ja OV Bank NV, tuomion kohta 22. Kun verovelvolli-
sen keskivertokuluttajana pidettävälle kuluttajalle tarjoamat osatekijät tai toiminnot liittyvät läheisesti yhteen 
siten, että toiminnot ovat objektiivisesti tarkasteltuna jakamaton taloudellinen suoritus, olisi sopimuksen pa-
loittelu osiin keinotekoista. 
180 KKV:n lausunto 13.8.2015, s. 3. 
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6 Älykodin sääntelyn tulevaisuus 

6.1 Tavarankauppadirektiivi ja digisopimusdirektiivi 

6.1.1 Digitaaliset sisämarkkinat 

Kuten johdannossa tuli esiin, perinteinen jako tavaroihin ja palveluihin on saanut rinnalleen 

haastajan uudenlaisten hyödykkeiden ja erilaisten digitaalisten sisältöjen ja palveluiden 

yleistyessä. Euroopan unionin tasolla sisämarkkinat kehittyvät vauhdilla kohti digitaalisia 

sisämarkkinoita, jossa sääntelyltä vaaditaan joustavuutta, teknologianeutraalisuutta ja tule-

vaisuuteen katsomista.181 Euroopan unionin digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian 

tavoitteena on luoda edellytyksiä verkkokaupan kasvulle. Strategia sisältää kaksi uutta di-

rektiiviä, jotka tulevat uudistamaan perinteistä käsitystä tavarasta ja palvelusta. Nämä direk-

tiivit ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston tavarankauppadirektiivi ((EU) 2019/771) sekä 

digisopimusdirektiivi ((EU) 2019/770).182 Uusien direktiivien on tarkoitus täydentää toisi-

aan siten, että tavarankauppaa koskevassa direktiivissä vahvistetaan säännöt tavaran kaup-

paa koskevien sopimusten tietyistä vaatimuksista, kun taas digisopimusdirektiivi sisältää 

säännöt digitaalisen sisällön tai digitaalisten palveluiden toimittamista koskevien sopimus-

ten tietyistä vaatimuksista.183 Direktiiveillä on paljon kuluttajansuojaan kohdistuvia vaiku-

tuksia, mutta tässä keskitytään vain niiden vaikutusten läpikäyntiin, jotka vaikuttavat tava-

roiden ja palveluiden käsitteisiin ja sääntelyyn älykodin kaltaisten hyödykkeiden osalta. 

Molemmat direktiivit annettiin 20.5.2019, ja direktiivien täytäntöönpanoaika loppuu jäsen-

valtioissa 1.7.2021. Täytäntöönpanoa varten annettuja säännöksiä on sovellettava 1.1.2022 

eteenpäin. Tutkielman kirjoitushetkellä (huhtikuu 2021) kansallisten säännösten valmistelu 

on vielä kesken. Valmistelusta vastaava työryhmä on arvioinut työryhmän mietinnön val-

mistuvan huhtikuun loppuun mennessä. Työryhmän on tarkoitus valmistella hallituksen esi-

tyksen muotoon laadittu ehdotus direktiivien täytäntöönpanemiseksi tarvittavasta 

 
181 Elinkeinoelämän Keskusliitto 2017, s. 14. Digitaalisesta sisämarkkinoista ks. COM (2015) 633 final. 
182 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/771, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, tietyistä 
tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista, asetuksen (EU) 2017/2394 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta sekä direktiivin 1999/44/EY kumoamisesta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 
2019/770, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, tietyistä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palveluiden toi-
mittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista. 
183 Tavarankauppadirektiivi, resitaali 13. 
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lainsäädännöstä. Hallituksen esityksen arvioitu esittely on tätä kirjoitettaessa suunniteltu vii-

kolle 41/2021. Tämän jälkeen esitys annetaan eduskunnalle säädöksen hyväksymistä var-

ten.184 

Kansallisen valmistelun ollessa kesken, ainoat kansalliset asiakirjat direktiivien täytäntöön-

panoa koskien liittyvät työryhmän määräajan pidentämiseen ja työryhmän asettamispäätök-

seen.185 Tämän takia joudutaan vain arvioimaan, mikä direktiivien vaikutus kuluttajansuoja-

lakiin tulee olemaan. Direktiivien tarkastelulla saadaan kuitenkin viitteitä siitä, miten tavaran 

ja palvelun käsitteet tulevat muuttumaan direktiivien kansallisen soveltamisen alkaessa, 

vaikka kansallista valmisteluaineistoa ei vielä olekaan saatavilla. Direktiiveistä on myös saa-

tavilla selvyyttä siihen, miten rajanveto tavaran ja palvelun välillä muuttuu. 

Uudet täysharmonisoivat direktiivit ovat omiaan johtamaan kansallista kuluttajaoikeutta 

kohti EU-kuluttajaoikeutta. Kun jäsenvaltioiden harkintavalta vähenee direktiivi kerrallaan, 

ollaan matkalla kohti yhtenäisempää unionin laajuista kuluttajaoikeuden järjestelmää. 

Täysharmonisoivien direktiivien taustalla on Euroopan komission näkemys siitä, että kulut-

tajien luottamus edellyttää yhtenäisiä oikeussääntöjä.186 Täysharmonisointi on osa euroop-

palaisen kuluttajaoikeuden politiikan muutosta, mikä näkyy hyvin uusissa kuluttajaoikeu-

dellisissa direktiiveissä.187 Vaikka täysharmonisoivilla direktiiveillä voidaan poistaa mini-

midirektiivien aiheuttama hajanainen sääntely ja asteittainen harmonisointi jäsenvaltioiden 

välillä, on täysharmonisoinnin mahdollisena haittavaikutuksena kuluttajansuojan heikenty-

minen. Täysharmonisoivat direktiivit eivät nimittäin anna jäsenvaltioille mahdollisuutta sää-

tää tiukempia säännöksiä kuluttajansuojan tason nostamiseksi.188 

 

6.1.2 Tavarankauppadirektiivi 

Tavarankauppadirektiivin tavaran kauppaa koskevat säännökset tulevat sisällöltään vastaa-

maan virhedirektiivin säännöksiä, mutta erona aiempaan on tavarankauppadirektiivin lähtö-

kohtainen täysharmonisoivuus. Täysharmonisoinnin myötä direktiivin säännökset tavarasta 

 
184 Lainvalmistelun etenemistä voi seurata oikeusministeriön verkkosivuilta hanketunnuksella 
OM013:00/2020. 
185 Tilanne 27.4.2021. 
186 Ks. Micklitz 2010, s. 336. ja Kenny – Devenney 2012, s. 3. 
187 Wilhelmsson 2003, s. 1113. 
188 Harmonisoinnin kritiikistä, ks. Sorsa 2006, s. 24 ja Wilhelmsson 2003, s. 1113. 
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tulevat vaikuttamaan kansallisiin tavaran kauppaa koskeviin kuluttajansuojalain säännök-

siin.189 Tavarankauppadirektiivin säätämisen taustalla on tavaran kauppaan sovellettavien 

sääntöjen hajanaisuus unionissa. Täysharmonisoinnin on katsottu johtavan yksinkertaiseen 

ja moderniin sääntelyyn, josta hyötyvät niin yritykset kuin kuluttajat koko unionin alu-

eella.190 

Kuluttajaoikeusdirektiivillä yhdenmukaistettiin sopimusehtoja ja etäsopimuksia koskevat 

säännöt, sekä tiedonantovaatimuksia ja peruuttamisoikeutta koskevat säännöt. Sen sijaan 

muita sopimusoikeuden alueita, kuten sopimuksenmukaisuutta, oikeussuojakeinoja tilan-

teessa, jossa tavara ei ole sopimuksen mukainen ja näiden oikeussuojakeinojen käyttöä kos-

kevat yksityiskohtaiset säännöt on unionin tasolla yhdenmukaistettu vain vähimmäistasolla 

virhedirektiivillä. Minimiharmonisoiva direktiivi on mahdollistanut jäsenvaltioiden antaa 

tiukempia säännöksiä ja vahvistaa näin kuluttajansuojan tasoa. Kun jäsenvaltiot ovat käyttä-

neet oikeuttaan antaa tiukempia sääntöjä eri suhteissa ja vaihtelevasti, jäsenvaltioiden kan-

salliset täytäntöönpanokeinot poikkeavat toisistaan keskeisten osien, kuten oikeussuojakei-

nojen hierarkian olemassaolon tai niiden puuttumisen osalta.191 Tavarankauppadirektiivin 

ollessa täysharmonisoiva, voidaan paikata virhedirektiivin aiheuttamat puutteet yhdenmu-

kaistamalla keskeiset kuluttajasopimusoikeuden säännöt.192 

Direktiivi tulee täydentämään kuluttajaoikeusdirektiiviä siten, että käyttöön otettavat sään-

nöt tulevat koskemaan tavaroiden sopimuksenmukaisuutta, kuluttajien oikeussuojakeinoja 

tilanteessa, jossa tavara ei ole sopimuksen mukainen sekä oikeussuojakeinojen käyttöä kos-

kevia yksityiskohtaisia sääntöjä. Täysharmonisoinnista johtuen myös kuluttajansuojalakiin 

on odotettavissa säännöksiä tavaran sopimuksenmukaisuudesta sekä yksityiskohtaisemmista 

oikeussuojakeinoista. 

 

 

 
189 COM (2015) 635 final, s. 13. 
190 COM (2015) 635 final, s. 8. Täysharmonisoinnin hyötyjä esimerkiksi mallisopimuksiin nähden arvioitiin 
sen perusteella, että mallisopimusten osalta yritysten kustannukset lisääntyisivät, kun mallisopimusten lisäksi 
olisi huomioitava kansalliset kuluttajansuojalait ja sopeuttaa sopimukset vastaamaan näitä lakeja. 
191 Tavarankauppadirektiivi, resitaali 6. Resitaalin tekstissä on virheellisesti sanottu direktiiviä 1999/44/EY 
asetukseksi. 
192 Tavarankauppadirektiivi, resitaali 10. 
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Tavarankauppadirektiivi soveltuu ainoastaan sellaisiin irtaimiin esineisiin, jotka on direktii-

vissä määritelty tavaroiksi. Direktiivi tuo huomattavan selvennyksen kuluttajaoikeudelliseen 

tavara -käsitteeseen, jota ei siis ole aiemmin määritelty. Tavarankauppadirektiivin 2 artiklan 

5 kohdan mukaan tavaralla tarkoitetaan 

a) ”irtainta esinettä; tässä direktiivissä tarkoitettuina tavaroina pidetään myös vettä, 

kaasua ja sähköä, jos niitä pidetään kaupan tiettynä tilavuutena tai määrättynä mää-

ränä; 

b) irtainta esinettä, johon sisältyy digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu tai joka on 

liitetty digitaaliseen sisältöön tai digitaaliseen palveluun siten, että kyseisen digitaa-

lisen sisällön tai digitaalisen palvelun puuttuminen estäisi tavaran toimintojen suo-

rittamisen, jäljempänä ’digitaalisia elementtejä sisältävä tavara’.” 

Direktiivin 2 artiklan 5 kohdan b alakohta tuo kuluttajaoikeudellisiin käsitteisiin uuden di-

gitaalisia elementtejä sisältävän tavaran määritelmän. Direktiivissä digitaalisella sisällöllä 

tarkoitetaan digitaalisessa muodossa tuotettua ja toimitettua dataa (2 art. 6 kohta) ja digitaa-

lisella palvelulla joko palvelua, jonka avulla kuluttaja voi luoda, käsitellä, tallentaa tai käyt-

tää digitaalisessa muodossa olevaa dataa tai palvelua, joka mahdollistaa kuluttajan tai pal-

velun muiden käyttäjien lataaman tai luoman digitaalisessa muodossa olevan datan jakami-

sen tai muun vuorovaikutuksen sen kanssa (2 art. 7 kohdan a ja b alakohdat). 

Tavarankauppadirektiivi huomioi uudentyyppiset hyödykkeet eri tavoin verrattuna nykyi-

seen kuluttajansuojalainsäädäntöön. Esimerkiksi digitaalisia elementtejä sisältävän tavaran 

suhteen on huomioitu tavaran toimittamisen ajankohdan, myyjän virhevastuun ja sopimuk-

senmukaisuuden osalta digitaalisia elementtejä sisältävän tavaran ominaispiirteet.193 Muun 

muassa päivitykset on huomioitu direktiivissä siten, että toimitettujen päivitysten avulla voi-

daan arvioida koko tavaran sopimuksenmukaisuutta. Myyjän on myös toimitettava sovittu-

jen päivitysten lisäksi sellaisia päivityksiä, jotka varmistavat tavaran sopimuksenmukaisuu-

den. Tämä velvollisuus on kuitenkin rajoitettu vain tarpeellisiin päivityksiin, jotka täyttävät 

sopimuksenmukaisuudelle asetetut vaatimukset.194 

 

 
193 Ks. Tavarankauppadirektiivi, resitaalit 39 ja 63 sekä 6,7 ja 10 artiklat. 
194 Tavarankauppadirektiivi, resitaalit 28 ja 30. 
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6.1.3 Digisopimusdirektiivi 

Digisopimusdirektiivin lähtökohtana on tarve tiettyjen digitaalisten sisältöjen ja digitaalisen 

palveluiden toimittamista koskevien sopimusten yhdenmukaistamiseen. Tavoitteena on di-

gitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisen lisäksi kuluttajansuojan korkean tason ja oikeus-

varmuuden lisääminen.195 Kuten tutkimuksessa on tullut esiin, sääntely digitaalisen sisällön 

ja digitaalisten palveluiden osalta on ollut epäselvää. Tämä on johtanut kuluttajien kannalta 

epävarmuuteen tällaisten sopimusten luonteesta ja kuluttajan käytettävissä olevista oikeus-

suojakeinoista. Käytännössä ongelmat liittyvät usein näiden palveluiden laatuun tai käytet-

tävyyteen.196 

Direktiivi pyrkii huomioimaan nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna uudenlaiset hyödykkeet 

siten, että säädetään oikeussuojakeinoista tilanteissa, joissa sisältö tai palvelu ei ole sopi-

muksenmukainen. Direktiivillä pyritään säätämään selkeät ja kiistattomat aineelliset säännöt 

digitaaliselle sisällölle ja digitaalisille palveluille, jotka ovat sekä teknologianeutraaleja että 

tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavia.197 Tavarankauppadirektiivin tapaan digisopi-

musdirektiivi on täysharmonisoiva, joten jäsenvaltiot eivät voi säätää direktiivistä poik-

keavia säännöksiä. 

Esimerkkinä oikeussuojakeinojen käytännön puutteellisuudesta on esitetty tilanne, jossa ku-

luttaja on vuokrannut elokuvan verkosta, mutta sen katsominen ei onnistu huonon laadun 

takia. Kuluttajalla ei ole ollut tässä tilanteessa välttämättä käytössään muita oikeussuojakei-

noja kuin saada hyvityksenä alennusta seuraavan vuokrauksen yhteydessä ilman mitään ta-

keita siitä, että laatu olisi seuraavalla kerralla parempi. Uudella sääntelyllä kuluttajalle an-

netaan oikeus saada ongelma korjatuksi tai hintaa alennetuksi. Kuluttajalle annetaan myös 

oikeus sopimuksen purkuun ja korvaukseen.198 Kuten tutkimuksessa on tullut esiin, lainsää-

däntö on ollut epäselvä esimerkiksi tilanteissa, joissa vastike on muuta kuin rahaa. Ongelma 

on näkynyt nimenomaan digitaalisen sisällön osalta, jossa vastikkeena voidaan käyttää esi-

merkiksi henkilötietoja. Digisopimusdirektiivin 3 artiklassa henkilötiedot katsotaan vastik-

keeksi, kun kuluttaja luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan elinkeinonharjoittajalle henkilötie-

tojaan. Myös purkuoikeus digitaalisen sisällön tai palvelun osalta tulee vastaamaan nykyistä 

 
195 Digisopimusdirektiivi, resitaali 3. 
196 Digisopimusdirektiivi, resitaali 3. Samoin tavaran ja palvelun välinen rajanveto on konkretisoitunut juuri 
virhetilanteiden yhteydessä. 
197 Digisopimusdirektiivi, resitaali 11. 
198 COM (2015) 633 final, s. 5. 
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kuluttajansuojalain mukaista tavaran kaupan purkuoikeutta, jossa purkuoikeudelta edellyte-

tään, ettei virhe ole vähäinen. Sen sijaan henkilötietojen ollessa maksutapana, kuluttajan pur-

kuoikeus koskee myös tilanteita, joissa virhe on vähäinen. Näin purkuoikeus on joissain ti-

lanteissa laajempi kuin nykyisen sääntelyn sisältämä purkuoikeus.199 

Luvussa 5.2.2 tuli esiin rajanveto tilanteessa, jossa kuluttaja on vaikuttanut tarjottavan pal-

velun sisältöön. Asian C-381/08 Car Trim perusteella tällaisessa tilanteessa voidaan soveltaa 

tavaran kauppaa koskevia säännöksiä. Digisopimusdirektiivi asettaa tällaiset sopimukset, 

joissa digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu kehitetään kuluttajan vaatimusten mukai-

sesti, digisopimusdirektiivin soveltamisalaan, jolloin kyse ei siis ole tavaran kaupasta.200 Di-

gisopimusdirektiivi soveltuu myös aineellisiin välineisiin, joita käytetään digitaalisen sisäl-

lön siirtovälineenä.201  

Digisopimusdirektiivin tuoma muutos nykyiseen lainsäädäntöön liittyy digitaalisen palvelun 

määritelmään. Nykyinen kuluttajansuojalaki sisältää vain digitaalista sisältöä koskevia sään-

nöksiä, ja digitaalisiin palveluihin on analogisesti sovellettu KSL 8 luvun säännöksiä. Di-

gisopimusdirektiivi tuo kuluttajansuojalakiin uuden digitaalisia palveluita koskevan määri-

telmän. Digitaalisella palvelulla tarkoitetaan digisopimusdirektiivin 2 artiklan 2 kohdan mu-

kaan  

a) ”palvelua, jonka avulla kuluttaja voi luoda, käsitellä, tallentaa tai käyttää digitaali-

sessa muodossa olevaa dataa; tai 

b) palvelua, joka mahdollistaa kuluttajan tai palvelun muiden käyttäjien lataaman tai 

luoman digitaalisessa muodossa olevan datan jakamisen tai muun vuorovaikutuksen 

sen kanssa;” 

Digisopimusdirektiivissä muutetaan myös nykyisiä digitaalisen sisällön toimittamista kos-

kevia säännöksiä siten, ettei digitaalisen sisällön toimitus- tai käyttötavalla ole merkitystä, 

vaan kaikkeen digitaaliseen sisältöön ja digitaalisiin palveluihin sovelletaan toimitus- tai 

käyttötavasta riippumatta samoja säännöksiä. Merkitystä ei siis enää anneta sille, onko 

 
199 Digisopimusdirektiivi, resitaali 67. 
200 Digisopimusdirektiivi 3 art. 2 kohta. 
201 Digisopimusdirektiivi 3 art. 3 kohta. 



64 
   

sisältö toimitettu käyttäen aineellista välinettä vai ei.202 Sääntelyllä on tarkoitus huomioida 

teknologian nopeaa kehitystä sekä käsitteiden joustavuutta tulevaisuudessa.203 

Digisopimusdirektiivi ja tavarankauppadirektiivi voivat antaa selvyyttä siihen, miten älyko-

tiratkaisut tulisi juridisesti ymmärtää. Digisopimusdirektiivin ja tavarankauppadirektiivin 

käsitteiden sisällöt vastaavat toisiaan. Vaikka uudet direktiivit sisältävät uusia määritelmiä, 

joiden avulla uudenlaisiin hyödykkeisiin sovellettavat oikeussäännöt ovat helpommin rat-

kaistavissa, eivät niissä oteta kantaa digitaalista sisältöä tai palvelua koskevan sopimuksen 

oikeudelliseen luonteeseen. Näin rajanveto myynti-, palvelu- tai esimerkiksi vuokrasopi-

muksen välillä joudutaan edelleen tekemään kansallisesti. 

Soveltuvatko nämä määritelmät sitten älykotiin? Voidaan todeta, että ainakin älykodit sisäl-

tävät digitaalista sisältöä ja ainakin osa älykotiratkaisuista myös mahdollisesti digitaalista 

palvelua direktiivin tarkoittamassa muodossa. Ei kuitenkaan ole selvää, luoko tai käyttääkö 

kuluttaja itse digitaalisessa muodossa olevaa dataa, vai onko älykodin kannalta ennemmin 

kyse siitä, että palvelu tallentaa dataa kuluttajasta ja käsittelee sitä. Sen sijaan digisopimus-

direktiivin 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen määritelmä digitaalisesta palvelusta 

voi soveltua älykotiratkaisuihin, mikäli kuluttaja voi esimerkiksi älykotiratkaisuun kuuluvan 

sovelluksen avulla jakaa esimerkiksi energiankäyttöään kuvaavaa dataa sosiaalisessa medi-

assa. Direktiivin sanamuoto ei ole itsessään kovin selvä, mutta direktiivin johdannossa mää-

ritetään direktiivin soveltamisala joustavaksi siten, että se kattaa muun muassa tietokoneoh-

jelmat, sovellukset, video- ja äänitiedostot, digitaaliset pelit, sähköiset kirjat ja julkaisut sekä 

digitaaliset palvelut mukaan lukien verkkosovelluspalvelut, kuten videoiden tai äänitallen-

teiden tallentaminen sekä pilvipalveluympäristössä olevat tekstinkäsittelymahdollisuudet. 

Digitaalisia elementtejä sisältävää tavaraa arvioitaessa tullaan älykodin kohdalla ongelmal-

lisen kysymyksen äärelle siinä, voidaanko tavaraa käyttää ilman digitaalista sisältöä tai pal-

velua. Tämän kysymyksen vastaus määrittää sen, voiko älykodissa olla kysymys digitaalisia 

elementtejä sisältävästä tavarasta vai onko kyse osittain digitaalisesta sisällöstä tai digitaali-

sesta palvelusta. Ratkaisevaa määritelmän kannalta on siis se, voiko älykodin laite toimia 

ilman tällaista digitaalista sisältöä tai palvelua. Esimerkiksi älyjääkaappi – itse jääkaappihan 

toimii jääkaappina, vaikka se ei olisikaan niin sanotusti älykäs ja seuraisi kulutustottumuksia 

 
202 Vrt. KSL 6:8:n digitaalisen sisällön toimittamisen määritelmä, joka soveltuu vain aineettomaan toimituk-
seen. 
203 Digisopimusdirektiivi, resitaali 19 ja 20. 
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tai tekisi ostoslistaa puuttuvien elintarvikkeiden perusteella. Direktiivin määritelmä on niin 

ehdoton, että tavaran toimintojen suorittamisen täytyy estyä kokonaan digitaalisen sisällön 

tai palvelun puuttumisen johdosta. Mikäli kyseessä on esimerkiksi virtuaalinen kodin assis-

tentti, kuten Google Home, on assistentti riippuvainen fyysisestä laitteesta, eikä laitteella ole 

minkäänlaista käyttöä ilman tätä palvelua. 

Kun palataan digisopimusdirektiivin ja tavarankauppadirektiivin määritelmään digitaalisia 

elementtejä sisältävästä tavarasta, voidaan todeta, että älyjääkaappi tai älykäs valaistus, joka 

toimii ilman digitaalista sisältöä tai palvelua, ei välttämättä voida luokitella digitaalisia ele-

menttejä sisältäväksi tavaraksi, johon sovellettaisiin tavaran kauppaa koskevia säännöksiä. 

Toisaalta jos hyödykkeen toimintojen katsotaan erillisyydestä riippumatta toisistaan riippu-

vaisiksi laitteen toiminnan kannalta, voitaisiin älykotiratkaisu määritellä digitaalisia ele-

menttejä sisältäväksi tavaraksi. Tilanne voi olla esimerkiksi se, että älyvalmiiseen laitteeseen 

lisätään jokin digitaalinen palvelu, jonka jälkeen ”syntyvää” hyödykettä voitaisiin pitää di-

gitaalisia elementtejä sisältävänä tavarana. Tätä tukee tavarankauppadirektiivin johdanto-

osan kohta 15. 

 

6.2 Vaikutukset älykodissa tehtävään rajanvetoon tavaran ja palvelun 

välillä 

Kuten tutkielmassa on tullut esiin, nykyinen kuluttajansuojalainsäädäntö ei sisällä säännök-

siä siitä, miten tavaran ja palvelun välinen rajanveto tehdään. Rajanveto tehdään KSL:n vuo-

den 1992 esitöiden arviointiperusteilla sekä tukeutuen oikeuskäytäntöön ja kauppalain 2.2 

§:n rajanvetosäännökseen.204 Vaikka näitä arviointiperusteita pystytään analogisesti hyödyn-

tämään myös sekamuotoisissa hyödykkeissä, tulevat uudet direktiivit antamaan selkeyttä sii-

hen, tulisiko hyödykettä käsitellä tavarana vai palveluna. Jo digitaalisia elementtejä sisältä-

vän tavaran käsitteen lisääminen kuluttajaoikeudellisten käsitteiden joukkoon tulee selven-

tämään sitä, minkä kuluttajansuojalain luvun soveltamisalaan esimerkiksi älykotiratkaisut 

voidaan asettaa. 

Tavarankauppadirektiivissä on säännökset siitä, miten rajanveto soveltuvan sääntelyn koh-

dalla tehdään. Tavarankauppadirektiivi ei sovellu digitaalisen sisällön tai digitaalisten 

 
204 Ks. HE 360/1992 vp, s. 77–80. 



66 
   

palveluiden toimittamista koskeviin sopimuksiin, mutta mikäli digitaalinen palvelu tai si-

sältö on sisällytetty tai liitetty tavaraan (eli kyseessä on digitaalisia elementtejä sisältävä ta-

vara), tai digitaalinen palvelu tai sisältö toimitetaan yhdessä tavaran kanssa saman sopimuk-

sen perusteella, sovelletaan koko sopimukseen tavaran kauppaa koskevia sääntöjä. Merki-

tystä ei ole sillä, onko digitaalisen sisällön tai palvelun toimittaja myyjä vai kolmas osa-

puoli.205  

Rajanvedon kannalta merkitykselliseksi nousee tavarankauppadirektiivin 3 artiklan 3 koh-

dan viimeinen virke. Tämän mukaan tilanteessa, jossa on epäselvää, muodostaako tavaraan 

sisällytetty tai siihen liitetty digitaalinen sisältö tai näiden toimittaminen osan myyntisopi-

musta, katsotaan myyntisopimuksen kattavan myös digitaalisen sisällön tai digitaalisen pal-

velun. Näin säännöksessä tehdään suoraan rajanveto siihen, mitä oikeussääntöjä sopimuk-

seen sovelletaan. Sen sijaan kumpikaan uusi direktiivi ei määritä sitä, mitä kansallisesti tar-

koitetaan tavaran kauppaa koskevilla sopimuksilla tai palvelusopimuksilla. 

Tavarankauppadirektiivin johdanto-osan kohdassa 15 määritetään ne tilanteet, joissa ky-

seessä on sopimus digitaalisia elementtejä sisältävän tavaran kaupasta. Ensimmäisenä eh-

tona on se, että digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun puuttuminen estäisi tavaran 

toimintojen suorittamisen ja toisena ehtona digitaalisen sisällön tai palvelun samanaikainen 

tarjoaminen kyseisen tavaran myyntisopimuksen kanssa. Sopimuksen sisältö olisi ratkaiseva 

tekijä sen arvioimiseksi, onko digitaalisen sisällön tai palvelun toimittamisesta sovittu ni-

menomaisesti. Myös sellaiset myyntisopimukset, joiden voidaan katsoa kattavan tietyn di-

gitaalisen sisällön tai palvelun suorittamisen, katsotaan kuuluvan myyntisopimukseen. Täl-

lainen tilanne on kyseessä silloin, kun tällainen sisältö tai palvelu on yleistä samantyyppi-

sissä tavaroissa ja kuluttaja voi kohtuudella odottaa sisällön toimittamisen tai palvelun kuu-

luvan sopimukseen. Merkitystä ei ole sillä, onko digitaalinen sisältö tai palvelu asennettu 

tavaraan sopimushetkellä vai onko se ladattavissa myöhemmin.206 On huomionarvoista, että 

myös oikeuskäytännön perusteella tavaran ja palvelun väliseen arviointiin vaikuttaa se, onko 

hyödykkeet hankittu saman sopimuksen perusteella. 

Tavarankauppadirektiivissä on huomioitu nimenomaisesti älyominaisuuksia sisältävät lait-

teet. Esimerkiksi älykellon katsotaan olevan itsessään digitaalisia elementtejä sisältävä ta-

vara, joka pystyy suorittamaan tavaran toiminnot ainoastaan myyntisopimuksen mukaisesti 

 
205 Tavarankauppadirektiivi 3 art. 3 kohta. 
206 Tavarankauppadirektiivi, resitaali 15. 
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toimitetulla sovelluksella, vaikka sovellus ladattaisiin myöhemmin kuluttajan puhelimeen. 

Tämä merkitsee siis sitä, ettei digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun tarvitse olla suo-

raan liitetty itse laitteeseen, vaan kuten älykellon osalta, sovellus, joka kuluttajalla on mat-

kapuhelimessaan, katsotaan tavaraan liitetyksi digitaaliseksi elementiksi. Digitaalisia ele-

menttejä sisältävän tavaran määrittelyn osalta ei ole merkitystä sillä, onko digitaalinen ele-

mentti toimitettu myyjän vai jonkun kolmannen tahon kautta. Myös lisenssisopimuksia koh-

dellaan lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin tavaraan sisällytettyä tai siihen liitettyä digitaa-

lista sisältöä tai palvelua.207 

Näin tavarankauppadirektiivi tarjoaa selkeän vastauksen siihen, mitä säännöksiä tullaan so-

veltamaan sellaisiin älykodin sopimuksiin, jotka sisältävät sekä tavaroita että digitaalista si-

sältöä tai palvelua. Kuluttajan ostaessa esimerkiksi älykästä valaistusta, on valaisimen osalta 

kyse digitaalisia elementtejä sisältävästä tavarasta, jossa valaisimia ohjaava digitaalinen so-

vellus on kuluttajan matkapuhelimessa. Näin koko sopimukseen soveltuvat tavaran kauppaa 

koskevat säännökset.  

Sen sijaan tilanteessa, jossa älykodin laitteeseen liitetyn digitaalisen sisällön tai palvelun 

puuttuminen ei estä itse laitteen toimintojen suorittamista tai kuluttaja tekee erillisen sopi-

muksen digitaalisen sisällön tai palvelun toimittamisesta, ei kyse ole digitaalisia elementtejä 

sisältävästä tavarasta. Tällaisissa tilanteissa digitaalisen sisällön tai palvelun toimittamista 

koskevia sopimuksia pidetään erillisinä tavaran kauppaa koskevina sopimuksina.208 Tava-

rankauppadirektiivin sanamuodon perusteella voidaan päätyä siihen tulokseen, että mikäli 

digitaalisen sisällön toimittaminen tai digitaalinen palvelu liittyvät jonkin tavaran toimin-

taan, sovelletaan näihin aina tavaran kauppaa koskevia säännöksiä. Eli mikäli älykodin lait-

teeseen liitetty digitaalinen sisältö tai palvelu ei estä puuttuessaan laitteen toimintaa, taikka 

kuluttaja tekee myöhemmin sopimuksen tällaisen sisällön tai palvelun toimittamisesta, so-

velletaan digisopimusdirektiivin säännösten sijaan tavarankauppadirektiivin säännöksiä. Di-

gitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita pidetään siis kuluttajaoikeudellisesti tavaroina nii-

den liittyessä tavaran toimintaan. 

Digisopimusdirektiivi huomioi tilanteet, jossa tavaraan sisällytetyn tai siihen liitetyn digi-

taalisen sisällön tai palvelun puuttuminen ei estä tavaran toimintojen suorittamista tai jos 

kuluttaja tekee tällaisesti sisällöstä erillisen sopimuksen. Myös näissä tilanteissa 

 
207 Tavarankauppadirektiivi, resitaali 15. 
208 Tavarankauppadirektiivi, resitaali 16. 
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lähtökohtana on, että digitaalista sisältöä ja palvelua pidetään erillisinä tavaran kauppaa kos-

kevina sopimuksina, vaikka sinänsä kyse voisi olla digisopimusdirektiivin soveltamisalaan 

kuuluvista sopimuksista. Digisopimusdirektiivissä on annettu kaksi esimerkkiä tilanteista, 

jolloin kyse voi kuitenkin olla digisopimusdirektiivin soveltamisalaan kuuluvasta sopimuk-

sesta, mikäli direktiivin edellytykset täyttyvät.209 

Ensimmäisen esimerkin mukaan kuluttajan ladatessa älypuhelimeensa pelisovelluksen, pe-

lisovelluksen toimitus on älypuhelimen myyntisopimuksesta erillinen sopimus. Näin tava-

rankauppadirektiivi soveltuisi ainoastaan älypuhelimen myyntisopimukseen ja pelisovelluk-

sen toimitus voisi kuulua digisopimusdirektiivin soveltamisalaan.210 Toisena esimerkkinä 

direktiivissä esitetään tilanne, jossa kuluttaja ostaa älypuhelimen ilman tiettyä käyttöjärjes-

telmää, ja tekee sitten myöhemmin sopimuksen käyttöjärjestelmän toimittamisesta kolman-

nen osapuolen kanssa. Näin erikseen ostetun käyttöjärjestelmän toimittaminen ei olisi osa 

älypuhelimen myyntisopimusta, vaan sopimus voisi kuulua digisopimusdirektiivin sovelta-

misalaan.  

Edellytykset sille, voidaanko osaa sopimuksesta pitää digisopimusdirektiivin soveltamis-

alaan kuuluvina, määritellään digisopimusdirektiivin 3 artiklan 6 kohdassa. Mikäli saman 

elinkeinonharjoittajan ja saman kuluttajan väliseen sopimukseen sisältyy sekä digitaalisen 

sisällön että digitaalisen palvelun tai muiden palveluiden tai tavaroiden toimittamiseen kuu-

luvia osia, sovelletaan digisopimusdirektiiviä vain niihin sopimuksen osiin, jotka koskevat 

digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua, kuitenkin huomioiden 3 artiklan 4 kohta, jossa 

määritellään, että tavaraan sisällytetty tai liitetty digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu 

katsotaan osaksi tavaraa koskevaa myyntisopimusta, riippumatta siitä, mikä taho ne toimit-

taa.  

Kun älykotiratkaisujen osalta kyse on usein tällaisista fyysisistä laitteista, joihin on sisälly-

tetty digitaalisia elementtejä ja tämän lisäksi vielä mahdollisesti muuta digitaalista palvelua 

kolmansienkin osapuolten taholta, selventävät tavarankauppadirektiivi ja digisopimusdirek-

tiivi sitä, että kyseistä sopimusta arvioitaisiin kokonaisuudessaan tavaran kauppaa koskevien 

säännösten mukaan. Älykodin osalta digitaalinen sisältö tai palvelu liittyvät niin olennaisesti 

itse tavaran toimintaan ja ovat usein hankittu samanaikaisesti tavaran kanssa, kirjoittajan 

tulkinta direktiivien sanamuodosta johtaa siihen, että älykotien sopimuksiin sovellettaisiin 

 
209 Digisopimusdirektiivi, resitaali 22. 
210 Digisopimusdirektiivi, resitaali 22. 
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pääasiassa aina tavaran kauppaa koskevia säännöksiä. Mikäli digitaalista sisältöä tai palve-

lua koskeva toimitussopimus on kuitenkin erillinen laitteen toiminnan kannalta, voisi tähän 

sopimukseen soveltua digisopimusdirektiivin säännökset. Kuitenkin molemmat direktiivit 

tuovat esiin sen, että epävarmoissa tilanteissa, joissa ei ole selvää, katsotaanko digitaalinen 

sisältö tai digitaalinen palvelu osaksi tavaran myyntisopimusta, pidetään niitä osana tavaran 

myyntisopimusta.211  

Arviointi on kuitenkin tehtävä tapauskohtaisesti arvioiden jokaisen älykotiratkaisun osalta 

erikseen, minkälaisesta sopimuksesta juuri tietyn hyödykkeen kohdalla on kyse. Esimerkiksi 

pelkästään digitaalinen palvelu, joka voidaan yhdistää älylaitteeseen, mutta joka on hankittu 

erikseen. Tällaisessa tilanteessa joudutaan arvioimaan erikseen sitä, onko kyseessä erillinen 

digitaalista palvelua koskeva sopimus vai soveltuuko tavarankauppadirektiivin rajanvetoa 

selventävä 3 artiklan 3 kohta sopimukseen. Rajanveto on helpompi tilanteessa, jossa kyse on 

samanaikaisesti hankituista hyödykkeistä, eli yhdestä myyntisopimuksesta. Erikseen tarjot-

tuja palveluita joudutaan sen sijaan mahdollisesti arvioimaan digitaalista sisältöä ja palve-

luita koskevien oikeussääntöjen mukaan. 

Kuluttajansuojalain osalta uudet tavaran kauppaa ja digitaalisia palveluita sääntelevät direk-

tiivit tuovat tarpeellisen muutoksen, jossa on otettu huomioon teknologisen kehityksen mu-

kanaan tuomat uudenlaiset hyödykkeet ja määritelmien joustavuus tulevaisuutta ajatellen. 

Pelkän analogisen lainsoveltamisen sijasta, jatkossa kuluttajansuojalaki tulee selkeytymään 

ainakin tietynlaisten uusien hyödykkeiden osalta. Älykotien kannalta sääntelyn ymmärrettä-

vyyttä lisäävänä merkittävimpänä muutoksena on kirjoittajan mielestä uuden digitaalisia ele-

menttejä sisältävän tavaran määritelmä sekä digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita 

koskevan sääntelyn selkeyttäminen. 

  

 
211 Digisopimusdirektiivi 4 art. 3 kohta ja tavarankauppadirektiivi 3 art. 3 kohta. 
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7 Lopuksi 

Nykyinen kuluttajansuojalain mukainen jaottelu tavaran kauppaa ja palveluksia koskevaan 

sääntelyyn on tullut tienhaaraan, jossa paineet uudenlaisten hyödykkeiden huomioimiselle 

lainsäädännössä ovat nousseet esiin. Älykoti on hyvä esimerkki hyödykkeestä, jonka luokit-

telu tavaraksi tai palveluksi ei ole yhtä yksinkertaista kuin esimerkiksi sohvan tai kampaa-

mopalvelun. Yhä useampi hyödyke ja hyödykkeeseen liittyvä sopimus koostuu useasta ele-

mentistä, jossa samaan sopimukseen sisältyy sekä fyysisiä tavaroita että erilaisia palveluita. 

Tutkielmassa on arvioitu älykotiratkaisuihin sovellettavaa kuluttajaoikeudellista lainsäädän-

töä niin tavaran kauppaa kuin palveluksia koskevien säännösten valossa. 

Tavaran ja palvelun käsitteitä on arvioitu kuluttajaoikeudellisesti, mutta huomioon on otettu 

myös muiden oikeudenalojen tavaroille ja palveluille antamat määritelmät. Tämän lisäksi 

huomiota on kiinnitetty myös ei-oikeudellisiin määritelmiin sekä EU-oikeuden määritel-

miin. EU-oikeudella on kuluttajansuojalakiin vaikuttava merkitys, ja useaan kuluttajansuo-

jalain säännökseen on vaikuttanut EU-oikeus. Merkitys tavaran ja palvelun välillä nousee 

älykodin kaltaisten sekamuotoisten hyödykkeiden osalta usein esiin tilanteissa, joissa jossa-

kin hyödykkeen osassa on virhe. Näissä tilanteissa joudutaan arvioimaan sitä, sovelletaanko 

hyödykkeen virheen ja virheen seuraamusten arvioinnissa kuluttajansuojalain tavaran kaup-

paa vai palveluita koskevia säännöksiä. Erot tavaran ja palvelun välisessä virhesääntelyssä 

liittyvät esimerkiksi virheen määräytymisen ajankohtaan ja virheen seuraamusten osalta so-

pimuksen purkuoikeuteen. Tavaran kaupassa purkuoikeus tulee helpommin kyseeseen kuin 

palvelua koskevan virheen osalta. 

Älykotiratkaisujen osalta on löydettävissä sekä tavaraan että palveluun viittaavia seikkoja, 

joiden perusteella älykotiratkaisuihin voidaan soveltaa nykyisin useissa tapauksissa sekä ta-

varan kauppaa että palveluksia koskevia kuluttajansuojalain lukuja. Tavaran kaupan puo-

lesta puhuvina seikkoina voidaan pitää fyysisen laitteen olemassaolon lisäksi sitä, että esi-

merkiksi tietokoneen ja sen käyttöjärjestelmän on katsottu joissain tapauksissa olevan tava-

ran kauppaa. Palveluksi luokittelua tukevia seikkoja ovat esimerkiksi se, että älykotiratkai-

sujen tarkoitus on usein palvelun tuottaminen. Kyse voi olla niin turvallisuudesta, käyttömu-

kavuudesta kuin energian säästämisestä. Lisäksi digitaalisiin sisältöihin voidaan soveltaa 

analogisesti KSL 8 luvun säännöksiä. Luokittelua vaikeuttaa se, että esimerkiksi 
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ohjelmistoja ja päivityksiä on pidetty joissain tapauksissa tavaran kauppana ja joissain ta-

pauksissa palveluna. Vaikka sopimukseen soveltuisivat sinänsä sekä tavaran kauppaa että 

palveluita koskevat säännökset, ei sopimusta ole kauppalain esitöiden ja KRIL:n vakiintu-

neen ratkaisukäytännön perusteella syytä jakaa osiin siten, että samaan sopimukseen sovel-

lettaisiin osin tavaran kauppaa ja osin palveluita koskevaa sääntelyä. Tästä syystä tutkielman 

kannalta oli merkityksellistä tutkia rajanvetoa tavaran ja palvelun välillä, jotta älykodin 

osalta pystyttiin löytämään sellaisia arviointikriteereitä, joiden avulla voidaan määritellä, so-

velletaanko älykoteihin kuluttajansuojalain tavaran kauppaa vai palvelua koskevia säännök-

siä. 

Tutkielmassa selvisi, ettei rajanvetoa tavaran ja palvelun välillä säännellä lainkaan kulutta-

jansuojalaissa. Rajanvetoa koskevana säännöksenä kuluttajaoikeudessa käytetään kauppa-

lain 2.2 §:n rajanvetosäännöstä, jonka perusteella arvioidaan sitä, miten suuressa osassa pal-

velu on suhteessa tavaraan. Kun laintasoista rajanvetoa koskevaa sääntelyä ei kauppalain 

säännöstä tarkemmin ole, on rajanvedossa merkitystä annettava oikeuskäytännössä muodos-

tuneisiin rajanvetoa koskeviin arviointiperusteisiin. Tutkielmassa on käyty läpi kansallisia 

lautakuntaratkaisuja sekä EU-oikeudellisia ratkaisuja, joiden perusteella on pystytty nosta-

maan esiin tavaran ja palvelun väliseen rajanvetoon vaikuttavia arviointikriteereitä. 

Tutkielmassa esitetyn perusteella rajanvedossa tavaran ja palvelun välillä voidaan huomi-

oida esimerkiksi se, onko tavara ja palvelu hankittu samanaikaisesti, onko laitteen hankinta 

edellytys palvelun toiminnalle, koskeeko hyödykettä erityissääntely, voiko tavaraa käyttää 

itsenäisesti ilman palvelua, johtaako palvelussa oleva virhe siihen, ettei laitteen käyttö ole 

mahdollista normaalisti, onko palvelun osuus sopimuksessa ratkaisevassa osassa, onko tar-

koitus tarjota tavaraa vai palvelua ja onko kuluttaja vaikuttanut tarjottavan hyödykkeen si-

sältöön. Älykotiin liittyviä rajanvedossa tavaran kauppaa puoltavina seikkoina voidaan pitää 

sitä, että tavara ja palvelu on hankittu samanaikaisesti, laitteen hankkiminen on edellytys 

palvelun toiminnalle ja että tavaraa voidaan käyttää itsenäisesti ilman palvelua.  

Joko palvelun puolesta puhuvina seikkoina tai tarkempaa arviointia vaativia seikkoja aiheut-

tavat tilanteet, joissa joudutaan arvioimaan, onko palvelun osuus sopimuksessa ratkaisevassa 

osassa, soveltuuko hyödykkeeseen erityissääntelyä, onko sopimuksen tarkoitus tavaran kau-

passa vai palvelussa sekä tilanteet, joissa kuluttaja on vaikuttanut tarjottavan hyödykkeen 

sisältöön esimerkiksi antaen erilaisia määräyksiä hyödykkeen toimintaan tai sisältöön liit-

tyen. Tutkielmassa esitetty ratkaisukäytäntö viittaa vahvasti siihen, että älykotiratkaisuihin 
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ja muihin sen kaltaisiin hyödykkeisiin sovellettaisiin kokonaisuudessaan tavaran kauppaa 

koskevia säännöksiä ainakin silloin, kun sopimus fyysisestä laitteesta ja digitaalisista sisäl-

löistä tai palveluista on tehty samanaikaisesti.  

Tutkimuskysymykseen, eli kysymykseen siitä, onko älykoti kuluttajaoikeudellisesti tavara 

vai palvelu, voidaan vastaus tiivistää tutkielmassa esille tulleiden perusteiden mukaan seu-

raavasti: Älykotia ei voida suoraan määritellä tavaraksi tai palveluksi, vaan määrittely edel-

lyttää älykodin erityispiirteiden vuoksi tapauskohtaista harkintaa, jossa huomioidaan myös 

kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välinen älykotiratkaisua koskeva sopimus. Älykotirat-

kaisu on ”jaettava osiin”, jolloin voidaan arvioida tavaran ja palvelun välistä suhdetta. Ta-

varan ja palvelun välisessä rajanvedossa voidaan hyödyntää kauppalain 2.2 §:n rajanveto-

säännöstä ja oikeuskäytännöstä saatavia tulkintaa ohjaavia arviointikriteereitä. Nykyisen 

sääntelyn valossa älykotiratkaisut määritellään todennäköisemmin tavaraksi kuin palveluksi. 

Osana Euroopan unionin digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa on annettu kaksi uutta 

kuluttajaoikeudellista direktiiviä, tavarankauppadirektiivi ja digisopimusdirektiivi. Molem-

mat direktiivit pyrkivät osaltaan selkeyttämään digitaaliseen sisältöön ja digitaaliseen palve-

luun liittyviä sääntelyn puutteita ja luomaan kuluttajalle tehokkaat oikeussuojakeinot tilan-

teissa, joissa digitaalisessa sisällössä tai digitaalisessa palvelussa on virhe. Älykotien kal-

taisten sekamuotoisten hyödykkeiden osalta merkittävänä voidaan kirjoittajan mielestä pitää 

tavarankauppadirektiivin tuomaa digitaalisia elementtejä sisältävän tavaran -käsitettä. Kä-

site soveltuu määritelmänsä perusteella älykotiratkaisuihin silloin, kun älykodin laitteeseen 

sisältyvän digitaalisen elementin puuttuminen estäisi älylaitteen toiminnan ja sopimus äly-

laitteeseen liitettävästä digitaalisesta sisällöstä tai palvelusta on tehty samanaikaisesti äly-

laitteen hankinnan kanssa. Tällaisessa tilanteessa älykodin laitetta voidaan pitää kokonai-

suudessaan digitaalisia elementtejä sisältävänä tavarana, johon sovelletaan tavaran kauppaa 

koskevia säännöksiä.  

Digisopimusdirektiivi ja tavarankauppadirektiivi selkeyttävät digitaalista sisältöä ja digitaa-

lisia palveluita koskevaa sääntelyä ja tarjoavat ratkaisun siihen, mitä sääntelyä sovelletaan 

älykotiratkaisuihin, joita ei voida pitää digitaalisia elementtejä sisältävänä tavarana, mutta 

joissa digitaalinen sisältö tai palvelu liittyy tavaran toimintaan. Myös tällaisia sopimuksia 

arvioidaan pääsääntöisesti tavaran kauppaa koskevan sääntelyn valossa, mutta erillisinä so-

pimuksina, toisin kuin digitaalista elementtiä sisältävän tavaran osalta, jossa kyseessä katso-

taan olevan yksi sopimus.  Direktiivien soveltaminen jäsenvaltioissa alkaa alkuvuonna 2022, 
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ja aika näyttää, miten direktiivien sääntely tullaan implementoimaan kuluttajansuojalakiin 

ja miten se tulee käytännössä vaikuttamaan kuluttajien oikeuksiin. Vaikuttaa kuitenkin siltä, 

että uusi sääntely tulee tekemään lainsäädännöstä selkeämpää ja huomioon otetaan parem-

min erilaiset hyödykkeet joustavasti ja tulevaisuutta ajatellen. 
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