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Full name and/or number of the statute (in original language):
Asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa 30.12.1999/1359
Translation of the name:
Regulation on Price Indications in Marketing of Consumer Goods
Reference in Official Journal (if appropriate):

Date of coming into force:
30.12.1999
Subsequent amendments:

__________________________________________________________________________
Text:

Yr 504 A kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa

sessa toisin säädetä, yksikköhinta on samalla ilmoitetta- va. 30.12.1999/1359 Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/6/EY; EYVL N:o L 80, 18.3.1998, s. 27.

Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajansuo- jasta kuluttajille tarjottavien
tuotteiden hintojen ilmoittamisessa, YrEU 504.
Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä sää- detään 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajan- suojalain
(38/1978) 2 luvun 6 §:n nojalla:

Template © IPR Verlag GmbH Munich 2005

1

EU Consumer Law Acquis Compendium
Legislation

Finland (FI) Nr. 7

Click on the blue text parts in order to retrieve information on the EC law background

_____________________________________________________________
Yleiset säännökset

1 §.
Tämä asetus koskee muiden kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitettujen kulutushyödykkeiden kuin asun- tojen myyntihintojen ja yksikköhintojen ilmoittamista markkinoinnissa.
Asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista sää- detään erikseen.

Ks. KuluttajansuojaL, Yr 501; A asuntojen markkinoinnissa an- nettavista tiedoista, Yr 507.

2 §.
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) myyntihinnalla tuotteen lopullista yksikköhintaa tai tuotteen tietyn määrän hintaa taikka
palveluksesta pe- rittävää hintaa, mukaan lukien arvonlisävero ja kaikki muut verot, sekä
tuotteesta perityt pantit;
b) yksikköhinnalla tuotteen lopullista kilo-, litra-, metri-, neliömetri- tai kuutiometrihintaa,
mukaan lukien arvonlisävero ja kaikki muut verot, mutta ei tuotteesta perittyjä pantteja;
c) irtotavarana myytävillä tuotteilla pakkaamattomi- na ja kuluttajan läsnä ollessa mitattavia
tuotteita.

Tavaroiden hintamerkinnät

3 §.
Tavaroista on ilmoitettava sekä niiden myyntihin- ta että yksikköhinta, jollei yksikköhinnasta
tässä asetuk- sessa toisin säädetä. Yksikköhintaa ei tarvitse ilmoittaa, jos se on sama kuin
myyntihinta.
Irtotavarana myytäville tuotteille on ennen mittausta ilmoitettava yksikköhinta. Myyntihinta
on merkittävä tuotteeseen mittauksen jälkeen.
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Hinnan ilmoittaminen

4 §.
Kulutushyödykkeen myyntihinta ja yksikköhinta on markkinoinnissa ilmoitettava selkeällä ja
yksiselittei- sellä sekä kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla.
Jos hyödykkeen myynnin yhteydessä peritään joilta- kin kuluttajilta erillisiä hyödykkeen hankintaan liittyviä kustannuksia, näistä kustannuksista on ilmoitettava sel- keästi.
Ks. KuluttajansuojaL 2:12, Yr 501.
Ks. KKO:2011:65 Kuluttajansuojalain 2:7:n alla, Yr 501.

5 §.
Kun vähittäiskauppias tai muu elinkeinonharjoit taja vähittäiskaupan tavoin toimiessaan taikka palvelua- lan elinkeinonharjoittaja mainoksin tai muulla vastaaval- la tavalla markkinoi
yksilöityä kulutushyödykettä kulut- tajalle, hyödykkeen myyntihinta ja, jollei tässä asetukNopeatempoisessa ”Nyt Messages” -televisiomainoksessa seurattiin nuoren miehen ajautumista tilanteesta toiseen. Mainoksen kulues- sa mies sai luettavakseen lyhyitä viestejä käsittäviä lehtileikkeitä, joista hän luki eri tapahtumista. Mainoksen lopussa mies löysi baari- tiskiltä
NYT-viikkoliitteen
ja
kuvaruutuun
ilmestyi
ensin
teksti ”MITÄ NYT. MITÄ
SEURAAVAKSI.” ja tämän jälkeen teksti ”Nyt viikkoliite joka perjantai. Helsingin Sanomat.”
Mainoksessa olisi pitä- nyt 5 §:n mukaisesti ilmoittaa hyödykkeen myyntihinta. (Ään.)
KKO:2007:37.

6 §.
Vähittäismyyntipaikassa ja sen näyteikkunassa olevat myytäviksi tarkoitetut kulutustavarat
on varustet- tava merkinnöillä myynti- ja yksikköhinnasta.

7 §.
Velvollisuus ilmoittaa yksikköhinta ei koske elin- tarvikkeiden osalta:
1) valmispakkauksia, joiden sisällön määrä on vä- hemmän kuin 50 grammaa tai 50 milliliTemplate © IPR Verlag GmbH Munich 2005
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traa;
2) valmisaterioita eikä muita pakkauksia, jotka sisäl- tävät eri elintarvikkeita;
3) leivonnaisia, konditoriatuotteita, suklaamunia ja muita koristemakeisia;
4) nippuina myytäviä varhaisvihanneksia ja ruukku- vihanneksia.
Muiden kuin elintarvikkeiden osalta velvollisuus il- moittaa yksikköhinta ei koske:
1) yksittäiskappaleina myytäviä kulutustavaroita, joi- den sisältöä ei voida jakaa osiin niiden
laatua tai ominai- suuksia muuttamatta sekä tavaroita, joiden osalta painon, pituuden tai tilavuuden ilmoittamista ei vaadita;
2) valmispakkauksia, joiden sisällön määrä on vä- hemmän kuin 50 grammaa tai 50 millilitraa.

8 §.
Sen estämättä, mitä 2 §:ssä on säädetty, seuraavis- ta tavaroista yksikköhintana ilmoitetaan
hinta kappaleel- ta:
1) paperiset ruokaliinat;
2) vaipat, siteet ja tamponit.
Tiivistetyistä yleispuhdistusaineista ilmoitetaan yksik- köhinta laimennettua määrää kohti.

9 §.
Yksikköhinta lasketaan pakkauksen nettosisällön perusteella. Jos kiinteää elintarviketta
myydään suola-, mauste-, sokeri- tai muussa liemessä, yksikköhinta las- ketaan pakkauksessa ilmoitetun kiinteän elintarvikkeen painon perusteella.
Pakkaamattoman ruokaleivän kilohinta lasketaan lei- pomon ilmoittaman keskipainon perusteella.

10 §.
Myyntihinta ja yksikköhinta merkitään:
1) tavaraan tai sen päällykseen;
2) erillisenä tavaran kohdalle; taikka
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3) jos tavaran laji tai säilytystapa vähittäismyyntipai- kassa estää 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen merkintöjen te- kemisen, tavaran välittömään läheisyyteen sijoitettuun hintataulukkoon.
Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa ta- pauksissa on kiinnitettävä erityistä
huomiota myyntihin- nan ja yksikköhinnan merkitsemiseen niin selkeästi ja yksilöidysti, että
ei ole vaaraa erehtyä tuotteesta tai pak- kauksesta. Yksikköhinnan on erotuttava myyntihinnasta. Hintamerkinnät on sijoitettava siten ja niiden on oltava niin kookkaita, että ne ovat
helposti kuluttajan havaitta- vissa.

Palvelusten hintamerkinnät

11 §.
Kuluttajapalveluksia kuluttajalle tarjoavalla elin- keinonharjoittajalla on oltava maksuluettelo
tai muu sel- vitys maksujen määräytymisperusteista. Se on asetettava paikkaan, jossa se on
kuluttajan helposti havaittavissa, mahdollisuuksien mukaan myös liikehuoneiston ulko- puolelta.
Jos kaikkien maksujen tai niiden määräytymisperus- teiden merkitseminen luetteloon ei ole
mahdollista tar- jottavien palvelusten suuren määrän tai muun vastaavan seikan vuoksi, riittää, että luetteloon merkitään tavalli- simmat maksut tai niiden määräytymisperusteet. Kuluttajan saatavissa on tällöin kuitenkin oltava täydellinen luettelo maksuista tai niiden määräytymisperusteista, ja siitä on oltava ilmoitus esillä olevassa luettelossa.
Jos palveluksia tarjotaan tai suoritetaan muualla kuinliikehuoneistoissa, maksuluettelo tai
muu selvitys mak- sujen määräytymisperusteista on esitettävä pyydettäessä.

12 §.
Kuluttajavirasto voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä
palvelusten hinnan ilmoittamisessa.
Ks. L Kuluttajavirastosta, Yr 510.

Voimaantulo
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13 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2000.
Tällä asetuksella kumotaan kulutushyödykkeen hin- nan ilmoittamisesta markkinoinnissa 13
päivänä tammi- kuuta 1989 annettu asetus (9/1989).
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