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1. Johdanto
1.1. Tehtävänasettelu
Kuluttajansuojalaki koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa ja markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille (KSL 1 §). Kulutushyödykkeitä ovat muun muassa palvelukset, joita
tarjotaan luonnollisille henkilöille tai joita luonnolliset henkilöt olennaisessa määrässä
hankkivat yksityistä talouttaan varten (3 §).
Kuluttajansuojalain soveltamisala ei määräydy sen mukaan, onko hyödykkeen tarjoajana
julkisyhteisö vai yksityinen elinkeinonharjoittaja. Julkisyhteisökin voi olla laissa tarkoitettu
elinkeinonharjoittaja silloin, kun se ammattimaisesti tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta
vastaan tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen (KSL 5 §). Ratkaisevaa kuluttajansuojalain soveltamiselle on taloudellisen hyödyn tavoittelu. Sen vuoksi julkisyhteisön hyvinvointipalvelut, joiden tarjoamisen tavoitteena ei ole taloudellinen hyöty, jäävät kuluttajansuojalain säätelyn ulkopuolelle. Säännökseen otettiin sen esitöiden mukaan maininta taloudellisen hyödyn tavoittelusta juuri sen selventämiseksi, että ”julkisyhteisöjen tarjoamat
lakisääteiset palvelut, kuten koulutus, terveyden- ja sairaanhoito, lasten päivähoito ja muut
vastaavat toiminnot, joita ei harjoiteta kaupallisten periaatteiden pohjalta, jäävät kuluttajansuojalainsäädännön ulkopuolelle”.1
Silloinkin, kun julkisyhteisö tarjoaa palveluja ilman taloudellisen hyötymisen tavoitetta, sen
palveluiden käyttämisen vaihtoehtona saattaa olla yksityisen elinkeinonharjoittajan tarjoaman palvelun ostaminen. Jos vastaava palvelu ostettaisiin elinkeinonharjoittajalta, oikeussuhteeseen sovellettaisiin kuluttajansuojalakia. Palvelun käyttäjän oikeudet vaihtelevat siis
sen mukaan, kenen tarjoamaa palvelua hän käyttää. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten
julkisen palvelun asiakkaan asema poikkeaa sellaisen kuluttajan asemasta, joka on tehnyt
vastaavanlaisesta palvelusta sopimuksen yksityisen elinkeinonharjoittajan kanssa. Jaksoissa
1–2 johdatellaan aiheeseen käsittelemällä lyhyesti kuluttajansuojan eri muotoja, tarkasteltavaksi tulevia julkisia palveluita, niiden tuottamisen tapoja ja sopimussuhteen ja julkisen
palvelun asiakassuhteen välistä eroa sekä viimeaikaista pohjoismaista kehitystä. Jaksoissa
3–4 selvitetään lainsäädännössä olevia eroja ja sitä, missä suhteessa julkisen palvelun käyttäjän asema on oikeudellisesti heikompi kuin kuluttajan. Jaksossa 5 selvitetään näiden erojen käytännön merkitystä. Lopuksi jaksossa 6 esitetään ehdotuksia siitä, missä määrin ja
miten julkisen palvelun asiakkaan asemaa tulisi parantaa eroja kaventamalla.

1

HE 360/1992 s. 46.
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1.2. Mitä on kuluttajansuoja?
Kuten edellä on todettu, kuluttajansuojalaki ei sovellu oikeussuhteeseen asiakkaan ja taloudellista hyötyä tavoittelemattoman julkisen palvelun tarjoajan välillä. Sen hahmottamiseksi,
miten tämä vaikuttaa julkisen palvelun käyttäjän asemaan verrattaessa sitä yksityisen palvelun käyttäjään, on eriteltävä, millaista kuluttajansuojaa kuluttajansuojalaki – ja yleisemmin
kuluttajaoikeudelliset periaatteet – tarjoavat.
Kuluttajaa suojaavia säännöt voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensinnäkin kuluttajaa suojataan markkinaoikeudellisin, kollektiivisin säännöin, joita ovat kuluttajansuojalain 2 ja 3 luvun säännöt markkinoinnista ja sopimusehdoista. Yksittäinen kuluttaja ei voi suojakseen
vedota niihin, vaan niiden toteutumista valvovat kuluttajakollektiivin eduksi viranomaiset,
pääsääntöisesti kuluttaja-asiamies. Seurauksena näiden sääntöjen rikkomisesta on markkinaoikeudellinen kielto.
Toiseksi kuluttajaa suojataan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisen suhteen sopimusoikeudellisella sääntelyllä. Sopimusoikeudellisten sääntöjen mukaan määräytyy, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia kuluttajalla on suhteessa elinkeinonharjoittajaan. Kuluttajansuojalain 4 luvun säännökset sopimusehtojen sovittelusta ja tulkinnasta soveltuvat kaikkiin kuluttajansuojalain soveltamisalaan kuuluviin sopimuksiin. Laissa säädellään erikseen eräitä
kuluttajasopimustyyppejä, mutta ei tämän tutkimuksen alaan kuuluvia palvelusopimuksia.
Niiden kohdalla tarkasteltaviksi tulevat kuluttajaoikeudelliset periaatteet, jotka eivät ilmene
suoraan lainsäädännöstä, mutta joita lainsäännökset osaltaan ilmentävät.
Kolmanneksi kuluttajaa asemaa määrittävät säännöt siitä, miten ongelmatilanteissa toimitaan. Kuluttajalla on oikeus saada riita-asiaansa toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaisu.
Sen lisäksi kuluttaja voi viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Hän voi myös
saada apua kuluttajaneuvojalta. Poikkeuksellisissa tapauksissa kuluttaja-asiamies voi avustaa kuluttaja yksittäisessä riita-asiassa. Kuluttaja-asiamies voi myös saattaa useamman kuluttajan vaatimukset samanaikaisesti kuluttajariitalautakunnan käsiteltäviksi ryhmävalituksena tai ajaa ryhmäkannetta tuomioistuimessa.

1.3. Tarkasteltavat julkiset palvelut ja niiden tuottamisen tavat
1.3.1. Hyvinvointipalvelut
Tarkastelun kohteena ovat sellaiset hyvinvointipalvelut, joita tuottavat rinnakkain julkisyhteisöt ja yksityiset yritykset. Julkisyhteisön hyvinvointipalvelut voivat olla joko peruspalveluita, joiden järjestämiseen julkisyhteisöllä on lain mukaan velvollisuus, tai vapaaehtoisia
palveluja, joita kunta voi itsehallintonsa perusteella ottaa hoidettavakseen. Pääpaino tässä
selvityksessä on ensin mainituilla, koska ne voidaan luetella lainsäädännön pohjalta ja niitä
koskevaa lainsäädäntöä voidaan tarkastella erikseen. Erityissääntelyä on erityisesti sosiaali-

13

ja terveyspalveluista. Sen sijaan vapaaehtoisten palvelujen luettelointi ei ole mahdollista,
koska esimerkiksi kuntien on mahdollista tarjota halutessaan aina uudenlaisia palveluita.
Peruspalveluista sanottu soveltuu kuitenkin pitkälti myös vapaaehtoiseen palvelutoimintaan.
Kuten edellä on todettu, myös julkisyhteisön toimintaan soveltuu KSL silloin, kun se ammattimaisesti tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan tuloa tai muuta taloudellista
hyötyä saadakseen. Tällaiset palvelut jäävät tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Koska kuluttajaoikeudelliset säännöt jo soveltuvat niihin, niiden asiakkaan ja kuluttajan aseman vertailulle ei ole tarvetta.
Tarkastelun kohteena ovat vain sellaiset palvelut, joita kuluttajan on mahdollista valintansa
mukaan hankkia myös yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta eli joita voidaan pitää kulutushyödykkeinä. Pois rajautuvat sellaiset palvelut, joita yksityiset elinkeinonharjoittajat eivät
voi tarjota kuluttajille voiton tuottamisen tarkoituksessa.
Hyvinvointipalveluiksi voidaan laskea sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut. Julkisen vallan
velvollisuus järjestää niitä pohjautuu viime kädessä perustuslakiin ja siinä säänneltyihin ns.
TSS-oikeuksiin eli taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin, joista hyvinvointipalvelujen kannalta relevantteja ovat oikeus opetukseen ja sivistykseen (16 §) sekä
sosiaaliset oikeudet (19 §). Perustuslain TSS-oikeuksia koskevat säännökset eivät pääsääntöisesti perusta subjektiivisia oikeuksia yksilöille. Poikkeuksena tästä ovat oikeus maksuttomaan perusopetukseen (16.1 §) ja oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon
(19.1 §). Muilla säännöksillä on toimeksiantovaikutus: julkisen vallan on perustuslain 22
§:n mukaan turvattava perusoikeuksien toteutuminen. Lisäksi TSS-oikeuksia koskevissa
säännöksissä on erilliset toimeksiannot, joissa joko jätetään turvaamistapa avoimeksi tai
asetetaan lainsäätäjälle velvollisuus säätää lailla tarkemmin kyseisestä oikeudesta.2
Kunnan velvollisuudesta järjestää sosiaalipalveluita säädetään sosiaalihuoltolaissa
(710/1982). Sen 17 §:ssä luetellaan sosiaalipalvelut, joiden järjestämisestä kunnan on huolehdittava. 17.1:ssä mainitaan ne sosiaalipalvelut, joiden järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolaissa. Näitä ovat 1) sosiaalityö; 2) kasvatus- ja perheneuvonta; 3) kotipalvelut; 4)
asumispalvelut; 5) laitoshuolto; 6) perhehoito; 7) vammaisten henkilöiden työllistymistä
tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta ja 8) toimenpiteet elatusavun vahvistamiseksi. Säännöksen 2 momentin mukaan ”kunnan on myös huolehdittava lasten ja
nuorten huollon, lasten päivähoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, vammaisuuden perusteella järjestettävien palvelujen ja tukitoimien sekä päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltoon kuuluvien palveluiden, lastenvalvojalle säädettyjen tehtävien ja muiden isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen, ottolapsineuvontaan, perheasioiden sovitteluun, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanossa toimitettavaan sovitteluun kuuluvien toimenpiteiden sekä omaishoidon tuen ja muiden sosiaalipalveluiden
järjestämisestä sekä kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa säädetyistä tehtävistä
sen mukaan kuin niistä lisäksi erikseen säädetään”.
2

Ks. esim. Tuori – Kotkas 2008 s. 205–206.
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Päivähoitopalveluista säädetään lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973). Vammaisille henkilöille annettavista palveluista säädetään vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa (380/1987) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977). Vammaiselle henkilölle annetaan kuntoutusohjausta ja
sopeutumisvalmennusta sekä muita vammaispalvelulain tarkoituksen3 toteuttamiseksi tarpeellisia palveluja. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, tulkkipalvelut, päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. (Vammaispalvelulain 8 §). Erityishuoltolain mukaan kehitysvammaisille järjestetään seuraavat palvelut: 1) tutkimus, joka käsittää erityishuollon yksilöllisen suunnittelun ja toteuttamisen edellyttämät lääketieteelliset, psykologiset ja sosiaaliset selvitykset sekä soveltuvuuskokeet; 2)
terveydenhuolto; 3) tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus; 4) työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista
edistävä toiminta; 5) henkilökohtaisten apuneuvojen ja apuvälineiden järjestäminen; 6) yksilöllinen hoito ja muu huolenpito; 7) henkilön aviopuolison, vanhempien ja muiden perheenjäsenten, muun huoltajan tai hänelle muuten läheisen henkilön ohjaus ja neuvonta; 8)
tiedotustoiminnan harjoittaminen erityishuoltopalveluksista; 9) kehityshäiriöiden ehkäisy;
sekä 10) muu vastaava erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellinen toiminta.
Päihdehuoltolain 7 §:n mukaan päihdehuollon palveluja tulee antaa henkilölle, jolla on
päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Laissa
ei ole lueteltu annettavia palveluita. Lastensuojeluun liittyvistä palveluista säädetään lastensuojelulaissa. Sen mukaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon
tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto (3 §).
Terveyspalveluista säädetään kansanterveyslaissa (66/1972) ja erikoissairaanhoitolaissa
(1062/1989). Kansanterveyslain 14 §:ssä luetellaan kunnan kansanterveystyöhön kuuluvat
tehtävät. Niitä ovat 1) terveysneuvonta ja terveystarkastukset, 1 a) kunnan asukkaiden terveydentilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden kehityksen seuraaminen terveyden edistäminen, 2) sairaanhoito, 2 a) mielenterveystyö, 3) sairaankuljetus ja lääkinnällinen pelastustoiminta, 4) suun terveydenhuolto, 5) kouluterveydenhuolto, 6) opiskeluterveydenhuolto, 7)
työterveyspalvelujen tuottaminen kunnan alueella työskenteleville työntekijöille, 8) työterveyshuollon järjestäminen kunnan alueella toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville, 9) seulonta ja joukkotarkastukset, 10) kiireellinen avosairaanhoito potilaan asuinpaikasta riippumatta ja 11) terveydentilaa koskevien todistusten ja lausuntojen antaminen.
Erikoissairaanhoitolain mukaista erikoissairaanhoitoa ovat lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaiset sairauden ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, lääkinnälliseen pelastustoimintaan sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat terveydenhuollon palvelut
(1.2 §).
3

Lain tarkoituksena on sen 1 §:n mukaan ”edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden
kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja
esteitä”.
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On selvää, että kaikkia edellä mainittuja vastaavia yksityisiä palveluja ei ole. Osassa on kysymys julkisen vallan käytöstä, kuten esimerkiksi elatusavun vahvistamisessa ja lapsen
huostaanotossa. Tällaisia toimenpiteitä yksityiset eivät luonnollisestikaan tarjoa asiakkaille.
Osassa palveluita yksityisen tarjonnan esteenä voi olla se, että palveluja tarvitsevat eivät
pysty maksamaan tai halua maksaa palveluista sellaisia hintoja, että niiden tuottaminen
markkinaehtoisesti olisi kannattavaa. Tässä ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista luetella,
mitä palveluja vastaavia yksityisiä palveluja on olemassa.
Julkisista sivistyspalveluista merkittävimpiä ovat koulutuspalvelut. Useimmat koulutuspalvelut rajautuvat tämän tutkimuksen ulkopuolelle, koska niitä ei lainsäädännön mukaan saa
järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi (esim. perusopetus, esiopetus ja lisäopetus
(perusopetuslaki 626/1998, 7.2 §), ammatillinen koulutus (laki ammatillisesta koulutuksesta
630/1998, 9.1 §) ja ammatillinen aikuiskoulutus (laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
631/1998, 5 §). Myöskään vapaan sivistystyön oppilaitosta eli kansalaisopistoa, kansanopistoa, opintokeskusta, liikunnan koulutuskeskusta tai kesäyliopistoa ei saa perustaa taloudellisen voiton tavoittelemiseksi (laki vapaasta sivistystyöstä 4.2 §, 632/1998), mutta
niiden kanssa samankaltaista koulutusta voidaan tarjota myös voittoa tavoittelevana koulutustoimintana. Yhtenä perusteena kuluttajansuojalain soveltamisalasäännösten vuoden 1994
muutokselle oli, että yritysten tarjoamat ammatillisten valmiuksien antamiseen tähtääviä
koulutuspalvelukset haluttiin saada selvästi lain soveltamisalan piiriin.4
1.3.2. Vaihtoehtoiset tavat järjestää palvelu
Valtaosa julkisista hyvinvointipalveluista on kuntien järjestämiä. Tavoista, joilla kunta voi
järjestää tehtäviinsä kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut, säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (3.8.1992/733) 4 §:ssä. Sen mukaan
kunta voi järjestää palvelun 1) hoitamalla toiminnan itse; 2) sopimuksin yhdessä muun
kunnan tai muiden kuntien kanssa; 3) olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä; 4) hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta; tai 5) antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin.
Säännös perustuu palvelujen järjestämisen ja tuottamisen erottelulle. Kunnalla on velvollisuus järjestää palvelut, eikä se voi siirtää järjestämisvelvollisuutta yksityiselle. Ostopalvelussa yksityinen huolehtii kunnan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella palvelun tuottamisesta. Yksityiselle ei voi kuitenkaan siirtää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä
kuten päätöksentekoa etuuksien myöntämisestä.5 Ostopalvelussa asiakkaan ja ostopalvelun
tuottajan välillä ei ole sopimussuhdetta, vaan asiakas käyttää kunnan hänelle osoittamaa
palvelua.

4

Ks. HE 360/1992 s. 6.

5

Ks. esim. Tuori 2008 s. 54–55.

16

Palvelusetelijärjestelmässä päätösvaltaa on siirretty asiakkaalle. Kunta tekee päätöksen palvelusetelin myöntämisestä asiakkaalle, minkä jälkeen asiakas tekee sopimuksen palvelusta
valitsemansa palveluntuottajan kanssa. Asiakas voi valita vain sellaisen palveluntuottajan,
jonka kunta on etukäteen hyväksynyt palveluntuottajaksi järjestelmän piiriin. Kunta maksaa
tuottajalle palvelusta palvelusetelin mukaisen rahamäärän ja asiakas omavastuuosuutena
setelin arvon ja palvelun hinnan välisen erotuksen.6
Tämän tutkimuksen myöhemmissä jaksoissa käsittelen erikseen kolmea palvelun tuottamisen tapaa: (a) julkisyhteisön itse tuottama palvelu (kohdat 1–3), (b) ostopalvelu (4) ja (c)
palveluseteli (5).

1.4. Sopimus vai hallinto-oikeudelliset normit
Kuluttajansuojasäännöt ovat suurelta osin kuluttajasopimuksia koskevia sääntöjä. Niissä
säädetään esimerkiksi kohtuuttomista sopimusehdoista ja sopimusten tulkinnasta. Kuluttajalla ja elinkeinonharjoittajalla on toisiaan kohtaan oikeuksia ja velvollisuuksia, koska he
ovat sopimussuhteessa. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisen suhteen ehdoista päätetään heidän välisessään sopimuksessa, mutta kuluttajansuojalainsäännöillä rajoitetaan sitä,
mitä elinkeinonharjoittaja voi kuluttajan kanssa sopia.
Kuluttajan ja julkisen palvelun asiakkaan aseman vertailua vaikeuttaa se, että julkisissa palveluissa sopimuksella ei ole vastaavaa asemaa. Asiakkaan oikeus saada palvelua ei perustu
sopimukseen, vaan siihen, että julkisyhteisöllä on lakiin tai viranomaispäätöksiin perustuva
velvollisuus tarjota palvelua henkilöille, jotka täyttävät sen saamisen edellytykset. Kun julkisyhteisö on myöntänyt asiakkaalle oikeuden palveluun, palvelun on täytettävä sille laissa
ja viranomaispäätöksissä asetetut vaatimukset. Myös asiakkaan velvollisuudet määräytyvät
lain ja viranomaispäätösten, eivät sopimuksen, perusteella.7
Tämä ero näkyy selkeästi esimerkiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
annetussa laissa. Sen 6 §:n mukaan ”sosiaalihuollon järjestämisen tulee perustua viranomaisen tekemään päätökseen tai yksityistä sosiaalihuoltoa järjestettäessä sosiaalihuollon
toteuttajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen”.
Poikkeuksen muodostavat palvelusetelillä hankittavat palvelut. Kun palveluja hankitaan
palvelusetelillä, asiakas ja palveluntuottaja tekevät keskenään sopimuksen. Asiakkaan ja
kunnan välille ei kuitenkaan synny sopimusta.

6

Ks. HE 74/2003 s. 10.
Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen maksujen määräytymisperusteista ja enimmäismäärästä säädetään
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa. Kuntalain 13.2 §:n mukaan valtuusto päättää
kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Kunnan viranomaisilla ei
ole oikeutta sopia maksujen suuruudesta (ks. esim. Harjula – Prättälä 2007 s. 520).

7
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Eräissä tapauksissa asiakkaan kanssa tehdään ”sopimuksia” myös silloin, kun julkisyhteisö tuottaa palvelun itse tai hankki sen ostopalveluna. Esimerkiksi joissakin
palveluissa on tavallista tehdä ”hoitosopimus”. Tällaisella sopimuksella ei ole kuitenkaan samanlaisia vaikutuksia asiakkaan oikeuksiin kuin minkä mielikuvan termin ”sopimus” käyttäminen tuo. Sopimuksella ei voida sopia asiakkaan oikeuksista
ja velvollisuuksista palvelua koskevien normien vastaisesti, ja sopimuksen muotoon
puetussakin hallintopäätöksessä on noudatettava hyvän hallinnon periaatteita. Esimerkiksi oikeusasiamiehen kannanoton mukaan päihderiippuvaisen hoidosta tehtävä
hoitosopimus on hoidossa käytettävä apuväline, jolla ei ole välittömiä oikeudellisia
vaikutuksia. Se voi kyllä ilmaista, millaisin edellytyksin hoitava taho pitää hoitoa
lääketieteellisesti perusteltuna. Allekirjoittamalla hoitosopimuksen potilas ei voi
luopua perusoikeuksistaan. Koska potilaalla ei ole mahdollisuutta neuvotella hoitosopimuksen sisällöstä, vaan sopimuksen allekirjoittaminen on käytännössä edellytys
hoidon aloittamiselle, sopimusta ei voida pitää potilaan omana tahdonilmaisuna ja
aidosti vapaaehtoisuuteen perustuvana. Näiden syiden vuoksi potilaan hoitoa ei voitu lopettaa sillä perusteella, että hän oli toiminut hoitosopimuksen vastaisesti tavalla, joka sopimuksen perusteella oikeutti hoitosuhteen katkaisemiseen.8
Ruotsalaisessa lakiehdotuksessa, jonka mukaan eräät kuluttajaoikeudelliset säännöt koskisivat julkista palvelua, on rinnastettu sopimus ja viranomaisen päätös myöntää palvelu.9
Tämä ratkaisu omaksutaan osittain myös tässä esityksessä, eli tarkastelun kohteeksi kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen sopimussuhteeseen rinnastuvana asiakassuhteena otetaan asiakkaan ja julkisyhteisön välinen suhde sen jälkeen, kun päätös palvelun myöntämisestä on tehty. Päätös palvelun myöntämisestä on julkisen vallan käyttöä, johon kuluttajaoikeudellinen ajattelu ei sovi.

2. Pohjoismainen kehitys
2.1. Tanskan markkinointilaki
Tanskassa säädettiin vuonna 2005 uusi markkinointilaki (markedsføringsloven), jossa säädetään sekä kuluttajiin kohdistuvasta markkinoinnista että muusta markkinoinnista ja menettelystä elinkeinotoiminnassa. Laki vastaa pitkälti Suomen KSL:n 2 lukua ja lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Lakiuudistuksessa lain säännökset ulotettiin koskemaan yksityisen elinkeinontoiminnan lisäksi julkista toimintaa silloin, kun siinä
tarjotaan tavaroita ja palveluita markkinoilla.10 Ratkaisevaa lain soveltamiselle on se, että

8

OA 6.3.2009 dnro 4314/4/06.
Bengtsson 2009 s. 20.
10
”§ 2. Loven finder anvendelse på privat erhvervsvirksomhed samt på offentlig virksomhed, i det omfang
der udbydes varer og tjenesteydelser på markedet.”
9
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palveluja tarjotaan markkinoilla, eikä se, kilpaileeko julkinen toiminta yksityisten palveluiden kanssa.11
Aikaisempi markkinointilaki koski julkista toimintaa vain silloin, kun se oli rinnastettavissa
yksityiseen elinkeinotoimintaan.12 Lain soveltamisalaa haluttiin laajentaa, koska aiemmin
julkiset hyvinvointipalvelut (koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut) jäivät lain soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka niiden kanssa samoista asiakkaista kilpaileviin yksityisiin palveluihin sovellettiin lakia. Samojen pelisääntöjen ulottamista kaikkiin markkinoilla toimiviin pidettiin tärkeänä.13

2.2. Ruotsin kuluttajapalveluslaki
Ruotsissa on tehty äskettäin selvitys kuluttajapalveluslain (konsumenttjänstlag 1985:716)
uudistamistarpeista.14 Laissa säädetään tällä hetkellä elinkeinonharjoittajien palveluksista,
joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen tai kiinteistöön kohdistuva työ tai irtaimen esineen
säilyttäminen (1 §), ja se vastaa sisällöltään pitkälti Suomen KSL:n 8 lukua. Selvityksessä
päädytään ehdottamaan muun muassa lain soveltamisalan ulottamista ihmisiin kohdistuviin
palveluksiin. Selvityksessä ehdotetaan myös tiettyjen lain säännösten soveltamista eräisiin
julkisiin palveluihin. Lakiteknisesti soveltamisalan laajentaminen toteutettaisiin siten, että
eräitä julkisia palveluita koskevissa laeissa säädettäisiin kuluttajapalveluslain soveltamisesta siinä säädeltyihin palveluihin.
Lakiin ehdotetaan lukua (3 luku) palveluista, joiden sisältönä on ihmisen hoitaminen (”behandling och vård av person”). Julkisiin palveluihin soveltuisivat pääosin säännökset, joissa
säädetään palvelulle asetettavista laatuvaatimuksista ja palvelun virheen ja viivästysten seuraamuksista. Säännökset palvelun hinnasta ja kuluttajan sopimusrikkomuksen seuraamuksista eivät puolestaan soveltuisi. Lakiin ehdotetaan myös lukua muista palveluista (4 luku),
joita olisivat opetus, esikoulutoiminta, lapsenhoito, kotitalouspalvelut, liikunnan, luontoelämysten, juhlien ja hautajaisten järjestäminen sekä mahdolliset muut palvelut, joiden
kuulumisesta lain soveltamisalaan säädetään erikseen. Myös tästä luvusta julkisiin palveluihin soveltuisivat säännökset palvelulle asetettavista laatuvaatimuksista ja palvelun virheen ja viivästysten seuraamuksista.15
Kuluttajapalveluslain säännökset eivät soveltuisi kaikkiin julkisiin palveluihin vaan ainoastaan niihin, joita koskevassa lainsäädännössä viitataan kuluttajapalveluslakiin. Lakia ehdo11

Forslag til lov om markedsføring 2005/1 LSF 13
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=100778.
12
”§ 1 Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed. Der
må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsføringsskik.”
13
Forslag til lov om markedsføring 2005/1 LSF 13
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=100778.
14
Bengtsson 2008 ja Bengtsson 2009.
15
Bengtsson 2009 s. 19–20, 30–35 ja 39–41.

19

tetaan sovellettavaksi esikoulutoimintaan ja koululaisten hoitoon, vammaisille tarjottaviin
palveluihin, kunnallisiin sosiaalipalveluihin ja kunnalliseen jätehuoltoon.

3. Kollektiivinen suoja
3.1. Markkinointi ja menettelyt asiakassuhteessa
3.1.1. Kuluttajaoikeudellinen sääntely
Kuluttajansuojalain 2 luvussa säädetään markkinoinnista ja menettelyistä asiakassuhteissa.
Markkinoinnilla tarkoitetaan kaupallista viestintää, kuten mainontaa, kaupanteon yhteydessä annettuja tietoja sekä erilaisia myynninedistämiskeinoja. Asiakassuhteella tarkoitetaan
sekä sopimussuhdetta kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä että elinkeinonharjoittajan
ja kuluttajan välisiä yhteydenottoja sopimussuorituksen jälkeen. Siihen kuuluu esimerkiksi
asiakasvalitusten käsittely sekä kuluttajan informoiminen siitä, mitä oikeuksia hänellä on
hyödykkeen ollessa virheellinen.16
Lain 1 §:ssä kielletään hyvän tavan vastainen markkinointi ja sopimaton menettely markkinoinnissa ja asiakassuhteessa. Sopimattomuutta koskevan sääntelyn tarkoituksena on estää
kuluttajan taloudelliseen päätöksentekoon vaikuttavien epäasiallisten menettelytapojen
käyttäminen, kun taas hyvää tapaa koskevalla sääntelyllä pyritään estämään eettisesti arveluttavien menettelytapojen käyttäminen markkinoinnissa.17 Sopimatonta on menettely, joka
on elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen menettelytavan vastainen ja
omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös tai muu kulutushyödykkeeseen liittyvä päätös ja johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota
hän ei ilman menettelyä olisi tehnyt (3 §). Jäljempänä luvussa on erityissäännöksiä (4–14 §)
eräistä sopimattomista menettelyistä. Hyvän tavan vastaisena pidetään markkinointia, joka
on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen arvojen kanssa (2 §).
Markkinointia koskevien säännösten käsittelyssä on syytä huomioida, ettei julkisen palvelun tarjoajalla ole samanlaista motivaatiota markkinointiin kuin elinkeinonharjoittajalla.
Elinkeinonharjoittaja tarjoaa palveluita jo määritelmän mukaan taloudellista hyötyä saadakseen. Sen intressissä on saada asiakkaita, ja siihen se myös markkinoinnillaan pyrkii. Elinkeinonharjoittajan markkinointitoimenpiteitä on säänneltävä, jotta kuluttajia ei houkuteltaisi
kuluttamaan epäasiallisin keinoin.
Julkisen palvelun tarjoaja ei taas tarjoa palveluja taloudellista hyötyä saadakseen. Useimmiten palvelujen tuottaminen on huomattavan kallista, eikä niistä perityillä maksuilla voida
kattaa niiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.18 Palvelujen tarjoajan intressissä ei ole
16

HE 32/2008 s. 19.
HE 32/2008 s. 13.
18
Esimerkiksi asiakasmaksulain 2 §:n mukaan sosiaali- ja terveyspalveluista perittävien maksujen yläraja on
palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Pääsääntöisesti maksut ovat selvästi pienempiä.
17
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houkutella ihmisiä esimerkiksi harhaanjohtavin tiedoin käyttämään palveluita. Palveluista
viestittämisen päämäärä on pikemminkin tiedottaa palveluun oikeutetulle hänen oikeuksistaan kuin pyrkiä hankkimaan mahdollisimman paljon asiakkaita. Siksi säännöt, joilla pyritään estämään markkinointia, jolla houkutellaan harkitsemattomiin ostopäätöksiin, ovat tässä yhteydessä suhteellisen irrelevantteja. Ei ole todennäköistä, että julkista palvelua tarjoava taho esimerkiksi painostaisi ostopäätöksen tekemiseen (9 §), ilmoittaisi perusteettomasti
palvelun hinnan alentamisesta (11 §), käyttäisi kylkiäistarjouksia (12 §) tai järjestäisi markkinointiarpajaisia (14 §).
Osa säännöistä voi olla relevantteja myös julkisten palvelujen tarjoajien toimintaa arvioitaessa. On mahdollista, että julkisyhteisön markkinointi on 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla hyvän
tavan vastaista eli ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa.
Siinä annetut tiedot voivat myös olla totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia (6 §), tai olennaisten tietojen antaminen voidaan laiminlyödä (7 ja 8 §). Keskityn seuraavassa näiden
säännösten käsittelyyn.
KSL 2:2:n mukaan markkinointi on hyvän tavan vastaista, jos se on selvästi ristiriidassa
yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa. Laissa on esimerkkiluettelo, jonka mukaan markkinointi on erityisesti hyvän tavan vastaista, jos (1) se loukkaa ihmisarvoa
taikka uskonnollista tai poliittista vakaumusta; (2) siinä esiintyy sukupuoleen, ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, terveydentilaan, vammaisuuteen,
seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään seikkaan perustuvaa syrjintää; tai (3) siinä suhtaudutaan hyväksyvästi toimintaan, jossa vaarannetaan terveyttä, yleistä
turvallisuutta tai ympäristöä ilman, että tällaisen toiminnan esittämiseen on markkinoitavaan hyödykkeeseen liittyvää asiallista perustetta.
KSL 2:6:ssä kielletään totuudenvastaisten ja harhaanjohtavien tietojen esittäminen markkinoinnissa ja asiakassuhteessa. Tällaisten tietojen antaminen on kiellettyä, jos ne ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen
liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Tieto voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, millä hinnalla tai muilla ehdoilla kuluttaja ostaa hyödykkeen tai käyttääkö
kuluttaja sopimukseen perustuvia oikeuksiaan.19 Seuraavassa 7 §:ssä kielletään asiayhteys
huomioon ottaen olennaisten ja ostopäätöksen tms. päätöksen kannalta tarpeellisten tietojen
antamatta jättäminen. Kielto rajoittuu edellisen säännöksen tavoin tapauksiin, joissa tiedon
puuttuminen on omiaan vaikuttamaan kuluttajan päätöksiin.
KSL 2:8:ssa säädetään niistä tiedoista, jotka yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan
markkinoitaessa on aina käytävä ilmi.20 Niitä ovat (1) hyödykkeen pääominaisuudet; (2)
elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite; (3) hyödykkeen kokonaishinta tai hinnan määräytymisen perusteet; (4) maksua, toimitusta, sopimuksen täyttämistä ja asiakasvalituksia koskevat
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HE 32/2008 s. 24.
Säännöksessä luetellaan, mitä tiedot on ainakin ilmoitettava. 8 §:n perusteella informointivelvollisuus voi
olla laajempikin. Ks. HE 32/2008 s. 26.
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21

käytännöt, jos ne poikkeavat siitä, mitä kuluttajilla on yleensä aihetta olettaa; ja (5) mahdollinen oikeus irtisanoa tai peruuttaa sopimus.
Kuluttaja-asiamies valvoo markkinointia ja menettelyjä asiakassuhteissa kuluttajansuojan
kannalta sekä kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamista markkinoinnissa. Hinnan ilmoittamista valvovat myös lääninhallitukset. (20 §) Markkinatuomioistuin ja eräissä tapauksissa
kuluttaja-asiamies voi kieltää KSL 2 luvun säännösten vastaisen markkinoinnin tai menettelyn, jos se on tarpeen kuluttajansuojan kannalta (16 ja 17 §). Markkinatuomioistuin voi
myös kiellon määräämisen yhteydessä velvoittaa elinkeinonharjoittajan toimittamaan
markkinointitoimen oikaisun (19 §).
Kuten edellä on todettu, KSL 2 luvussa säädetään ainoastaan kuluttajien kollektiivisesta
suojasta. Jäljempänä virhesääntelyn yhteydessä käsitellään sitä, mikä vaikutus esimerkiksi
virheellisten tai puutteellisten tietojen antamisella voi olla yksittäisessä sopimussuhteessa.
3.1.2. Julkisyhteisön itse tuottama palvelu
Edellä käsitellyt säännökset turvaavat toisaalta sitä, että markkinointi ei ole hyvän tavan
vastaista, ja toisaalta sitä, että kuluttaja saa oikeat ja riittävät tiedot päätöstensä tueksi. Tarkoitukseltaan ja sisällöltään vastaavia, julkisen palvelun tarjoajaa koskevia, säännöksiä ei
ole. Missään ei säädetä julkisen palvelun tarjoajan markkinoinnista. Julkisyhteisöjen toiminnan sääntelyssä ja kontrollissa painotus on perinteisesti ollut hallintopäätöksien ja niihin johtavien menettelyjen sääntelyssä. Muun toiminnan sääntely on paljon vähäisempää.21
Lisäksi markkinointia ei ole varmaankaan pidetty julkisyhteisöille tyypillisenä toimintana.
Osin samankaltaisia vaikutuksia kuin markkinoinnin sääntelyllä on lähinnä yleisillä periaatteilla, hyvää hallintoa koskevilla säännöksillä ja säännöillä viranomaisten tiedottamisvelvollisuudesta.
Viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 20 §:ssä säädetään viranomaisille velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa. Sen mukaan viranomaisen on edistettävä toimintansa avoimuutta ja tässä tarkoituksessa tarvittaessa laadittava oppaita, tilastoja ja muita julkaisuja sekä tietoaineistoja palveluistaan, ratkaisukäytännöstään sekä yhteiskuntaoloista ja niiden kehityksestä toimialallaan. Toiseksi viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan ja
palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa
liittyvissä asioissa. Kolmanneksi viranomaisten on huolehdittava siitä, että yleisön tiedonsaannin kannalta keskeiset asiakirjat tai niitä koskevat luettelot ovat tarpeen mukaan saatavissa kirjastoissa tai yleisissä tietoverkoissa taikka muilla yleisön helposti käytettävissä
olevilla keinoilla. Säännöksen tarkoituksena on parantaa kansalaisten mahdollisuuksia valvoa viranomaisten toimintaa ja vaikuttaa päätöksentekoon yleisissä asioissa. Tiedottamisen
tarkoitus on myös lisätä kansalaisten tietoja omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.22
21
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Ks. esim. Mäenpää 1989 s. 18–19 ja Suviranta LM 2002 s. 914–916.
HE 30/1998 s. 81.
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Kunnan tiedonantovelvollisuudesta säädetään kuntalaissa (365/1995). Sen 29 §:n mukaan
kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista
suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Kunnan
on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja
maankäyttöä koskevista asioista. Säännöksen tarkoituksena on lain esitöiden mukaan taata
asukkaille riittävät tiedot heitä kiinnostavista kunnan asioista, jotta heidän osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien tehostuisivat.23 Säännös sopii sen tarkoitus huomioiden melko huonosti sen arviointiin, miten kunnan tulee tiedottaa tarjoamistaan palveluista potentiaalisille palvelunkäyttäjille. Apulaisoikeusasiamies on kuitenkin katsonut, että julkisuuslain
20 §:n ja kuntalain 29 §:n perusteella kuntayhtymän on tiedotettava muun muassa siitä, miten erikoissairaanhoidon palvelut on järjestetty sairaanhoitopiirissä ja mihin terveydenhuollon toimintayksikköihin väestö voi hakeutua näitä palveluja tarvitessaan.24
Hyvästä hallinnosta säädetään hallintolaissa (434/2003). Hyvän hallinnon perusteita sovelletaan lain esitöiden mukaan viranomaistoimintaan yleisesti. Säännökset tulevat sovellettaviksi paitsi hallinnollisessa päätöksenteossa myös sellaisessa julkisen hallintotehtävän hoitamiseen liittyvässä toiminnassa, jolla ei tavoitella suoranaisia oikeusvaikutuksia eli niin
sanotussa tosiasiallisessa hallintotoiminnassa, johon kuuluu myös julkisten palvelujen suorittaminen.25
Viranomaisen neuvontavelvollisuutta koskevan 8 §:n mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Säännös koskee
kuitenkin lähinnä viranomaisen menettelyihin liittyvää neuvontaa eli esimerkiksi sitä, miten
asia pannaan vireille.26 Säännös ei siis koske velvollisuutta antaa sellaisia tietoja, joiden
antamisesta säädetään KSL 2 luvussa.
Hallintolain 7 §:ssä säädetään palveluperiaatteesta ja palvelun asianmukaisuudesta. Sen
mukaan asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti. Säännöksen on katsottu velvoittavan muun muassa riittävään tiedottamiseen hallinnon asiakkaille.27 Säännöksen väljän muotoilun vuoksi sen perusteella on
kuitenkin vaikea päätellä, kuinka laaja viranomaisen tiedottamisvelvollisuus on. Asianmukaisena viranomaisen toimintana ei voitane kuitenkaan pitää ainakaan totuudenvastaisten
tai harhaanjohtavien tietojen antamista. Myös hyvän tavan vastainen eli yleisesti hyväksyttyjen arvojen kanssa ristiriidassa oleva markkinointi tai tiedottaminen lienee hyvän hallinnon periaatteiden vastaista.28 Yksi tulkintavaihtoehto on katsoa, että hyvän hallinnon peri23

HE 192/1994 s. 90.
OA 16.12.2008 dnro 3602/4/07.
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HE 72/2002 s. 45.
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HE 72/2002 s. 57.
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Ks. esim. Mäenpää 2008 s. 81–82.
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Kaakkola on katsonut, että oikeusasiamies tai oikeuskansleri voisi puuttua esimerkiksi koulujen harhaanjohtavaan tai sopimattomaan markkinointiin sillä perusteella, että se on hyvän hallinnon periaatteiden vastaista. (Kaakkola 2005 s. 48).
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aatteiden mukaan viranomaiset eivät saisi toiminnassaan noudattaa menettelyjä, jotka ovat
kiellettyjä vastaavaa toimintaa harjoittavilta yksityisiltä yrityksiltä. Tämän tulkintatavan
mukaan myös KSL 2 luvun säännökset voisivat ohjata sen määrittelyä, mitä hyvä hallinto
on.
KSL:n markkinointia koskevia säännöksiä vastaavia julkisen palvelun tarjoajia koskevia
sääntöjä ei siis ole. Lähimpänä on julkisuuslain säännös, joka velvoittaa viranomaiset tiedottamaan muun muassa palveluistaan ja yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa kuuluvissa asioissa. Sekin sanamuotonsa mukaan vain velvoittaa tiedottamiseen, ei
kiellä mitään tiedottamisen muotoja. Lisäksi riittävää tiedottamista ja sopimattoman tiedottamisen välttämistä voidaan pitää osana hyvää hallintoa.
Tiedottaminen on tosiasiallista hallintotoimintaa, jossa ei tehdä hallintopäätöksiä. Siksi siihen ei voida myöskään hakea muutosta. Viranomaisten tiedotustoiminnan valvomisesta ei
ole erityissääntelyä. Siksi sitä valvovat samat tahot, jotka muutenkin valvovat viranomaistoimintaa.
Sekä eduskunnan oikeusasiamiehen että oikeuskanslerin tehtäviin kuuluu valvoa, että viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muut julkista tehtävää hoitavat
tahot noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa (PL 108.1 ja 109.1). Oikeusasiamies
voi ottaa asioita oma-aloitteisesti käsiteltäväkseen (laki eduskunnan oikeusasiamiehestä 4
§) ja hänelle voi kannella jokainen, joka katsoo valvottavan tehtäväänsä hoitaessaan menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen täyttämättä velvollisuutensa (2 §). Jos oikeusasiamies
katsoo, että valvottava on menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä,
hän voi antaa valvottavalle huomautuksen vastaisen varalle. Hän voi myös saattaa valvottavan tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä tai kiinnittää valvottavan huomiota
hyvän hallintotavan vaatimuksiin tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistäviin näkökohtiin. (10 §)29
Myös oikeuskansleri voi ottaa asioita käsiteltäväksi omasta aloitteestaan tai kantelun tai
viranomaisen ilmoituksen perusteella (laki valtioneuvoston oikeuskanslerista 193/2000, 3
§). Hänkin voi joko antaa huomautuksen tai kiinnittää asianomaisen huomiota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn (6.1 §).
Valvontaa voi olla omiaan vaikeuttamaan se, että markkinoinnista ei ole selkeitä sääntöjä.30
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Eduskunnan oikeusasiamies on antanut ratkaisun asiassa, jossa oli kysymys muun muassa tiedottamisen
laiminlyönnistä. Apulaisoikeusasiamies katsoi julkisuuslain ja kuntalain säännösten velvoittavan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tiedottamaan alueensa väestölle sairaanhoitopiirien välisestä sopimuksesta ja sen merkityksestä erikoissairaanhoitopalvelujen saatavuudelle. Väestöllä oli ratkaisun mukaan oikeus tietää, miten
erikoissairaanhoidon palvelut on järjestetty sairaanhoitopiirissä ja mihin terveydenhuollon toimintayksikköihin väestö voi hakeutua näitä palveluja tarvitessaan. Ratkaisu 16.12.2008, Dnro 3602/4/07.
30
Ks. näin myös Junkkari 2001 s. 109.
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3.1.3. Ostopalvelu
Se, että kunta järjestää palvelun ostopalveluna, ei vaikuta siihen, mitä sääntöjä kunnan suorittamaan markkinointiin tai tiedottamiseen sovelletaan, vaan ostopalveluun voidaan soveltaa samoja sääntöjä kuin edellä on kuvattu. Ostopalvelun tuottaja on järjestämisvastuussa
olevan julkisyhteisön, ei palvelunkäyttäjän, sopimuskumppani, ja jos se pyrkii markkinoinnillaan saamaan julkisyhteisöt ostamaan tuottamiaan palveluja, markkinointi ei ole kuluttajiin kohdistuvaa eikä siihen sovelleta kuluttajansuojalakia. Jos ostopalvelun tuottaja tarjoaa
palveluitaan myös suoraan kuluttajille, markkinointiin sovelletaan luonnollisesti kuluttajansuojalakia.
3.1.4. Palveluseteli
Kun hyvinvointipalvelu järjestetään antamalla palvelun käyttäjälle palveluseteli, palveluntarjoajan puolella on kaksi mahdollista markkinoijaa, palvelun järjestämisestä vastaava ja
palvelusetelin antava julkisyhteisö ja yksityinen palveluntuottaja.
KSL koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille (1 §). Kulutushyödykkeitä ovat muun muassa palvelut, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille (3 §). Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa
varten (4 §). Ongelmaksi KSL:n soveltamisen kannalta muodostuu se, ettei kuluttaja hanki
palvelua elinkeinonharjoittajalta täysin itsenäisesti, vaan julkisyhteisö maksaa merkittävän
osan palvelun hinnasta ja osallistuu palveluntuottajan valitsemiseen siten, että palveluseteli
voidaan käyttää vain sen hyväksymän tuottajan tuottavan palvelun ostamiseen. Aikaisemman palveluseteliä koskevan lainsäädännön esitöiden mukaan kuluttajansuojalaki ei tullut
sovellettavaksi silloin, kun asiakas hankki palvelusetelillä palveluita yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta. Tätä perusteltiin sillä, että palvelusetelimallissa kunta on palvelun järjestäjä. Koska kunta ei tuota palveluja taloudellista hyötyä saadakseen, sitä ei voida pitää kuluttajansuojalain tarkoittamana elinkeinonharjoittajana.31
Uudessa palvelusetelilaissa säädetään kuitenkin, että asiakkaan ja palvelujen tuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset (6.2 §). Aiempi kuluttajansuojalain soveltamisen poissulkeminenkaan ei välttämättä koskenut markkinointia koskevia säännöksiä. Kuluttajansuojalain soveltumattomuuttahan perusteltiin sillä, että palvelun järjestäjä on kunta, ei palvelun tuottava elinkeinonharjoittaja. Siinä vaiheessa, kun palveluja vasta markkinoidaan, ei ole vielä tietoa siitä, syntyykö kunnan, elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välille sopimuskokonaisuus, joka aiemmin jäi kuluttajansuojalain ulkopuolelle. Jos elinkeinonharjoittaja markkinoi palveluitaan suoraan yksityishenkilöille, kuluttajansuojalain soveltamisedellytykset näyttäisivät täyttyvän, vaikka sen ei
katsottaisikaan kunnan osallisuuden vuoksi varsinaisesti myyvän palveluja kuluttajille. Pää31

HE 74/2003 s. 12.
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sääntöisesti elinkeinonharjoittaja tarjonnee samoja palveluita sekä niille kuluttajille, jotka
ostavat palvelun kokonaan itse, että niille asiakkaille, jotka käyttävät kunnalta saamaansa
palveluseteliä. Lisäksi palveluseteliin oikeutetutkin saattavat ostaa samalta palveluntuottajalta itse lisäpalveluja.32 Omilla rahoillaan palveluja ostaville suunnattuun markkinointiin
sovelletaan kuluttajansuojalain säännöksiä. Perusteltu tulkinta jo aiemmastakin lainsäädännöstä olisi, että palvelusetelin käyttäjille suunnattu markkinointi ei rajautuisi sääntöjen ulkopuolelle. Useimmissa tapauksissa olisi varsin hankalaa vetää raja täysin palvelusetelin
käyttäjille ja muillekin suunnatun markkinoinnin välille.
Vaikka kuluttajansuojalaki ei soveltuisikaan, palveluntuottajan harjoittamaan markkinointiin voidaan soveltaa lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978).
Sen 2 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa
ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. Lisäksi
elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää asiaan kuulumattomia seikkoja sisältävää eikä esitystavaltaan tai muodoltaan sopimatonta ilmaisua, joka on omiaan vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. Vertailevan mainonnan säännöistä säädetään 3 §:ssä ja sattumanvaraisten
etujen lupaamisesta 4 §:ssä. Markkinaoikeus voi kieltää säännösten vastaisen menettelyn ja
asettaa uhkasakon kiellon tehosteeksi (6 ja 7 §).
3.1.5. Johtopäätökset
Kuluttajansuojalain 2 luvun säännökset markkinoinnista ja menettelystä asiakassuhteessa
eivät sovellu palvelut itse tai ostopalveluna järjestävään julkisyhteisöön. Luvun säännösten
vastaiset menettelyt voivat kuitenkin olla julkisyhteisöjen toimintaa säätelevien periaatteiden vastaisia. Säännökset soveltuvat sellaisen palveluntuottajan markkinointiin, joka tarjoaa
palveluja palvelusetelillä hankittaviksi.
Asiakkaalla on tarve saada markkinoinnissa oikeita ja riittäviä tietoja riippumatta siitä,
käyttääkö hän julkista palvelua vai ostaako hän palvelun itse. Samoin yhteiskunnalla on
samanlainen intressi torjua sen arvojen vastaista markkinointia riippumatta siitä, syyllistyykö sopimattomaan markkinointiin julkisyhteisö vai elinkeinonharjoittaja.

3.2. Sopimusehdot
3.2.1. Kuluttajansuojalain 3 luku
KSL 3 luku koskee kohtuuttomia sopimusehtoja. Luvun 1 §:n mukaan elinkeinonharjoittaja
ei saa käyttää kulutushyödykkeitä tarjotessaan sopimusehtoa, jota kulutushyödykkeen hinta
ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana. Kuluttaja-asiamies valvoo sopimusehtoja (4 §), ja markkinaoikeus tai joissakin
32
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tapauksissa kuluttaja-asiamies voi määrätä uhkasakolla tehostettavan kiellon, jolla kielletään elinkeinonharjoittajaa käyttämästä 1 §:n vastaista sopimusehtoa tai uudistamasta sellaisen tai siihen rinnastettavan sopimusehdon käyttämistä (2 ja 3 §).
Kuluttajansuojalain 3 luvussa ei säädetä kohtuuttomien ehtojen vaikutuksesta yksittäisessä
sopimussuhteessa, vaan kohtuuttomien ehtojen sovittelusta on säännös 4 luvussa. Siihen
palataan jäljempänä sopimusoikeudellisten sääntöjen käsittelyn yhteydessä.
Oikeudessamme on lähtökohtana sopimusvapaus, johon kuuluu muun muassa se, että sopimusosapuolet saavat itse päättää, millaisia sopimuksia tekevät. Kohtuuttomien sopimusehtojen kielto on yksi monista pääsäännöstä tehtävistä poikkeuksista. Ehto on kohtuuton, jos se on omiaan suosimaan elinkeinonharjoittajaa niin, ettei sopimusosapuolten välillä
enää vallitse kohtuullinen tasapaino, vaan elinkeinonharjoittaja on kohtuuttomasti vahvistanut omaa asemaansa kuluttajan kustannuksella. Yhtenä mittapuuna voidaan pitää tahdonvaltaista lainsäädäntöä: jos sopimusehto poikkeaa selvästi tahdonvaltaisesta säännöstä elinkeinonharjoittajan eduksi, sitä voidaan usein pitää kohtuuttomana.33 Ehtojen kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon koko sopimus kokonaisuudessaan, sillä esimerkiksi alhainen hinta tai muut kuluttajalle edulliset ehdot voivat tehdä hyväksyttäviksi joidenkin yksinään tarkasteltuina kohtuuttomilta näyttävien ehtojen käytön.34 Alhainen hintakaan ei voi kuitenkaan oikeuttaa mitä tahansa ehtoja.
Wilhelmsson on esittänyt eräitä yleisiä kohtuusperiaatteita, joiden avulla voidaan arvioida
sopimusehtojen kohtuuttomuutta: Hän mainitsee ensinnäkin jo edellä mainitun kohtuuttoman epätasapainon kiellon. Elinkeinonharjoittajan suoritus ei saa olla huomattavasti vähempiarvoinen kuin kuluttajan vastasuoritus. Elinkeinonharjoittaja ei saa muutenkaan hyötyä kohtuuttomasti kuluttajan kustannuksella. Se ei saa pidättää itselleen yksipuolista päätösvaltaa olennaisissa kysymyksissä, rajoittaa pitkäaikaisesti tai muuten voimakkaasti kuluttajan vapautta tai huonontaa kohtuuttomasti kuluttajan mahdollisuuksia saada oikeussuojaa. Elinkeinonharjoittaja ei saa pidättää itselleen oikeutta kohtuuttomalla tavalla puuttua
kuluttajan perusturvallisuuteen tai henkilökohtaisen toimialueen piiriin. Kuluttajan sopimusrikkomuksen seuraamukset eivät saa olla kohtuuttoman ankaria ja toisaalta elinkeinonharjoittajan vastuuta oman sopimusrikkomuksensa seuraamuksista ei saa kohtuuttomasti
rajoittaa.35
3.2.2. Julkisyhteisön itse tuottama palvelu ja ostopalvelu
Julkisen palvelun ehdoista ei yleensä sovita asiakkaan ja julkisyhteisön välisellä sopimuksella, vaan julkisyhteisö määrittelee lainsäädännön asettamissa rajoissa ne ehdot, joilla se
33

Voi olla tarvetta kieltää paitsi tahdonvaltaisen, myös pakottavan lainsäädännön vastaisten ehtojen käyttäminen siltä varalta, että kuluttajat eivät tiedä oikeuksiaan suojaavista pakottavista säännöistä (ks. Wilhelmsson
1991 s. 171).
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palvelua tarjoaa. Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet rajautuvat yleensä siihen, että hän
päättää joko käyttää palvelua tai olla käyttämättä sitä. Tässä mielessä julkisyhteisön tarjoamien palvelujen ehdot rinnastuvat jossakin määrin elinkeinonharjoittajien käyttämiin vakioehtoihin, joiden sisältöön kuluttajilla ei juuri ole sananvaltaa. Kuluttajansuojalain kohtuuttomien sopimusehtojen sääntelyn ensisijainen kohde ovat juuri kohtuuttomat vakioehdot.36
Kunta tai muu palvelua tarjoava julkisyhteisö ei voi vapaasti päättää, millaisin ehdoin se
palveluita tarjoaa ts. millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia asiakkaalla on. Sen on ensinnäkin noudatettava kustakin palvelusta annettua lainsäädäntöä. Sääntelyä on sekä palvelun
sisällöstä, asiakkaan oikeuksista että palveluista perittävistä maksuista. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetussa laissa (734/1992). Siinä säädetään sekä maksujen enimmäismääristä että maksujen määräytymisen perusteista. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (2 §). Tietyt palvelut on laissa säädetty maksuttomiksi tai niiden maksuille on asetettu yläraja, joka on niiden tuottamisesta aiheutuvia
kustannuksia selvästi pienempi. Ainakaan sellaiset palvelun ehdot, joista on säädetty laissa,
eivät voine olla kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla kohtuuttomia.
Niiltäkään osin kuin laissa ei sääntöjä palvelun sisällöstä tai asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista, palveluntarjoaja ei voi päättää palveluiden ehdoista mielivaltaisesti. Kaikkea
viranomaistoimintaa rajoittavat yleiset harkintavallan rajoitusperiaatteet. Rajoitusperiaatteista säädetään hallintolaissa, mutta ne olivat kirjoittamattomina voimassa jo ennen lain
säätämistä.37 Lain 6 §:n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin.
Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden, ja niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.
Julkisten palvelujen tarjoamista ehdoin, joita voitaisiin yksityisen elinkeinonharjoittajan
käyttäminä pitää kohtuuttomina, voitaneen pitää hallinnon oikeusperiaatteiden vastaisina.
Kuten edellä on todettu, KSL:n mukaista kohtuuttomuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon sopimus kokonaisuudessaan, ja esimerkiksi alhainen hinta voi aiheuttaa sen, että sopimus kokonaisuutena arvioiden on tasapainossa, vaikka sopimuksen yksittäinen ehto voisi
vaikuttaa kohtuuttomalta. Jos KSL soveltuisi julkisiin palveluihin, voitaisiin väittää, että
yksi tapa arvioida julkisyhteisön tarjoamien palvelujen ehtojen kohtuuttomuutta olisi kiinnittää huomiota niiden hintaan: koska palveluista maksettava hinta alittaa pääsääntöisesti
vastaavan palvelun markkinahinnan, julkisen palvelun asiakas ei voi muuten odottaa yhtä
edullisia ehtoja kuin täydellä hinnalla palveluita markkinoilta ostava kuluttaja.
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Myös muihin useassa tapauksessa käytettyihin ehtoihin voidaan lain esitöiden mukaan puuttua (ks. HE
8/1977 s. 35). Wilhelmssonin mukaan kuluttaja-asiamies on keskittynyt vakioehtojen valvomiseen (Wilhelmsson 1991 s. 158).
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Tällainen pohdinta osoittaa, että kuluttajansuojalaissa tarkoitettu kohtuullisuus ja sopimustasapaino eivät ole toimivia arviointikriteerejä arvioitaessa julkisten palvelujen sisältöä.
Julkisessa palvelussa ei ole kysymys tasapainosta palvelunkäyttäjän ja järjestäjän välisessä
suhteessa, vaan siitä, että palvelun järjestäjän on järjestettävä ne palvelut, joihin asiakkaalla
on lainsäädännön mukaan oikeus. Kun lainsäädäntöä ei ole tai siinä ei ole määritelty yksiselitteisesti kaikkia asiakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia, julkisyhteisö voi harkintansa mukaan ja harkintavaltansa rajoissa päättää palvelun tarkemmasta sisällöstä. Palvelujen tuottaminen ei ole julkisyhteisölle kannattavaa ja asiakas saa ne alle markkinahinnan: suhde on
asiakkaan eduksi epätasapainoinen ja se on tarkoituskin.
Julkisyhteisön tarjoamiensa palvelujen ehdoista tekemistä päätöksistä voidaan valittaa. Lisäksi julkisyhteisöjen toimintaa yleisesti (eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri) tai
tiettyjen toimintojen osalta valvovat viranomaiset voivat puuttua julkisyhteisön ”kohtuuttomiin ehtoihin” joko kantelun perusteella tai omasta aloitteestaan. Esimerkiksi oikeuskansleri on linjannut, että julkisen hallintoviranomaisen käyttämät sopimusehdot eivät saa olla
ristiriidassa kuluttajansuojalain kanssa.38 Kanteluviranomaiset voivat siis puuttua muun
muassa siihen, jos julkisyhteisö tarjoaa palveluita ehdoilla, jotka kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä suhteessa olisivat kohtuuttomia.
3.2.3. Palveluseteli
Äskettäin voimaan tulleen palvelusetelilain mukaan asiakkaan ja palvelun tuottajan väliseen suhteeseen sovelletaan kuluttajaoikeudellisia ja sopimusoikeudellisia periaatteita. Ennen uutta lakia kuluttajansuojalaki ei ilmeisesti tullut sovellettavaksi silloin, kun asiakas
hankki palvelusetelillä palveluita yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta. Näin ainakin todettiin
aikaisemman palveluseteliä koskevan lainsäädännön esitöissä. Tätä perusteltiin sillä, että
palvelusetelimallissa kunta on palvelun järjestäjä. Koska kunta ei tuota palveluja taloudellista hyötyä saadakseen, sitä ei voida pitää kuluttajansuojalain tarkoittamana elinkeinonharjoittajana.39
Palveluseteliä käytettäessä asetelma muistuttaa KSL:ssa säädeltyä sikäli, että mukana on
voittoa tavoitteleva elinkeinonharjoittaja, jonka intressissä olisi tehdä omalta kannaltaan
mahdollisimman edullisia sopimuksia asiakkaan kanssa. Sopimustasapainon arviointi sopii
tähän suhteeseen paremmin kuin julkisyhteisön ja asiakkaan väliseen suhteeseen: ovatko
sopimusehdot kohtuullisia ottaen huomioon sen vastikkeen (palvelusetelin arvo kunnalta +
omavastuu asiakkaalta), jonka palveluntuottaja palvelusta saa. Kuluttajan suojan tarvetta
vähentää kuitenkin se, että mukana on kolmas osapuoli, kunta, ja palvelun sisällöstä ja siitä
perittävistä maksuista on lainsäädäntöä.
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Ks. OKA 8.2.1999 17/51/98.
HE 74/2003 s. 12. Hallituksen esityksessä esitetyn kannan on hyväksynyt ainakin Kaakkola (Kaakkola
2005 s. 31–32).
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Palveluseteli on yksi kunnan keinoista täyttää velvollisuutensa tietyn palvelun järjestämiseen. Palvelun sisältöä koskevat samat säännöt kuin silloinkin, kun kunta järjestää palvelun
itse. Kunnan on varmistettava, että palvelusetelillä ostettavat palvelut vastaavat sitä tasoa,
jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta (valtionosuuslain 4.3 §). Asiakkaan
ja palveluntuottajan välille syntyvä sopimus pohjautuu kunnan ja palveluntuottajan sopimiin ehtoihin.40
Elinkeinonharjoittajan mahdollisuuksia tarjota yksittäisille kuluttajille palvelua kohtuuttomilla sopimusehdoilla rajoittaa KSL:n sääntöjen ohella se, että kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan sopimuksen pohjana ovat kunnan ja palveluntuottajan välillä sovitut ehdot. Sopimusehdot eivät siis määräydy yksittäisen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan vaan kunnan,
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisin sopimuksin. Kunta lienee yleensä yksittäistä
elinkeinonharjoittajaa vahvemmassa neuvotteluasemassa, ja kunnan tehtävänä on sopimuksia tehdessään ja palveluntarjoajia hyväksyessään valvoa asiakkaiden etua. Jos kunnan ja
palvelujen tuottajan välisessä sopimuksessa ei turvata riittävällä tavalla asiakkaan asemaa,
kunnan toimintaa valvovat viranomaiset voivat puuttua asiaan samalla tavalla kuin kunnan
tuottaessa palvelut itse.
Sopimusehtoja koskevan sääntelyn ulottamista voidaan pitää hyvänä muutoksena etenkin,
kun asiakkaan maksettavaksi tulevan omavastuun yläraja ja sen myötä eräänlainen lakisääteinen takuu sille, että asiakas saa palvelua kohtuullisella hinta-laatu-suhteella, poistui.
Näin asiakkaan aseman valvojaksi saatiin tähän asti käytössä olevien tahojen lisäksi kuluttaja-asiamies. Tämän valvonnan tarvetta tosin vähentäisi, jos kunnalle annettaisiin selkeästi
tehtäväksi sopia hyväksymiensä palveluntuottajien kanssa niistä ehdoista, joilla palveluita
tarjotaan palveluseteleitään käyttäville asiakkaille.
3.2.4. Johtopäätökset
KSL:n sopimusehtoja koskevat säännökset eivät sovellu julkisiin palveluihin silloin, kun
palvelut järjestetään muuten kuin tarjoamalla asiakkaalle palveluseteli. Julkisyhteisön itse
tuottamien palvelujen suhteen tämä on järkevä ratkaisu. KSL 3 luvun säännösten tarkoituksena on turvata sopimustasapainoa sellaisten osapuolten välillä, joilla on vastakkaiset intressit ja erilaiset mahdollisuudet vaikuttaa sopimusten sisältöön. Julkisyhteisön ja yksityisen välillä tavoitteena ei ole sopimustasapaino, vaan se, että julkisyhteisö hoitaa asianmukaisesti laissa säädetyt tehtävänsä tai ne tehtävät, jotka se on ottanut hoidettavakseen.
Yleensä julkisen palvelun käyttäminen on asiakkaalle edullista, kun taas julkisyhteisö ei saa
siitä voittoa, vaan sille aiheutuu asiakasmaksuja suuremmat kustannukset. Suhde on siis
asiakkaan eduksi epätasapainoinen. Julkisyhteisö ei saa huonontaa asiakkaan asemaa siitä,
mikä se lainsäädännön mukaan on, ja lisäksi sen palvelujen ehtoja rajoittavat hyvän hallinnon periaatteet. Julkisyhteisön asiakkaan asema on siis tässä suhteessa parempi kuin mitä
pelkästään KSL 3 luvun säännöillä voitaisiin turvata.
40
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Palvelusetelimallissa palveluntuottajan ja asiakkaan välinen suhde muistuttaa kuluttajan ja
elinkeinonharjoittajan välistä suhdetta: palveluntuottajan intressissä on saada sovittua asiakkaan kanssa itselleen edulliset, ehkä jopa asiakkaan kannalta kohtuuttomat ehdot. Sen
mahdollisuuksia rajoittaa kuitenkin kunnan kanssa tehty sopimus palvelujen tarjoamisesta
ja se, että kunta ei välttämättä hyväksy sitä enää jatkossa palveluntuottajaksi, jos se käyttää
asiakkaiden kannalta kohtuuttomia ehtoja. Asiakkaan aseman turvaaminen edellyttää kuitenkin, että kunnat tosiasiassa valvovat asiakkaiden etua. Palvelusetelilain säätämisen myötä sopimusehtojen valvontaan saatiin myös kuluttajaoikeudelliset keinot.

4. Sopimussuhteen sääntely
4.1. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet
Kuluttajansuojalaissa on sopimusoikeudellisia sääntöjä kaikkia kuluttajasopimuksia koskevassa 4 luvussa ja sen jälkeisissä, sopimustyyppikohtaisissa luvuissa. Hyvinvointipalveluja
koskevat sopimukset eivät kuulu minkään KSL:n sopimustyyppikohtaisen luvun soveltamisalaan. Niihin sovelletaan siis KSL 4 luvun ohella yleisiä kuluttajaoikeudellisia periaatteita. Sopimustyyppikohtaiset säännöt ilmentävät näitä periaatteita ja voivat tulla analogisesti sovellettaviksi myös soveltamisalansa ulkopuolella. Jäljempänä käsitellään monin paikoin KSL 8 luvun säännöksiä, koska niiden soveltamisalaan kuuluvat tietyt kuluttajapalvelukset, ja niiden voidaan katsoa ilmentävän kuluttajapalveluita koskevia yleisiä periaatteita
paremmin kuin irtaimen kauppaa koskevien 5 luvun säännösten.41 KSL 8 luvun säännöksiin
on kuitenkin suhtauduttava varauksella, koska ne on muotoiltu pitäen silmällä toisentyyppisiä palveluita. Luku säädettiin soveltamisalaltaan varsin suppeaksi juuri siitä syystä, että
kaikkia kuluttajapalveluksia ei niiden erilaisuuden vuoksi ollut mahdollista säännellä samalla tavalla. Palvelusten, joiden sisältönä on kuluttajan omaisuuteen kohdistuva työ, katsottiin muodostavan riittävän yhtenäisen ryhmän, jotta niihin liittyvät kysymykset voitiin
ratkaista samoin säännöksin.42
Sopimusoikeudelliset säännöt koskevat sitä, mitä velvoitteita sopimuksesta sen osapuolille
seuraa ja mitkä ovat velvoitteiden rikkomisen seuraamukset. Seuraavassa käsittelen erikseen kummankin osapuolen velvoitteita kuluttajansuojalain ja -periaatteiden nojalla. Tätä
ennen käsittelen kuitenkin KSL 4 luvun sääntöjä, koska sopimusten tulkinta ja sovittelu
vaikuttavat siihen, millaisia sopimusosapuolten velvoitteet ovat.
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Suurin piirtein samoja palveluita kuin KSL 8 luku koskee Ruotsissa konsumenttjänstlagen (1985:716). Sen
esitöissä todetaan, että sen säännöksiä voidaan soveltaa analogisesti myös muihin kuluttajapalveluihin (proposition 1984/85:110 s. 142).
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HE 360/1992 s. 26.
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4.2. Sopimusten sovittelu
4.2.1. Kuluttajaoikeudelliset säännöt
KSL 4:1:n mukaan kuluttajasopimuksen ehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta, jos se on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö,
osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja olojen muuttuminen sekä muut
seikat. Jos ehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, sopimusta voidaan sovitella muiltakin
osin tai se voidaan määrätä raukeamaan. Myös hyödykkeen hintaa voidaan sovitella.
KSL 4:1:n perusteella tehtävän ehdon sovittelun ja 3 lukuun perustuvan ehdon kieltämisen
käyttöalat eivät ole täysin yhtenevät. Sopimusehtojen sääntelyssä ei voida ottaa huomioon
yksittäisiin tapauksiin liittyviä seikkoja, kun taas sovitteluharkinnassa tulee aina ottaa huomioon paitsi sopimuksen sisältö, myös sopimuksen ulkopuolella olevat seikat. Ehto, joka
yleisellä tasolla vaikuttaa tasapainoiselta ja kohtuulliselta, voi johtaa yksittäistapauksessa
kohtuuttomuuteen. Poikkeuksellisesti yksittäistapauksen olosuhteet voivat olla sellaiset,
että yleisellä tasolla kohtuuttomaksi arvioitava ehto ei johda kohtuuttomuuteen eikä sitä ole
syytä sovitella. Kuitenkin pohdittaessa sopimuksen sisällön kohtuuttomuutta arvioinnissa
voidaan käyttää samoja mittapuita sekä ehdon kieltämisen että sovittelun suhteen.43
KSL 4:2:ssa säädetään vielä kuluttajan suojaksi eräitä poikkeuksia siinä tapauksessa, että
kohtuuton sopimusehto on laadittu etukäteen siten, ettei kuluttajalla ole ollut mahdollisuutta
vaikuttaa siihen. Näihin poikkeuksiin, jotka ovat lähinnä 4:1:n hienosäätöä, ei perehdytä
tässä.
4.2.2. Julkisyhteisön itse tuottama palvelu ja ostopalvelu
Kuten edellä sopimusehtojen sääntelyn yhteydessä on todettu, sopimustasapaino ei sovi tavoitteeksi arvioitaessa julkisen palvelun ehtoja. Lisäksi palveluissa on yleensä kysymys
julkisyhteisön lakisääteisten tehtävien hoitamisesta, ja myös asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet perustuvat pitkälti lakiin.
Julkisen palvelun asiakkaan velvoitteita, jotka perustuvat suoraan lakiin, voidaan kuitenkin
kohtuusperusteella vähentää. Asiakasmaksulain 11 §:n mukaan sosiaalihuollon palveluista
määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty
maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Säännös on edullisempi kuin KSL:n sovittelusäännöksen kaltainen julkisia palveluita koskeva säännös olisi, koska siinä ei edellytetä osapuolten velvoit43
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teiden epätasapainoa, vaan ainoastaan maksuvelvoitteen raskautta asiakkaan kannalta. Palveluiden hinnan kohtuullisuuden (tai oikeastaan ”kohtuullisen” sopimustasapainon merkityksessä alittavan tason) turvaa myös se, että palvelujen hinta ei yleensä saa ylittää niiden
tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia, hinta määräytyy usein maksukyvyn mukaan (2 §) ja
maksuille on asetettu vuotuinen maksukatto (6 a §).
4.2.3. Palveluseteli
Elokuusta 2009 alkaen asiakkaan ja palvelun tuottajan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan kuluttajaoikeudellisia sääntöjä (palvelusetelilain 6.2 §) eli sopimuksia voidaan sovitella KSL 4 luvun säännösten nojalla. Sopimusehtojen sovittelun tarve on vahvasti sidoksissa
siihen, kuinka paljon kunnat palveluntuottajien kanssa tekemissään sopimuksissa säätelevät
palveluntuottajien ja asiakkaiden välisten sopimusten yleisiä ehtoja. Yksittäistapauksessa
ilmenevää kohtuuttomuutta näin ei voida kuitenkaan välttää, koska yleisellä tasolla kohtuulliselta vaikuttava ehto voi johtaa kohtuuttomuuteen yksittäistapauksessa.
Kuntien ja palveluntuottajien tekemien puitesopimusten sisältö ja taso vaihtelevat. Toisinaan puitesopimuksena toimii vain palveluntuottajan hakemus, jossa se vakuuttaa täyttävänsä kunnan asettamat ehdot ja sitoutuu toimimaan palveluntuottajana. Joissakin kunnissa
taas tehdään yksityiskohtaisia sopimuksia, jotka sisältävät palveluntuottajaa velvoittavia
ehtoja mm. palvelun laadun hallitsemisesta, asiakastietojen salaamisesta ja erimielisyyksien
ratkaisemisesta.44
Sovittelusäännöstä sovellettaessa joudutaan harkitsemaan, miten sovitellaan palvelun hintaa
koskevaa sopimusehtoa, kun osan palvelun hinnasta maksaa asiakas ja osan kunta. Hinnan
kohtuullisuutta lienee mahdollista arvioida vain kokonaisuutena, sekä palvelusetelin osuus
että asiakkaan omavastuu huomioiden. Kunnan maksaman palvelusetelin rahamäärän sovittelu kuluttajansuojalain nojalla ei tule kysymykseen, ja on hyvin epätodennäköistä, että sitä
voitaisiin sovitella oikeustoimilainkaan (36 §) nojalla. Sovittelussa on näet otettava huomioon osapuolten asema, ja kunnan ei voi katsoa tarvitsevan sovittelusäännöksen suojaa. Voidaanko siis arvioida, että kokonaishinta on kohtuuton, ja sovitella vain asiakkaan omavastuuosuutta, vaikka se muodostaisikin vain murto-osan palvelun hinnasta? Vai edellyttääkö
sovittelu nimenomaan omavastuuosuuden suuruuden kohtuuttomuutta? Ratkaisevaa lienee,
että jo siinä vaiheessa, kun asiakkaalle on annettu käytettäväksi palveluseteli, sen rahamäärä on ratkaistu. Tämän jälkeen asiakkaan tekemästä palveluntuottajan valinnasta ja asiakkaan neuvottelukyvystä riippuu, millaisen vastineen hän palvelusetelille ja omille rahoilleen
saa. Tämän ajattelutavan mukaan palvelun kokonaishinnan kohtuuttomuus olisi riittävä peruste sovittelulle, vaikka asiakas ei itse maksakaan koko hintaa. Hänelle myönnetty rahamääräinen etuus, palveluseteli, rinnastuisi hänen omiin rahoihinsa.
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4.3. Sopimusten tulkinta
4.3.1. Kuluttajaoikeudelliset säännöt
KSL 4:3:ssa säädetään eräiden kuluttajasopimusten ehtojen tulkitsemisesta kuluttajan hyväksi. Jos kuluttajasopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut
vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava
kuluttajan hyväksi. Säännös on yhteensopiva yleisen sopimusoikeudellisen epäselvyyssäännön kanssa. Epäselvyyssäännön mukaan sopimusehtoja tulkitaan epäselvissä tapauksissa niiden laatijan vahingoksi.45
4.3.2. Julkisyhteisön tuottama palvelu
Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät pääsääntöisesti niitä koskevan lainsäädännön ja julkisyhteisön tekemien päätösten, eivät sopimuksen, perusteella.
4.3.3. Ostopalvelu
Ostopalveluissa asiakkaan asema on pitkälti sama kuin julkisyhteisön tuottaessa palvelun
itse.
Tarkasteltavaksi voidaan ottaa kuitenkin julkisyhteisön ja palveluntarjoajan välinen sopimus asiakkaan näkökulmasta ja sopimuksen vaikutukset hänen oikeusasemaansa. Onko sopimus sellainen oikeuslähde, joka muotoaa asiakkaan oikeusasemaa, ja jos on, voidaanko
sitä tulkita hänen edukseen kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla?
Lähtökohtana oikeudessamme on, että sopimuksella ei voida heikentää sellaisen tahon oikeusasemaa, joka ei ole sopimuksen osallisena. On selvää, että palveluntarjoajan ja julkisyhteisön välisellä sopimuksella ei voida huonontaa asiakkaan asemaa siitä, mikä se lain
mukaan on.
Periaatteellista estettä sille, että sopimus vaikuttaisi asiakkaan eduksi, ei kuitenkaan ole.
Sopimuksella on voitu esimerkiksi sopia lain minimivaatimukset ylittävästä palvelutasosta
tai asettaa palveluntarjoajalle laissa säädettyä laajempi vahingonkorvausvastuu asiakkaalle
aiheutuneista vahingoista. Tällöin sopimusoikeudellisten sääntöjen mukaan ratkaisevaa olisi, onko sopimusosapuolten tarkoituksena ollut antaa sivulliselle oikeus vedota sopimukseen omaksi edukseen ja onko oikeudesta annettu tieto sivulliselle.46 Pääsääntöisesti ostopalvelusopimusten sisältö ei ole asiakkaan tiedossa. Lisäksi on suhtauduttava varovaisesti
siihen, että sopimuksessa mahdollisesti lakisääteistä korkeammasta palvelutasosta sovitun
45
46

Ks. esim. Ämmälä 2006 s. 68–69.
Hemmo 1998 s. 258–259.
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tulkittaisiin tarkoittavan, että asiakkaalla on oikeus vaatia tällaista palvelua. Lähtökohtana
voitaneen pitää, että sopimusosapuolet ovat tarkoittaneet sopimuksen koskevan oikeuksia ja
velvollisuuksia heidän keskinäisessä suhteessaan. Kunta, joka on sopinut tietyistä laatukriteereistä palveluntarjoajan kanssa, ei pääsääntöisesti liene tarkoittanut, että asiakkailla olisi
tämän sopimuksen perusteella oikeus esittää sille tai palveluntarjoajalle vaatimuksia, jos
sopimuksenmukainen laatutaso ei ole toteutunut.
On kuitenkin mahdollista, että sopimuksessa on perustettu asiakkaalle itsenäisiä oikeuksia.
Tällaisia oikeuksia koskevien säännösten asiakasmyönteiselle tulkinnalle ei liene kovin
vahvoja perusteita, vaikka asiakas ei olekaan päässyt osallistumaan niiden laatimiseen. Olisi ongelmallista tulkita ehtoja asiakkaan eduksi ja sitä kautta palveluntuottajan vahingoksi,
koska palveluntuottaja ei ole yksipuolisesti päättänyt ehdoista vaan on saattanut olla kuntaan verrattuna hyvinkin alisteisessa neuvotteluasemassa. Lisäksi ehdot joka tapauksessa
voivat vain parantaa asiakkaan asemaa siitä, mikä se lain mukaan on, minkä vuoksi hänen
suojantarpeensa ei ole kovin suuri.
4.3.4. Palveluseteli
Kun asiakas hankkii palveluja käyttäen palveluseteliä, hän tekee sopimuksen palveluntuottajan kanssa. Tähän sopimukseen sovelletaan palvelusetelilain 6.2 §:n mukaan kuluttajansuojalakia ja siten myös säännöstä sopimuksen tulkinnasta kuluttajan eduksi. Vaikka kuluttajansuojalaki ei soveltuisikaan, epäselvyyssääntö yleisenä sopimusoikeudellisena tulkintaperiaatteena voisi soveltua – muiden tulkintaperiaatteiden ohella – epäselvän, palveluntuottajan laatiman, sopimusehdon tulkitsemiseen.
Kysymystä mutkistaa kuitenkin se, että mukana sopimusjärjestelyssä on myös kolmas taho,
palvelusetelin antanut ja palveluntuottajan hyväksynyt kunta. Jos kunnan ja palveluntuottajan välillä on sovittu niistä ehdoista, joita asiakkaan ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa käytetään, ehdot eivät enää ole palveluntuottajan yksipuolisesti laatimia. Vaikka asiakas ei olisikaan osallistunut niiden laatimiseen, kunta on. Kuntaa voitaneen pääsääntöisesti
pitää palveluntuottajan ja kunnan välisessä sopimuksessa vahvempana osapuolena, joka voi
sanella niitä ehtoja, joilla palveluntuottajan on tarjottava palveluitaan, jotta niiden ostamiseen voisi käyttää palveluseteliä. Palveluntuottajan kannalta ei vaikuta kohtuulliselta, että
tällaisia ehtoja tulkittaisiin epäselvässä tapauksessa aina asiakkaan eduksi eli hänen vahingokseen. Palveluntuottajan aidosti yksipuolisesti laatimiin ehtoihin soveltuu sen sijaan niiden tulkinta asiakkaan eduksi.
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4.4. Asiakkaan velvollisuudet
4.4.1. Kuluttajaoikeudelliset säännöt
Asiakkaan tärkein velvollisuus on palvelusta maksaminen. Maksun suuruudesta ja ajankohdasta ja viivästymisen seuraamuksista voidaan KSL 5 luvun soveltamisalan ulkopuolellakin noudattaa 5 luvusta ilmeneviä sääntöjä. Lähtökohtana on, että palvelun hinnasta ja
maksuajankohdasta sovitaan: jos näin ei ole tehty, ostajan on maksettava kohtuullinen hinta
(KSL 5:23) palvelun tarjoajan sitä vaatiessa, ei kuitenkaan ennen palvelun suorittamista
(KSL 5:24).47 Jos asiakas ei maksa hintaa ajoissa, hänen on maksettava viivästyskorkoa
korkolain mukaan. Myyjä saa purkaa sopimuksen ostajan maksuviivästyksen takia, jos sopimusrikkomus on olennainen (KSL 5:27). Jos myyjä purkaa sopimuksen asiakkaan maksuviivästyksen vuoksi, hänellä on oikeus vahingonkorvaukseen hänelle sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja kaupan purkamisesta aiheutuneista kustannuksista. Jos viivästys
on johtunut ylivoimaisesta esteestä, oikeutta vahingonkorvaukseen ei kuitenkaan ole.
(5:28.)
Kuten edellä on käynyt ilmi, hyödykkeen hintaa voidaan sovitella (KSL 4:1). Molempia
kuluttajan sopimusrikkomuksen seuraamuksia, viivästyskorkoa ja vahingonkorvausta, voidaan myös sovitella (korkolain 11 § ja KSL 5:30.2), erityisesti viivästyksen johtuessa sosiaalisesta suoritusesteestä (korkolain 5:11.1:n 1 kohta ja KSL 5:30.3).
Kuluttajasaatavan perinnästä on erityissääntelyä saatavien perinnästä annetussa laissa
(513/1999). Julkisen palvelun asiakkaan ja kuluttajan asemassa ei niiden osalta ole eroa,
koska kuluttajasaatavaa koskevia sääntöjä sovelletaan myös perittäessä julkisoikeudellisen
oikeushenkilön saatavaa tai julkisen tehtävän hoitamiseen liittyvää saatavaa yksityishenkilöltä (3.2 §).
4.4.2. Julkisyhteisön itse tuottama palvelu ja ostopalvelu
Asiakasmaksuja koskeva sääntely on sama ostopalveluissa kuin kunnan tuottaessa palvelun
itse. Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja säädellään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa. Julkisyhteisö voi lain antamissa rajoissa päättää palvelumaksuista tai antaa palveluja maksutta. Tietyt palvelut on säädetty aina maksuttomiksi.
Lain säännösten perusteella maksu saa olla korkeintaan palvelun tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruinen (2.1 §). Maksuvelvollisuutta voidaan alentaa tai maksu jättää kokonaan perimättä, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista (11 §). Maksun suuruutta koskeva sääntely on asiakkaan kannalta selvästi edullisempaa kuin kuluttajaoikeudellinen sääntely.
47

Vastaavat säännöt koskevat myös eräitä kuluttajapalveluksia (KSL 8:23 ja 25).
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Maksun eräpäivä saa olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua palvelun saamisesta (16.2 §).
Tämäkin sääntö on asiakkaan kannalta edullisempi kuin kuluttajaoikeudelliset säännöt. Jos
palvelua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, asiakkaalta voidaan vaatia viivästyskorkoa
(16.1 §). Purkaminen maksuviivästyksen perusteella voi olla jo käytännössä mahdotonta
siksi, että palvelu on pitänyt antaa, ennen kuin siitä voidaan vaatia maksua. Muutenkaan
julkisyhteisö ei voi kieltäytyä tarjoamasta lakisääteistä palvelua sillä perusteella, että asiakas ei ole maksanut maksuja. Julkisen palvelun asiakkaan aseman voidaankin todeta olevan
sekä maksuvelvollisuuden että maksuviivästyksen seuraamusten kannalta parempi kuin kuluttajan.48
4.4.3. Palveluseteli
Palvelun tuottajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan kuluttajaoikeudellisia
sääntöjä ja periaatteita eli asiakkaan velvollisuudet vastaavat pitkälti kuluttajan velvollisuuksia.

4.5. Palveluntarjoajan velvollisuudet
4.5.1. Kuluttajaoikeudelliset säännöt
Elinkeinonharjoittajan on täytettävä sopimusvelvoitteensa oikea-aikaisesti ja oikein. Muuten kuluttaja voi vaatia seuraamuksia viivästyksen tai virheen perusteella. Viivästys on kysymyksessä, jos palvelua ei ole suoritettu oikeaan aikaan. Virhe on kysymyksessä, jos palvelu ei laadultaan vastaa sitä, mitä kuluttajalla on ollut oikeus odottaa.
Lähtökohtana viivästyksen tai virheen arvioinnissa on sopimus: mitä sopimuksessa on sovittu suorituksen ajankohdasta ja sisällöstä? Palvelu on viivästynyt, jos sitä ei ole suoritettu
silloin, kun on sovittu. Jos ajankohdasta ei ole sovittu, palvelu on viivästynyt, jos sitä ei ole
suoritettu palvelun laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa ajassa sopimuksenteosta
(KSL 8:4).
Jos suoritus viivästyy, kuluttajalla on oikeus pidättyä maksusta ja vaatia sopimuksen täyttämistä. Jos sopimusrikkomus on olennainen, kuluttaja voi purkaa sopimuksen. Elinkeinonharjoittajan on korvattava kuluttajalle viivästyksestä aiheutunut välitön vahinko, ellei se
voi osoittaa, että viivästys on johtunut ylivoimaisesta esteestä. Jos viivästys tai vahinko on
aiheutunut huolimattomuudesta elinkeinonharjoittajan puolella, elinkeinonharjoittajan on
korvattava lisäksi välillinen vahinko. (KSL 8:7–10).
Palvelun virhettä määrittelevät yleinen virhesäännös sekä tiedonanto- ja neuvontavelvollisuutta koskevat säännökset. Yleisen virhesäännöksen mukaan palveluksen on sisällöltään,
48

Ks. myös Bengtsson 2008 s. 167, jonka mukaan kuluttajan sopimusrikkomuksia koskevat säännöt ovat liian
ankaria julkisen palvelun asiakkaaseen sovellettavaksi.
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suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Lisäksi se on
suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon asiakkaan edut, ja sen
on vastattava sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palvelun yhteydessä aihetta olettaa.
Sen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia. Jos nämä vaatimukset eivät täyty, palvelussa on virhe. (KSL 8:12.)
Palvelussa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka toimeksisaaja tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai toimeksisaajan lukuun on antanut, ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Virhe voi aiheutua myös siitä, että toimeksisaaja
on laiminlyönyt antaa tilaajalle tiedon sellaisesta seikasta, josta hänen olisi pitänyt olla selvillä ja josta tilaaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon. (KSL 8:13.)
Elinkeinonharjoittajalla on myös neuvontavelvollisuus. Jos sopimusta tehtäessä tai sen jälkeen osoittautuu, että palvelus ei olisi tilaajan kannalta tarkoituksenmukainen, elinkeinonharjoittajan on viipymättä ilmoitettava siitä tilaajalle. Elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava
kuluttajalle myös, jos palvelus ilmeisesti tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin tilaaja on
kohtuudella voinut odottaa. (KSL 8:14.)
Sosiaali- ja terveyspalvelujen virheellisyyttä arvioitaessa voidaan KSL 8:12:ssa säädettyyn
tapaan hyödyntää lakeja, asetuksia ja viranomaisten päätöksiä, joissa asetettuja vaatimuksia
palveluksen on vastattava.
Kuluttaja voi KSL 8 luvun sääntöjen mukaan pidättyä maksamasta palvelua virhettä vastaavalta osalta ja vaatia virheen oikaisua. Jollei virheen oikaisu tule kysymykseen tai jollei
sitä suoriteta kohtuullisessa ajassa, tilaaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Jos
on painavia syitä olettaa, että palveluksessa tulee olemaan olennainen virhe, kuluttaja saa
purkaa sopimuksen siltä osin kuin palvelus on vielä suorittamatta.49 Kuluttajalla on oikeus
korvaukseen virheestä aiheutuneesta välittömästä vahingosta, ja välillisestäkin vahingosta,
jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta elinkeinonharjoittajan puolella. (KSL
8:17–20.)
Kuluttajansuojalain 8 luku koskee kuluttajan omaisuuteen kohdistuvia palveluksia, minkä
vuoksi kaikki sen säännökset eivät ilmaise sellaisia yleisiä periaatteita, jotka soveltuisivat
myös muuntyyppisiin palveluihin. Oikeus maksusta pidättymiseen, oikaisun vaatimiseen,
hinnanalennukseen tai sopimuksen purkamiseen eivät aiheuttane tässä suhteessa ongelmia,
vaan niitä voidaan pitää, paitsi yleisinä kuluttajaoikeudellisina myös laajemmin sopimusoikeudellisina sääntöinä. Sen sijaan vahingonkorvausvastuuta koskevien sääntöjen on katsottu vaihtelevan sen mukaan, minkä tyyppisestä sopimusvelvoitteesta on kysymys.50 Poikke49

Kuluttajansuojalain 8 luvun säännökset koskevat kuluttajan omaisuuteen kohdistuvia töitä. Purkusäännöksessä säädetään myös mahdollisuudesta purkaa sopimus suorituksen tekemisen jälkeen ja palauttaa suoritus
niiltä osin kuin se on mahdollista. Hyvinvointipalveluissa suorituksen palauttaminen ei liene mahdollista.
50
Ruotsin kuluttajapalveluslain (konsumenttjänstlag) vahingonkorvaussääntöjen analogista soveltamista lain
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin palveluihin on kritisoitu, vaikka lain muiden sääntöjen onkin katsottu
sopivan myös muihin palveluihin. Siinä säädettyä kontrollivastuuta on pidetty liian ankarana elinkeinonhar-
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uksettoman välittömiä vahinkoja koskevan vastuun on katsottu soveltuvan lähinnä esineiden luovutukseen tai esineisiin kohdistuviin palveluihin.51 Muuntyyppisen palvelun virheestä johtuvat vahingot taas korvattaisiin sopimusoikeudellisen pääsäännön mukaisesti
vain siinä tapauksessa, ettei velallinen onnistu näyttämään toimineensa huolellisesti.
4.5.2. Julkisyhteisön itse tuottama palvelu
Kuten on jo edellä käynyt ilmi, julkisissa palveluissa julkisyhteisön velvollisuudet eivät perustu osapuolten sopimuksiin, vaan lainsäädäntöön ja viranomaisten päätöksiin. Siksi ”viivästyksen” ja ”virheen” arviointi sopimusvelvoitteiden pohjalta ei ole mahdollista. Seuraavassa viivästyksenä tarkastellaan laiminlyöntiä tarjota asiakkaalle palvelua laissa säädetyssä
ajassa ja virheenä laissa säädettyjen palvelun laatuvaatimusten noudattamatta jättämistä.
Viivästys
Varsinaista julkisen palvelun viivästystä tai virhettä koskevaa sääntelyä ei ole. Viivästys- ja
virhesääntelyyn rinnastuvat kuitenkin säännöt siitä, milloin ja millä tavalla julkinen palvelu
on annettava. Käsittelen tässä ensin näitä sääntöjä ja sen jälkeen niiden rikkomisen seuraamuksia.
Asiakkaan oikeus saada palveluja kytkeytyy julkisyhteisön velvollisuuteen järjestää niitä.
Perinteisesti ei ole ajateltu, että yksityisillä olisi varsinaisia oikeuksia saada tietynlaisia palveluja, vaan yksityisten saamia palveluja on pidetty lähinnä heijastevaikutuksina hallinnon
asianmukaisesta toiminnasta. Viime vuosikymmeninä on kuitenkin voimistunut katsantokanta, jonka mukaan viranomaisten järjestämisvelvollisuutta vastaa yksityisen oikeus saada
palvelua.52
Velvollisuudesta järjestää sosiaalipalveluja säädetään muun muassa sosiaalihuoltolaissa,
vammaispalvelulaissa ja päivähoitolaissa ja velvollisuudesta järjestää terveyspalveluja kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa. Näissä laeissa ja niiden perusteella annetuissa
asetuksissa on säädetty määräaikoja, joissa palvelu on annettava tai sen tarve kartoitettava.
Päivähoitolain päivähoidon hakemiselle asetetun määräajan – olosuhteista riippuen neljä
kuukautta tai kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen antamista – on tulkittu tarkoittavan, että
kunnan on järjestettävä palvelu neljän kuukauden tai kahden viikon ajassa.53 Sosiaalihuoltolain 40a §:n mukaan sosiaalipalvelujen tarve on kiireellisessä tapauksessa arvioitava viipymättä. Yli 80-vuotiaan tai ylintä hoitotukea saavan henkilön palvelujen tarve on kiireettömässä tapauksessa arvioitava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun viranomaijoittajan kannalta ja sopimattomana sellaisiin palveluihin, joissa elinkeinonharjoittaja sitoutuu lähinnä palvelun huolelliseen suorittamiseen, ei tietyn lopputuloksen aikaansaamiseen (Bengtsson SvJT 2008 s. 262 ss.).
51
Ks. Hemmo 2003 s. 223.
52
Ks. esim. Suviranta LM 2005 s. 205–206.
53
Ks. KKO 2001:93 ja Huhtanen 2008 s. 296.
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seen on otettu yhteyttä palvelun saamiseksi. Vammaispalvelulain 3 a §:n mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa,
muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan
viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi on ilman aiheetonta viivytystä laadittava palvelusuunnitelma.
Terveyskeskukseen on saatava yhteys välittömästi ja hoidon tarve perusterveydenhuollossa
on arvioitava viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta. Kiireellinen hoito on järjestettävä välittömästi ja kiireetön kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kolmessa
kuukaudessa, joka määräaika voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä ylittää enintään kolmella kuukaudella. (Kansanterveyslain 15 b §.) Erikoissairaanhoidossa hoidon tarve on arvioitava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta, kiireellinen hoito on järjestettävä välittömästi ja muu hoito kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuudessa kuukaudessa
(erikoissairaanhoitolain 31 §).
Silloin, kun erityissääntelyä ei ole, voidaan soveltaa hallintolakia, jonka 23 §:n mukaan hallintoasiat on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että
vaatimus viivytyksettömästä toiminnasta koskee paitsi varsinaisten hallintopäätösten tekemistä, myös tosiasiallista hallintotoimintaa ja varsinkin julkisia palveluja.54 Se, mitä oikeussuojakeinoja asiakkaalla on käytössään julkisyhteisön viivästyessä, on kuitenkin jossakin
määrin epäselvää.
Sekä kiinteitä määräaikoja että tulkinnanvaraisemmin ilmaistuja (kuten ”viivytyksettä”) on
pidetty sekä oikeuskäytännössä, oikeusasiamiehen käytännössä että lain esitöissä julkisyhteisöä sitovina.55
Selvää on, että asiakas voi tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle tai ylimmille laillisuusvalvojille.56 Menettelyn hitauden takia kantelu ei kuitenkaan voine auttaa asiakasta
saamaan palvelua ajoissa, eikä se voi johtaa myöskään rahallisen korvauksen saamiseen.
Terveyspalvelujen viivästyessä asiakkaalla on käytössään potilaslain 10 §:n mukainen
muistutusmenettely. Muistutus tehdään toimintayksikön terveydenhuollosta vastaavalle
johtajalle, jonka on annettava siihen ratkaisu kohtuullisessa ajassa. Sosiaalipalvelusta vastaava muistutus voidaan asiakaslain 23 §:n mukaan tehdä toimintayksikön vastuuhenkilölle
tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.
Hallintotuomioistuin voi hallintoriita-asiassa velvoittaa julkisyhteisön järjestämään palvelun, johon asiakkaalla lain mukaan on oikeus.57 Asiakkaalla voi myös olla oikeus korvauk-
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Huhtanen 2008 s. 294.
Ks. Huhtanen 2008 s. 306–307.
56
Sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin viivästymisestä onkin tehty useita kanteluita oikeusasiamiehelle. Ks.
esim. Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2007 s. 160 ja 169.
57
Ks. Liljeström DL 2003 s. 95 ja siinä viitatut KHO:n ratkaisut.
55
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seen hänelle aiheutuneista kustannuksista, jos hän on hakeutunut hoitoon omalla kustannuksellaan julkisyhteisön laiminlyötyä velvollisuutensa (KHO 2001:50 ja KHO 2002:21).
Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2001:93 on tuomittu kunta maksamaan vahingonkorvausta ansionmenetyksestä lapsen vanhemmalle, kun kunta ei järjestänyt päivähoitoa
säädetyssä ajassa. Korvaus tuomittiin vahingonkorvauslain 3:2:n nojalla, jonka mukaan julkisyhteisön on korvattava julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta
aiheutunut vahinko. Korkein oikeus perusteli julkisen vallan käyttöä koskevan säännöksen
soveltamista sillä, että ”päivähoitolain 11 a §:ssä tarkoitetun päivähoitopaikan järjestäminen
on kunnan lakisääteinen tehtävä, jonka täyttämisessä on siten kysymys julkisen vallan käyttämisestä”.
On kuitenkin epäselvää, mitkä korvauksen täsmälliset edellytykset ovat. Suviranta on esittänyt, että ainakaan aina lainsäädännössä asetettujen terveyspalvelujen määräaikojen ylittyessä oikeutta saada korvausta muualta ostetusta palvelusta ei synny. Tätä hän perustelee
ensinnäkin sillä, että hoitotakuulainsäädännön tarkoituksena ei ilmeisesti ole ollut luoda
potilaille niin vahvaa oikeutta, että heillä olisi viivästystapauksissa oikeus korvaukseen.
Lainvalmistelussa on korostettu vain julkisyhteisön velvollisuutta järjestää palvelu, ja todettu epämääräisesti, että asiakkaalle ei ole tarkoitus perustaa ”subjektiivista oikeutta”
päästä hoitoon.58 Toisena perusteena on esitetty, että korkeimman hallinto-oikeuden tapauksissa, joissa korvausta on tuomittu, on ollut korvausvelvollisuutta puoltavia erityispiirteitä.59
Hakalehto-Wainio taas korostaa vahingonkorvauskannetta osana julkisen palvelun asiakkaan oikeussuojaa. Hän näyttäisi katsovan, että pääsääntöisesti julkisyhteisön laiminlyötyä
sille säädettyjen määräaikojen noudattamisen asiakkaalla tulisi olla oikeus korvaukseen hänelle viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta, sillä selkeiden määräaikojen noudattamatta
jättäminen olisi tuottamuksellista ja siten vahingonkorvausvastuun perustavaa menettelyä
julkisen vallan käytössä. Lukuisten korvausvaatimusten riskikään ei hänestä olisi syy suhtautua torjuvasti korvausvastuuseen, sillä vahingonkorvausvastuun riski on tyypillinen päätöksentekoon liittyvä riski, joka viranomaistoiminnassa tulisi ottaa huomioon.60
Hoidon viivästymisestä voi aiheutua henkilövahinkoa. Hoidon laiminlyönnistä aiheutuva
vahinko voidaan eräillä edellytyksillä korvata potilasvahinkolain perusteella. Sen 2 §:n mukaan korvausta suoritetaan muun muassa henkilövahingosta, jos on todennäköistä, että se
on aiheutunut tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä taikka sellaisen
laiminlyönnistä edellyttäen, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi tutkinut,
hoitanut tai muutoin käsitellyt potilasta toisin ja siten todennäköisesti välttänyt vahingon.
Lain esitöissä todetaan kuitenkin, että kokeneen ammattihenkilön ammattistandardia arvioitaessa otetaan huomioon käytettävissä olleiden resurssien merkitys: mitä kokenut ammattihenkilö olisi voinut käytettävissä olevilla resursseilla tehdä. Jos toimenpidettä on jouduttu
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HE 77/2004 s. 1.
Ks. Suviranta LM 2006 s. 1263–1264.
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Hakalehto-Wainio 2008 s. 280–286 ja Hakalehto-Wainio LM 2002 s. 645.
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siirtämään kiireellisempien vuoksi tai potilas on muutoin joutunut jonottamaan toimenpiteeseen ja tästä aiheutuu potilaalle haitallinen seuraamus, kyseessä on resurssien rajallisuus,
eikä siitä aiheutunut vahinko tule potilasvahinkolain perusteella korvattavaksi.61 Jos taas
toimenpiteen laiminlyönti johtuu resurssipulan sijaan virheellisestä lääketieteellisestä arvioinnista, se rinnastunee paremmin palvelun virheeseen kuin viivästykseen. Asiakashan on
saanut terveyspalvelua – hänen terveydentilaansa on tutkittu – mutta tutkimuksen perusteella on tehty väärät johtopäätökset tarpeellisista toimenpiteistä.
On kuitenkin huomattava, että yksityisille elinkeinonharjoittajille ei ole asetettu vastaavia
velvoitteita tarjota palveluja tietyssä määräajassa siitä, kun henkilö hakeutuu niiden asiakkaaksi. Siksi hoito- ja hoivatakuiden osalta julkisen palvelun asiakkaan oikeudellinen asema on vahvempi kuin yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta palvelua ostavan kuluttajan. Hoito- ja hoivatakuiden rikkomisen seuraamuksia koskevien sääntöjen selkeyttäminen voisi
olla tarpeen, mutta sen arviointi ei kuulu luontevasti tämän kuluttajaoikeudellisen selvityksen piiriin. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen suhteeseen rinnastuu parhaiten julkisyhteisön ja asiakkaan välinen suhde sen jälkeen, kun päätös palvelun antamisesta on tehty. Päätös palvelun antamisesta on julkisen vallan käyttöä, jolle ei ole vertailukohtaa kuluttajaoikeudessa.62
Kuluttajapalvelun viivästymiseen verrattava viivästys on siis vain sellainen viivästys, joka
tapahtuu palvelun antamista koskevan päätöksen jälkeen. Asiakas ei saa palvelua silloin,
kun hänellä päätöksen mukaan olisi oikeus saada se. Hän ei esimerkiksi pääse hoitoon hänelle ilmoitettuna ajankohtana. Tällöin hänellä on käytössään ainakin edellä kuvatut kantelu- ja muistutusmenettelyt.
On tulkinnanvaraista, minkä sääntöjen mukaan määräytyy mahdollinen vahingonkorvausvastuu: onko kysymyksessä julkisen vallan käyttö vai ei? Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2001:93 katsottiin kunnan lakisääteisen tehtävän täyttämisen olevan vahingonkorvauslaissa tarkoitettua julkisen vallan käyttämistä. Tätä kannanottoa olisi mahdollista tulkita siten, että kaikkea lakisääteisten tehtävien hoitamista pidettäisiin julkisen vallan käyttämisenä. Vahingonkorvauslain esitöissäkin esimerkiksi terveydenhoidon ja opetustoimen
tehtävät on katsottu julkisen vallan käytöksi.63 Toisaalta oikeuskirjallisuudessa on katsottu,
että esitöissä mainituilla hallinnonaloilla on myös sellaista tosiasiallista hallintotoimintaa,
johon ei sovelleta julkisen vallan käyttöä koskevia säännöksiä.64 Julkisen vallan käyttönä
on pidetty lähinnä sellaisia tekoja, toimenpiteitä ja päätöksiä, joihin julkisyhteisöllä on oikeus ainoastaan yksityisen vapautta ja muita perusoikeuksia ja rajoittavien säännösten nojalla.65
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HE 91/1998 s. 27. Ks. myös Liljeström DL 2003 s. 96–97.
Myös ruotsalaisessa kuluttajapalveluslain laajentamista koskevassa selvityksessä suositellaan kuluttajaoikeudellisten sääntöjen soveltamista vain siitä alkaen, kun päätös palvelun myöntämisestä on tehty (Bengtsson
2009:13 s. 235).
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HE 187/1973 s. 17.
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Hakalehto-Wainio 2008 s. 74–75
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Routamo – Ståhlberg – Karhu 2006 s. 225–227.
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Jos kysymyksessä olisi julkisen vallan käyttö, sovellettavaksi tulisi VahL 3:2, jonka mukaan julkisyhteisön on korvattava julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutunut vahinko. Korvausvastuu syntyy säännöksen mukaan kuitenkin vain, jos
toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. Jos taas viivästyksen ja siitä aiheutuvan vahingon ei
katsota johtuvan julkisen vallan käytöstä, sovelletaan VahL 3:1.2:a, jonka mukaan julkisyhteisön on korvattava vahinko, joka aiheutuu sen henkilöstöön kuuluvan henkilön virheestä
tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä. Kummassakin tapauksessa vastuu on tuottamusvastuuta, ja todistustaakka tuottamuksesta on
korvausta vaativalla osapuolella kuten muussakin vahingonkorvauslain mukaisessa korvausvastuussa. 66
Kysymys sopimuksen purkua vastaavasta seuraamuksesta ei ole relevantti, koska julkisen
palvelun käyttäjä ei ole sitoutunut käyttämään palvelua – kuten palvelusta sopimuksen yksityisen elinkeinonharjoittajan kanssa tehnyt ehkä on –, vaan voi valintansa mukaan lopettaa sen käyttämisen.
Virhe
Palvelujen laadusta säädetään muun muassa potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Niiden mukaan
potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon (potilaslain 3.1 §) ja
sosiaalihuollon asiakkaalla laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman
syrjintää (asiakaslain 2.1 §). Päivähoitolaissa säädetään lukuisista päivähoidon tavoitteista
ja tehtävistä, joista osa esitetään imperatiivimuodossa.67 Lisäksi säädetään, että päivähoidon
tulee terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan olla lapselle ja lapsen hoidolle ja kasvatukselle
sopiva (päivähoitolain 6 §). Tarkempia määräyksiä esimerkiksi henkilöstön määrästä annetaan asetuksella.
Laatutasovaatimuksen voi näiden säännösten perusteella katsoa vastaavan edellä käsiteltyä
kuluttajansuojalain yleistä virhesäännöstä, jonka mukaan palvelu on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon asiakkaan edut, ja sen on vastattava sitä,
mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palvelun yhteydessä aihetta olettaa.68
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Ks. esim. Routamo – Ståhlberg – Karhu 2006 s. 209–210.
2 a §: Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja
yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä.
Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö.
Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti päivähoidon tulee yleinen kulttuuriperinne huomioon ottaen
edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja
uskonnollista kasvatusta. Uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa on kunnioitettava lapsen vanhempien tai
holhoojan vakaumusta.
Edistäessään lapsen kehitystä päivähoidon tulee tukea lapsen kasvua yhteisvastuuseen ja rauhaan sekä
elinympäristön vaalimiseen.
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Kuten aikaisemmin on todettu, julkisissa palveluissa ei ole sopimusta, jonka nojalla virheellisyyttä voitaisiin arvioida.
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Kuten edellä on todettu, kuluttajansuojalaissa on säännös myös elinkeinonharjoittajan neuvontavelvollisuudesta. Jos sopimusta tehtäessä tai sen jälkeen osoittautuu, että palvelus ei
olisi tilaajan kannalta tarkoituksenmukainen, elinkeinonharjoittajan on viipymättä ilmoitettava siitä tilaajalle. Elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava kuluttajalle myös, jos palvelus
ilmeisesti tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin tilaaja on kohtuudella voinut odottaa. Julkisyhteisölläkin on vastaava velvollisuus. Sosiaalihuollossa ja terveyden- ja sairaanhoidossa se ilmenee selvästi laissa. Potilaslain 5 §:n mukaan potilaalle on annettava selvitys hänen
terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista
sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen
hoitamisestaan. Asiakaslain 5 §:n mukaan sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan. Hallintolain 8 §:ssä säädetään viranomaisille neuvontavelvollisuus. Sen on katsottu koskevan myös viranomaisen
toteuttamia palveluja siten, että viranomaisen on neuvottava muun muassa palvelun hakemisesta, sen toteuttamisesta ja asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista.69 Lisäksi jo vaatimuksiin, joiden mukaan palvelun tulee olla laadultaan hyvää ja asiakkaalle sopivaa, sisältynee vaatimus siitä, ettei asiakkaan kannalta epätarkoituksenmukaista palvelua anneta.
Kuluttajansuojalain säännösten mukaan palveluksessa on virhe myös silloin, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka elinkeinonharjoittaja on siitä antanut. Tämän säännöksen perusteella
kuluttajalla on lähtökohtaisesti oikeus vaatia palvelua, joka vastaa elinkeinonharjoittajan
antamia tietoja. Tämän säännöksen vastinetta on luontevaa etsiä paitsi edellä kuvatuista
neuvontavelvollisuuksista, myös viranomaisen toimintaan liittyvästä luottamuksensuojasta.
Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisten toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Viranomaisen antama tieto näyttäisi prima facie antavan aiheen oikeutettuihin odotuksiin. Luottamuksensuojan on katsottu merkitsevän, että viranomaisella on velvollisuus noudattaa tekemiään päätöksiä ja niitä koskevia sitoumuksia ja
lupauksia.70 Pelkkien neuvojen sitovuus on kuitenkin rajallista. Viranomainen ei ole välttämättä sidottu antamiinsa neuvoihin siten, että jos se antaa asiakkaalle virheellistä tietoa
tämän oikeuksista, sen tarvitsisi myöhemmin tehdä tämän neuvon mukaisia päätöksiä. Sen
sijaan se voi joutua korvaamaan virheellisestä neuvosta aiheutuneen vahingon, jos vahingonkorvauslaissa korvausvastuulle asetetut edellytykset täyttyvät.71 Vaikka virheellisestä
informaatiosta aiheutuneen vahingon korvaamiseen sopimussuhteen ulkopuolella on yleensä suhtauduttu varauksellisesti, luottamuksensuojaperiaatteen on katsottu puoltavan viranomaisen korvausvastuuta antamistaan tiedoista.72
Kun palvelun laadussa on puutteita, asiakkaalla on käytössään ainakin viivästyksen yhteydessä kuvatut kantelu- ja muistutusmenettelyt. Mahdollinen oikeus vahingonkorvaukseen
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Mäenpää 2008 s. 155.
Mäenpää 2008 s. 77.
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Ks. esim. Mäenpää 2008 s. 158–159.
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Ks. esim. Hakalehto-Wainio 2008 s. 358–359 sekä ratkaisut KKO 1999:32 ja 1999:33, joissa tuomittiin
valtio korvausvelvolliseksi virheellisen informaation antamisesta, koska pidettiin tärkeänä suojata luottamustavirkaa tai muuta julkista tehtävää hoidettaessa annettuihin sitoumuksiin ja tietoihin.
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edellyttää, että palvelun laadun puutteista on aiheutunut asiakkaalle vahinkoa. Vahingonkorvausvastuu määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. Sovellettavan säännöksen ratkaisee se, pidetäänkö palvelun suorittamista julkisen vallan käyttönä vai ei. Kuten edellä viivästyksen yhteydessä on todettu, KKO on katsonut kunnan lakisääteisen tehtävän hoitamisen julkisen vallan käytöksi, ja myös vahingonkorvauslain esitöissä on katsottu muun muassa terveydenhuollon ja opetustoimen kuuluvan julkisen vallan käytön piiriin. Toisaalta
oikeuskirjallisuudessa on suljettu tosiasiallinen hallintotoiminta julkisen vallan käsitteen
ulkopuolelle ja pidetty vahingonkorvauslain tarkoittamana julkisen vallan käyttönä on lähinnä sellaisia tekoja, toimenpiteitä ja päätöksiä, joihin julkisyhteisöllä on oikeus ainoastaan yksityisen vapautta ja muita perusoikeuksia ja rajoittavien säännösten nojalla. Kuitenkin myös tarkastus- ja neuvontatoiminta voi olla julkisen vallan käyttöä.73
Julkisen vallan käyttöön sovelletaan VahL 3:2:ää, muuhun julkisyhteisön korvausvastuuseen VahL 3:1.2:a. VahL 3:2:n mukaan julkisyhteisön on korvattava julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutunut vahinko. Korvausvastuu syntyy säännöksen mukaan kuitenkin vain, jos toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus
huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. VahL 3:1.2:n mukaan julkisyhteisön on korvattava vahinko, joka aiheutuu sen henkilöstöön kuuluvan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä. Korvausvastuun edellytyksenä on tuottamus, ja samoin kuin muussakin vahingonkorvauslain mukaisessa korvausvastuussa, korvausta vaativan on pystyttävä näyttämään tuottamus toteen.74
Terveydenhuollon asiakas voi saada korvausta hänelle aiheutuneesta henkilövahingosta potilasvahinkolain perusteella. Korvauksen edellytyksenä ei ole, että vahinko olisi aiheutettu
tuottamuksellisesti.
Kun viranomainen on antanut virheellistä tietoa siitä, millaiseen palveluun asiakkaalla on
oikeus, asiakas voi saada korvausta virheellisestä tiedosta aiheutuneesta vahingosta. Sen
sijaan hänellä ei ole oikeutta vaatia virheellisen tiedon mukaista palvelua. Vahinkona korvataan nimenomaan ne menetykset, joita asiakkaalle on aiheutunut siksi, että hän luottanut
virheellisen tiedon pitävän paikkansa.75 Sen sijaan asiakkaalla ei ole oikeutta saada sopimusoikeudelle tyypillistä positiivisen sopimusedun korvausta vastaavaa vahingonkorvausta, jonka suuruuden määräisi pyrkimys asettaa asiakas siihen asemaan, missä tämä olisi, jos
palvelu olisi ollut siitä annettujen tietojen mukainen. Sopimussuhteessa elinkeinonharjoittajan palvelustaan antamat tiedot muovaavat hänen sopimusvelvoitteitaan: hänen on annettava sellaista palvelua kuin hän on kertonut antavansa. Julkisessa palvelussa palvelun sisältö
taas määräytyy lain ja viranomaispäätösten perusteella, ja korvausvastuu sisältää vain korvauksen virheellisestä tiedosta aiheutuneesta vahingosta.
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Ks. esim. Routamo–Ståhlberg–Karhu 2006 s. 225–227 ja Hakalehto-Wainio 2008, s. 74–77.
Ks. esim. Routamo – Ståhlberg – Karhu 2006 s. 209–210.
75
Ks. esim. KKO 1989:50, jossa vahingon määrää arvioitiin vertaamalla todellista tapahtumakulkua siihen
tapahtumakulkuun, joka olisi toteutunut, jos työvoimaneuvonnan asiakkaat olisivat saaneet oikeat tiedot lainsäädännöstä.
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Sääntelyä, jonka mukaan asiakkaalla olisi oikeus palvelumaksun alentamiseen siksi, että
palvelun laadussa on ollut puutteita, ei ole.
4.5.3. Ostopalvelu
Asiakkaan oikeus saada palvelu oikea-aikaisena ja laadultaan oikeanlaisena on ostopalveluissa sama kuin julkisyhteisön itse tuottamissa palveluissa. Palveluiden tuottaminen ostopalveluna on vain julkisyhteisön valitsema tapa velvollisuuksiensa hoitamiseen, eikä tavan
valinta saa heikentää asiakkaan asemaa. On selvää, että asiakkaan asemaa ei voida huonontaa lakisääteisestä kunnan ja palveluntarjoajan välisellä sopimuksella.
Se, mitä oikeussuojakeinoja asiakkaalla on käytettävissään, voi vaihdella sen mukaan, onko
kysymyksessä ostopalvelu vai julkisyhteisön itse tuottama palvelu. Tämä johtuu siitä, että
mahdollisten vastuutahojen määrä kasvaa: kun julkisyhteisöllä on lakisääteinen velvollisuus palvelun järjestämiseen, mutta palveluntarjoaja on sopimuksessaan sitoutunut palvelun
tuottamiseen, ongelmatilanteissa on selvitettävä, voiko asiakas kääntyä julkisyhteisön, palveluntuottajan vai kenties molempien puoleen. Käsittelen ensin julkisyhteisön vastuuta.
Asiakkaan käytössä ovat samat muistutus- ja kantelumenettelyt kuin julkisyhteisön järjestäessä palvelun itse. Sen sijaan asiakkaan oikeus saada julkisyhteisöltä vahingonkorvausta
palvelun virheestä aiheutuneesta vahingosta ei ole yhtä selvä.
Kuten edellä on todettu, julkisyhteisön vastuu sen järjestäessä palvelun itse on tuottamusvastuuta. Jos siihen palvelussuhteessa toiminut henkilö on toiminut huolimattomasti, julkisyhteisö vastaa aiheutuneesta vahingosta. Sen sijaan säännöksiä siitä, että julkisyhteisö
vastaisi muun sopimuskumppaninsa eli tässä tapauksessa palveluntarjoajan aiheuttamasta
vahingosta, ei ole.
Julkisyhteisön korvausvastuuta voisi perustella ensinnäkin sillä, että sen ei pidä voida vapautua velvollisuuksistaan palvelun järjestäjänä palvelun ulkoistamisella.76 Sillä on velvollisuus järjestää palvelu ja huolehtia siitä, että palvelu täyttää vastaavalle julkisyhteisön itse
tuottamalle palvelulle asetetut laatuvaatimukset (valtionosuuslain 4.3 §). Koska asiakas ei
voi itse vaikuttaa siihen, että palvelun tuottaa kunnan sijaan joku muu, hänellä pitäisi ulkoistetunkin palvelun virheen perusteella olla vastaavat oikeudet kuin kunnan tuottaessa
palvelun itse eli saada korvausta tuottamuksellisesti aiheutetusta vahingosta kunnalta. Korvausvastuuta voidaan puoltaa myös sopimusoikeudellisella analogialla: jos sopimusvelvoitteiden täyttämisessä käytetään täytäntöönpanoapulaisia, sopimuskumppani vastaa sopimuskumppanilleen myös omien täytäntöönpanoapulaistensa aiheuttamista vahingoista.77
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Ks. esim. Bengtsson 2009 s. 230.
Ks. esim. Norros 2007 s. 3. Wilhelmssonin mukaan sopimusoikeudesta lainattu vastuu täytäntöönpanoapulaisen aiheuttamasta vahingosta soveltuisi erityisesti tapauksiin, joissa julkisen vallan käyttöä on siirretty yksityiselle (Wilhelmsson 2001 s. 279).
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Kunnan korvausvastuuta puoltaa myös korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 1998:79. Siinä
A oli ollut Tallinnassa potilaana suomalaisen sairaalan lähetteellä ja leikkaus oli suoritettu
suomalaisen yhdistyksen sairaalalle välittämänä ostopalveluna. A oli saanut hänelle annetusta verivalmisteesta kroonisen hepatiitti C -virustartunnan. A vaati muun muassa vahingonkorvausta sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä.
Korkein oikeus totesi korvausvastuuta arvioidessaan ensinnäkin, että sairaalan ja potilaan
välinen suhde ei ole sopimussuhde. Se piti kuitenkin perusteltuna, että sairaala on myös sopimussuhteen ulkopuolella vastuussa ostopalveluna hankkimistaan hoitotoimenpiteistä.
Koska tartunnan ei ollut näytetty aiheutuneen Tallinnassa sijaitsevan sairaalan tuottamuksesta, kuntayhtymää ei velvoitettu korvaamaan vahinkoa.78 Korkeimman oikeuden perustelujen perusteella vaikuttaa siltä, että jos vahingon olisi näytetty aiheutuneen tuottamuksellisen menettelyn seurauksena, kuntayhtymä olisi ollut vastuussa.
Ratkaisussa pohdittiin myös kuntayhtymän vastuuta julkista valtaa käytettäessä aiheutetusta
vahingosta vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:n 1 momentin perusteella. KKO katsoi sairaalan antaessaan potilaanaan olleelle A:lle lähetteen ohitusleikkaukseen toisessa sairaalassa
käyttäneen julkista valtaa. Koska oli jäänyt näyttämättä, että leikkauksen suorittanutta sairaalaa valittaessa olisi jätetty noudattamatta tehtävälle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia, kuntayhtymä ei ollut korvausvastuussa sillä perusteella. Toisaalta sairaala oli jättänyt riittävästi selvittämättä, oliko se huolehtinut potilasvahinkolain 4 §:n mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudestaan ulkomailla tehdyn leikkauksen
osalta. Koska potilasvakuutus kuitenkin kattoi A:lle aiheutuneen vahingon, tästä laiminlyönnistä ei ollut aiheutunut sellaista vahinkoa, jonka kuntayhtymä olisi velvollinen korvaamaan.
Ratkaisun perusteella julkisyhteisö vastaa ostopalvelusta aiheutuneesta vahingosta silloin,
jos (1) sen sopimuskumppani on toiminut tuottamuksellisesti tai (2) se (tai sen henkilöstöön
kuuluva) on toiminut tuottamuksellisesti esimerkiksi valitsemalla palveluntuottajan huolimattomasti tai laiminlyömällä riittävän asiakkaan edusta huolehtimisen.79 Todistustaakkaa
tuottamuksesta ei ole käännetty, vaan korvausta vaativan on näytettävä julkisyhteisön tai
palveluntarjoajan tuottamus.
Käsiteltäväksi jää vielä ostopalvelun tuottajan vastuu. Voiko asiakas vaatia korvausta hänelle aiheutuneesta vahingosta kunnan ohella ostopalvelun tuottajalta? Kysymys on ongelmaton, jos ostopalvelusopimuksessa sovitaan tällaisesta oikeudesta: sopimus kolmannen eli

78

Vahingosta tuomittiin kuitenkin maksettavaksi potilasvahinkolain mukainen korvaus, joten asiakas ei jäänyt
ilman korvausta.
79
Vrt. Rasinmäki 1997 s. 443–444, jossa katsotaan, että kunta ei ole vastuussa ostopalveluntuottajan aiheuttamasta vahingosta mutta että kunnan vastuusta säätämiselle olisi hyvät perusteet. Kanta on kuitenkin ajalta
ennen käsiteltyä korkeimman oikeuden ratkaisua. Mäkinen pitää kunnan vahingonkorvausvastuuta ostopalveluna tuotetusta palvelusta mahdollisena (Mäkinen 2001 s. 53).
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tässä tapauksessa asiakkaan hyväksi on pätevä. Muissa tapauksissa ei ole selvää, onko asiakkaalla oikeus korvaukseen, ja jos on, millä perusteella.80
Ongelmaksi muodostuu se, että tällaisissa tapauksissa vahinko johtuu sopimusvelvoitteiden
puutteellisesta täyttämisestä. Vahingonkorvauslaki ei soveltamisalasäännöksensä mukaan
koske sopimukseen perustuvaa vahingonkorvausvastuuta. Palveluntuottaja on ostopalvelusopimuksessa sitoutunut suorittamaan tietynlaisen palvelun. Ilman tuota sopimusta hänellä
ei olisi velvollisuutta palvelun suorittamiseen eikä esimerkiksi siihen liittyvää huolellisuusvelvollisuutta. Asiakas taas ei ole tuon sopimuksen osapuoli. Yleensä sopimukseen nähden
ulkopuolisten henkilöiden ei ole katsottu olevan oikeutettuja tekemään vaatimuksia sopimuksen rikkomisen perusteella.81 Vahingonaiheuttajan on katsottu erityislainsäädännön
puuttuessa olevan vastuussa sopimuskumppaninsa sopimuskumppanille aiheuttamastaan
vahingosta vahingonkorvauslain perusteella korkeintaan silloin, kun se on rikkonut jotakin
sopimussuhteesta riippumatonta sopimuksenulkoista velvoitetta. Silloinkin edellytyksenä
olisi, ettei sopimuksenulkoista velvoitetta olisi mitenkään modifioitu sopimuksella, esimerkiksi rajoitettu vahingonaiheuttajan vastuuta.82 Tämän ajattelutavan mukaan asiakas ei pääsääntöisesti voisi vaatia korvausta palveluntuottajalta.
Toisaalta kuluttajansuojalaissa on paikoin poikettu tästä säännöstä kuluttajan hyväksi. Tällaisia säännöksiä ovat KSL 5:31–32, 8:34–35 ja KSL 9:34. Näistä tässä yhteydessä tarkasteltavaksi sopii parhaiten kuluttajapalveluksia koskeva KSL 8:35. Sen mukaan kuluttajalla
on oikeus kohdistaa palveluksen virheeseen perustuva vaatimuksensa myös sellaiseen elinkeinonharjoittajaan, jota toimeksisaaja on käyttänyt apunaan palveluksen suorittamisessa.
Näiden ja muiden kuluttajan asemaa sopimusketjussa vahvistavien sääntöjen ei ole katsottu
antavan sellaista analogiatukea, että vastuuta tulisi laajentaa vastaavalla tavalla myös elinkeinonharjoittajien välisessä suhteessa.83 Niillä saattaisi olla kuitenkin tulkintavaikutusta
harkittaessa, millainen on ostopalvelun tuottajan vastuu suhteessa asiakkaaseen. Kysymyksessähän on samankaltainen heikomman ja vahvemman, elinkeinonharjoittajan ja yksityishenkilön, välinen asetelma.
Kunnan osallisuus sopimuksessa puhuu kuitenkin palveluntuottajan vastuuta vastaan. Asiakas ei ole tässä kuluttajaan verrattavassa heikossa asemassa, koska kunnan tehtävänä on
huolehtia hänen edustaan ostopalveluja hankkiessaan ja hänellä on oikeus saada korvausta
vahingosta kunnalta. Asiakas ei lähtökohtaisesti tarvitse palveluntuottajan korvausvastuuta,
kun kunta on kuitenkin maksukykyinen velallinen, jolta asiakkaan voi olla helpompi saada
korvausta kuin palveluntuottajalta. Palveluntuottajan korvausvastuu voisi tuskin olla laajempi kuin kunnan: edellä kuvatun KSL:n mukaisen vastuunkin rajoituksiin kuuluu, ettei
kuluttaja voi saada täytäntöönpanoapulaiselta suurempaa korvausta kuin hän olisi oikeutet-
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Vrt. Sutela 2003 s. 198, jossa perustelujen puutteesta päätelleen pidetään itsestään selvänä, että vahingonkorvausta voidaan vaatia ostopalvelun tuottajalta.
81
Ks. esim. ratkaisu KKO 2008:31, Hemmo 1998,s. 132 ja Norros 2007 s. 1 ss.
82
Ks. esim. Norros LM 2008 s. 649–650.
83
Ks. Hemmo 1998 s. 327 ja Norros 2007 s. 70.
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tu saamaan sopimuskumppaniltaan.84 Palveluntuottaja ei siis joutune korvausvastuuseen
”palvelun virheen” perusteella vaan ainoastaan siinä tapauksessa, että se toimii tavalla, joka
voisi vahingonkorvauslain perusteella johtaa vahingon syntymiseen jo ilman ostopalvelusopimuksesta johtuvia velvoitteita.
4.5.4. Palveluseteli
Asiakkaan aseman arviointi tämän käyttäessä palvelusetelillä ostettavaa palvelua on vaikeaa, koska palveluseteli on omanlaisensa hybridi, jossa on piirteitä sekä ostopalvelusta että
kuluttajasopimuksesta. Päätösvaltaa on siirretty asiakkaalle, mutta kunta on kuitenkin mukana päättämässä palveluntarjoajan valinnasta ja palvelun sisällöstä, ja sen tehtävänä on
varmistua palvelun laatutasosta. Palveluseteliä käytettäessä sopimus tehdään sekä palveluntuottajan ja kunnan että palveluntuottajan ja asiakkaan välillä. Asiakkaan ja kunnan välillä
taas on omanlaisensa julkisoikeudellinen suhde.
Asiakkaalla on tässäkin käytössään kantelu- ja muistutusmenettelyt.85
Valtionosuuslain 4.3 §:n mukaan kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Palveluseteliä koskevan aikaisemman lainsäädännön esitöissä korostetaan kunnan asemaa palvelun järjestäjänä ja ongelmien selvittäjänä. Esimerkiksi kuluttajansuojalain ei katsottu soveltuvan, koska kunta on palvelun järjestäjä. Jos
asiakas ei ole tyytyväinen palveluun, hän voi ”irtisanoa sopimuksen palveluntuottajan kanssa ja ilmoittaa tästä kunnalle, joka avustaa häntä palveluntuottajan vaihtamisessa.” Lisäksi
”kunnan tulisi seurata yksityisten palveluntuottajien palvelujen laatutasoa muun muassa
tekemällä aika ajoin asiakaskyselyjä.” Toisaalta siinä korostettiin myös asiakkaan ja palveluntuottajan välisen suhteen sopimuksellisuutta: asiakas ”ostaa setelissä mainitun palvelun”
ja ”asiakkaan ja palveluntuottajan välille syntyy sopimus”. 86 Uuden palvelusetelilain mukaan asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan kuluttajaoikeudellisia ja sopimusoikeudellisia säännöksiä ja periaatteita (6.2 §).
Asiakkaan ja palveluntuottajan sopimussuhteeseen ilmeisesti sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita, jos kuluttajansuojasäännösten soveltaminen ei tule kysymykseen.87 Kuluttajaoikeudellisten sääntöjen poissulkemista voidaan perustella sillä, että mukana sopimusjärjestelyssä on kunta, joka on yleensä elinkeinonharjoittajaan nähden vah84

Esim. KSL 8:35.1:n mukaan ”tilaajalla on oikeus kohdistaa virheeseen perustuva, tämän luvun säännösten
mukainen vaatimuksensa”.
85
Ks. HE 74/2003 s. 11.
86
HE 74/2003 s. 11–12.
87
Vrt. Kaakkola – Peltonen 2006 s. 16–17, jossa todetaan, ettei tuottaja ole kuluttajansuojalain mukaisessa
vastuussa ja että asiakas ei siten voi esittää tuottajalle esimerkiksi hinnanalennus- tai vahingonkorvausvaatimuksia. Nähdäkseni kuluttajansuojasääntöjen poissulkeminen ei kuitenkaan estä yleisten sopimusoikeudellisten sääntöjen soveltamista suhteeseen, jota säätelee tuottajan ja asiakkaan – tosin kunnan myötävaikutuksella
– tekemä sopimus.
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vemmassa asemassa. Elinkeinonharjoittajan näkökulmasta voisi olla ongelmallista, että sopimussuhteessa, jossa häntä sitoo kunnan kanssa ”heikomman” asemassa tehty sopimus,
häntä kuitenkin kohdeltaisiin ”vahvempana” osapuolena, jonka asemaa palvelun käyttäjään
nähden heikennettäisiin siitä, mikä se yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla
olisi.
Sen paremmin nykyisen kuin aikaisemmankaan lain säännöksissä ei nimenomaisesti käsitellä sitä, kuka vastaa asiakkaalle palvelussa mahdollisesti olevista puutteista.88 Käsittelen
ensin kunnan, sitten palveluntarjoajan vastuuta.
Kunnan vastuu voi perustua sen asemaan palvelun järjestäjänä. On ensinnäkin selvää, että
jos asiakas ei saa sovittua palvelua, asiakkaan oikeus saada julkista palvelua ei ole lakannut. Asiakas voi paitsi vaihtaa palveluntarjoajaa myös kieltäytyä jatkossa palvelusetelin
vastaanottamisesta ja vaatia kunnalta muulla tavoin järjestettyä palvelua.
Kunnan vastuu palvelun laadullisista puutteista ja niistä aiheutuneista vahingoista ei ole
yhtä selvä. On perusteltua katsoa, että kunnan vastuu ei ole ainakaan laajempi kuin sen järjestäessä palvelun itse tai ostaessa sen ostopalveluna. Olisi kestämätön ratkaisu, että palveluntuottaja ja asiakas voisivat sopia paljon vastaavaa julkista palvelua paremmasta palvelusta, ja tämän jälkeen kunta vastaisi palveluntuottajan sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.
Kunnan vastuuta tulee siis arvioida kunnan lakisääteisten ja sen omiin päätöksiin perustuvien velvoitteiden, ei asiakkaan ja palveluntuottajan välisen sopimuksen perusteella. Suhteessa kuntaan asiakas voi siis vaatia seuraamuksia korkeintaan vastaavilla perusteilla kuin
kunnan tuottaessa palvelun itse tai järjestäessä sen ostopalveluna.
Edellä on tuotu esiin, että kunnan vahingonkorvausvastuu on tuottamusperusteista. Palveluseteliä käytettäessä asiakkaalle voi aiheutua vahinkoa palveluntuottajan menettelystä.
Vastaako kunta palveluntuottajan tuottamuksesta kuin omastaan samaan tapaan kuin ostopalvelun yhteydessä? Myönteistä vastausta puoltaisi kunnan asema palvelun järjestäjänä ja
velvollisuus varmistua sen laadusta. Kunnalla on myös tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa palvelun laatuun, koska se hyväksyy palveluntuottajat. Asiakkaalle voi tämän perusteella syntyä suojaamisen arvoinen luottamus siihen, että kunta vastaa palvelun laadusta.89 Toisaalta – toisin kuin ostopalvelussa – asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä palvelusetelistä
ja saada silloin muulla tavalla järjestettyä palvelua. Asiakas voi myös itse valita palveluntuottajan kunnan hyväksymien tuottajien joukosta. Olisi mahdollista ajatella, että hyväksyessään palvelusetelin asiakas hyväksyy myös sen, että hänelle aiheutuvista vahingoista vastaa vain palveluntuottaja sopimusoikeudellisten sääntöjen perusteella, ei kunta. Joka tapa88

Tämä kysymys ei ole ollut esillä oikeuskäytännössäkään. Palvelusetelin käyttö on vielä melko uutta eikä
kovin laajamittaista, joten ongelmia ei ole ilmeisesti ehtinyt vielä juuri aiheutua. Esimerkiksi palvelusetelien
käyttöä koskevassa selvityksessä ei tullut ilmi sopimusrikkomuksia (Suominen – Valpola 2002 s. 67).
89
Ks. esim. Wilhelmsson 2001 s. 299, jonka mukaan jonkin toiminnan julkinen valvonta voi johtaa siihen,
etteivät kansalaiset katso tarpeelliseksi huolehtia omista eduistaan yhtä hyvin kuin tekisivät ilman tietoa valvonnasta. Tämä luottamus puoltaa valvovan viranomaisen korvausvastuuta. Esimerkiksi palveluseteliä käyttävä asiakas ei välttämättä ota itse tarkemmin selvää palveluntuottajan luotettavuudesta, kun kunta on jo kerran arvioinut tuottajan ja hyväksynyt sen tarjoamat palvelut mukaan palvelusetelijärjestelmään.
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uksessa kunta vastaa omasta tuottamuksestaan aiheutuneesta vahingosta: se voinee joutua
vastuuseen ainakin, jos se on ollut huolimaton hyväksyessään palveluntuottajan tai sopiessaan tämän velvollisuuksista.90 Palvelusetelilain 5 §:ssä säädetään palveluntuottajan hyväksymisen edellytyksistä. Kunta voi joutua vastuuseen esimerkiksi, jos se hyväksyy palveluntuottajan, joka ei täyttä edellytyksiä, ja tästä aiheutuu asiakkaalle vahinkoa.
Ongelmana tulkinnassa, jonka mukaan kunnan vastuu palvelusetelimallissa olisi vähäisempi kuin muissa tavoissa järjestää palvelu, on se, että eroavaisuuksista kunnan vastuussa ei
lausuta mitään sen paremmin palveluseteliä koskevassa lainsäädännössä kuin lain esitöissäkään.91 Ennen palveluseteliä koskevien säännösten säätämistä palveluseteliä arvioitiin oikeudellisesti samoin kuin ostopalvelua.92 Palvelusetelin hyväksyvät asiakkaat eivät todennäköisesti ajattele, että palvelusetelin käyttäminen vaikuttaisi heidän mahdollisuuksiinsa
saada ongelmatapauksissa korvauksia kunnalta. Muutenkaan asiakkaan vallalle valita itse
palveluntuottaja ei pidä antaa kovin paljon painoarvoa, koska valinta tapahtuu kuitenkin
kunnan hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Perustelluinta lienee siis tulkita lakia
niin, että kunta vastaa palvelusetelillä hankitun palvelun virheestä aiheutuneesta vahingosta
samojen sääntöjen mukaan kuin järjestäessään palveluja ostopalveluna. Tätä tulkintaa puoltaa myös palveluseteliä koskevan lainsäädännön esitöissä korostettu periaate, jonka mukaan
palveluseteliin sovelletaan mahdollisimman samansisältöistä lainsäädäntöä kuin muuhunkin kunnan järjestämisvastuulla olevaan toimintaan.93
Palveluntuottajan vastuu suhteessa asiakkaaseen perustuu asiakkaan ja palveluntuottajan
väliseen sopimukseen. Sosiaalipalvelua koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemista ja oikeuksista, 6 §). Sopimukseen sovelletaan kuluttaja- ja
sopimusoikeudellisia säännöksiä ja periaatteita (palvelusetelilain 6.2 §). Sopimuksessa voidaan sopia palvelun suorittamisajankohdasta, sisällöstä ja sopimusrikkomuksen seuraamuksista.
Virheen seuraamuksia ovat oikeus vaatia virheen korjaamista, hinnanalennus, vahingonkorvaus ja sopimuksen purku, jos virhe on olennainen.
Hinnanalennuksen osalta mielenkiintoinen on kysymys siitä, kenen hyväksi mahdollinen
hinnanalennus tulee. Palveluseteliä käytettäessähän osan palvelusta vastaa maksaa kunta ja
osan asiakas itse. Selvää on, että kumpikaan ei voi saada hyväkseen hinnanalennusta
enemmän kuin on palvelusta maksanut. Koska asiakas on se, johon palvelun huono laatu
vaikuttaa, järkevä tulkinta on, että hinnanalennusta maksetaan ensisijaisesti hänelle, ja jos

90

Ks. ostopalvelun yhteydessä käsitelty ratkaisu KKO 1998:79, jonka mukaan kuntayhtymän vastuu olisi
voinut perustua huolimattomaan sairaalan valitsemiseen.
91
Hallituksen esityksen 74/2003 pohjana olleessa selvityksessä (Suominen – Valpola 2002 s. 39–40) katsottiin, että palvelua annettaessa sattuneet vahingot jäävät palveluntuottajan vastuulle ja että palveluntuottajien
hyväksymisen edellytyksenä pitäisi olla riittävä vastuuvakuutus. Tällainen käsitys ei kuitenkaan päätynyt hallituksen esitykseen.
92
Tuori – Kotkas 2008 s. 55.
93
HE 74/2003 s. 15.

51

palvelun hintaa on virheen vuoksi syytä alentaa asiakkaan omavastuuosuutta enemmän, loput kunnalle.
4.5.5. Potilasvahinkovakuutus
Kokonaiskuva terveyden- ja sairaanhoidon asiakkaan suojasta ei ole täydellinen ilman potilasvahinkolain mukaisen suojan käsittelyä. Kaikilla terveyden- tai sairaanhoitotoiminnan
harjoittajilla on oltava vakuutus potilasvahinkolain mukaisen vastuun varalta (potilasvahinkolaki 4 §). Korvauksen maksamisesta säädetään lain 2 §:ssä seuraavasti:
Korvausta suoritetaan henkilövahingosta, jos on todennäköistä, että se on aiheutunut:
1) tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä taikka sellaisen laiminlyönnistä edellyttäen, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi tutkinut, hoitanut tai muutoin käsitellyt potilasta toisin ja siten todennäköisesti välttänyt
vahingon;
2) tutkimuksessa, hoidossa tai muussa vastaavassa käsittelyssä käytetyn sairaanhoitolaitteen tai -välineen viasta;
3) tutkimuksen, hoidon tai muun vastaavan käsittelyn yhteydessä alkaneesta infektiosta, jollei potilaan ole siedettävä vahinkoa ottaen huomioon infektion ennakoitavuus, aiheutuneen vahingon vakavuus, käsiteltävänä olleen sairauden tai vamman
laatu ja vaikeusaste sekä potilaan muu terveydentila;
4) tapaturmasta tutkimus- tai hoitotoimenpiteen taikka muun vastaavan toimenpiteen yhteydessä tai tapaturmasta sairaankuljetuksen aikana;
5) hoitohuoneiston tai -laitteiston palosta taikka muusta vastaavasta hoitohuoneiston
tai -laitteiston vahingosta;
6) lääkkeen toimittamisesta lain tai asetuksen tai niiden perusteella annettujen määräysten vastaisesti;
7) tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä edellyttäen, että siitä
on seurannut pysyvä vaikea sairaus tai vamma taikka kuolema ja seurausta voidaan
pitää kohtuuttomana ottaen huomioon vahingon vakavuus, käsiteltävänä olleen sairauden tai vamman laatu ja vaikeusaste, potilaan muu terveydentila, vahingon harvinaisuus sekä vahingonvaaran suuruus yksittäistapauksessa.
Korvausta ei suoriteta lääkkeen aiheuttamasta vahingosta muissa kuin 1 momentin 6
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.
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Potilasvahinkolain mukainen korvausvastuu ei edellytä, että vahingon aiheuttajassa olisi
tuottamusta. Siksi potilaan voi olla helpompi saada korvausta potilasvakuutuksesta kuin
esittämällä palvelun virheeseen perustuvia vaatimuksia palvelun antajalle.
Potilasvahinkolautakunta antaa potilasvahinkolain mukaisissa korvausasioissa ratkaisusuosituksia. Lisäksi se antaa lausuntoja tuomioistuimessa käsiteltävänä olevissa korvausasioissa. Käsittely lautakunnassa on maksutonta. (11a ja 11b §.)
4.5.6. Johtopäätökset
Kuluttajapalvelun viivästystä arvioidaan ensisijaisesti sopimuksen nojalla, kun taas julkisten palvelujen antamisella on laissa asetettuja määräaikoja. Julkisille palveluille asetetut
laatuvaatimukset eivät poikkea merkittävästi vastaaville kuluttajapalveluille asetetuista (ja
virhevastuulla sanktioiduista) laatuvaatimuksista. Suurimmat erot ovat siinä, mitä virheestä
tai viivästyksestä seuraa.
Kuluttajansuojalain mukaan viivästys oikeuttaa pidättymään maksusta, vaatimaan sopimuksen täyttämistä ja vaatimaan korvausta vahingosta ja viivästyksen ollessa olennainen
purkamaan sopimuksen. Myös julkisten palvelujen kohdalla vastaavat seuraamukset ovat
mahdollisia. Merkittävin ero on vahingonkorvauksen edellytyksissä. Kuluttajasopimuksissa, kuten muissakin sopimuksissa, sovelletaan yleensä käännettyä todistustaakkaa: vahinkoa aiheuttanut joutuu korvaamaan vahingon, jos ei voi osoittaa, ettei vahinko johtunut hänen tuottamuksestaan. Julkisyhteisön vastuu perustuu vahingonkorvauslakiin, jonka mukaan korvauksen edellytyksenä on tuottamus, joka vahingonkärsijän on näytettävä toteen.
Palvelusetelimallissa palveluntuottaja vastuu on kuluttaja- ja sopimusoikeudellisten sääntöjen mukaista.
Palvelulle asetetut laatuvaatimukset julkisessa ja yksityisessä palvelussa vastaavat pitkälti
toisiaan. Eroa on lähinnä siinä, että asiakkaalle annetut tiedot vaikuttavat sopimuksen perusteella annetussa palvelussa siihen, millaista palvelun on oltava, kun taas julkisyhteisön
tarjoaman palvelun sisältö määräytyy pääasiassa lainsäädännön ja viranomaispäätösten perusteella ja sitä koskevasta virheellisestä tiedosta saattaa seurata viranomaisen vahingonkorvausvastuu.
Virheen perusteella kuluttaja voi vaatia virheen korjaamista, hinnanalennusta, vahingonkorvausta ja virheen ollessa olennainen sopimuksen purkamista. Muuten näitä vastaavat
keinot ovat myös julkisen palvelun asiakkaan käytössä, mutta meillä ei ole lainsäädäntöä,
joka oikeuttaisi hinnanalennusta vastaavaan seuraamukseen eli julkisen palvelun maksun
alentamiseen. Palvelusetelillä ostetussa palvelussa hinnanalennus on mahdollinen, mutta ei
ole täysin selvää, miten oikeus hinnanalennukseen jakautuu asiakkaan ja kunnan kesken.
Hinnanalennus olisi edullinen asiakkaan kannalta siksi, että sen saaminen ei edellytä palveluntuottajan tuottamusta eikä aiheutunutta vahinkoa.
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Erona ovat jälleen vahingonkorvauksen edellytykset. Elinkeinonharjoittajan on korvattava
kuluttajalle aiheutunut vahinko, jos se ei voi näyttää, ettei virhe johdu sen huolimattomuudesta. Julkisen palvelun ollessa kysymyksessä vahingonkorvausvastuu edellyttää tuottamusta, joka korvauksen vaatijan on näytettävä toteen. Ostopalveluissa ja palveluseteliä käytettäessä ei ole täysin selvää, vastaako palvelun järjestävä julkisyhteisö myös palveluntuottajan tuottamuksellaan aiheuttamasta virheestä. Ilmeisesti asianmukainen tulkinta on, että
julkisyhteisö olisi vastuussa, mutta asian selventäminen lainsäädännöllä olisi tarpeen.
Kuluttajaan verrattuna julkisen palvelun (julkisyhteisön tuottama ja ostopalvelu) asiakas on
siis epäedullisessa asemassa, koska hän ei voi saada hinnanalennusta, vahingonkorvausvastuuta koskevat säännöt ovat osin epäselviä ja vahingonkorvausvastuun edellytyksenä on
asiakkaan toteen näyttämä huolimattomuus.
Hinnanalennusvaatimuksen puuttumisen käytännön merkitys riippuu siitä, minkä suuruinen
palvelumaksu on: hinnanalennuksen määrän ylärajanahan on palvelusta maksettu hinta. Periaatteellinen ongelma se on, jos ei pidetä asianmukaisena, että puutteellista palvelua saaneen on maksettava siitä täysi hinta. Tosin asiakasmaksu voi olla niin pieni, että asiakas saa
virheestä huolimatta palvelusta siitä maksamansa rahamäärän arvoisen hyödyn. Asiakkaiden yhdenvertaisuuden kannalta voi kuitenkin olla ongelma, jos hyvästä ja huonosta palvelusta on maksettava yhtä paljon.
Hinnanalennus sopii kuitenkin huonosti julkisen palvelun virheen seuraamukseksi, koska
sen tavoitteena on sopimustasapainon palauttaminen: kun sopimusosapuolen suoritus on
ollut virheellinen, myös toisen sopijapuolen suoritusvelvollisuutta alennetaan virhettä vastaavalla määrällä.94 Kuten jaksossa 3.2.2 todettiin, julkisyhteisön ja asiakkaan välillä ei ole
sopimustasapainoa: suhde on asiakkaan eduksi epätasapainoinen ja se on tarkoituskin. Hinnanalennuksen sijaan voisi harkita yhdeksi sosiaali- tai terveyspalvelusta perittävän maksun
alennuksen perusteeksi sitä, että palvelu ei täytä sille säädettyjä laatuvaatimuksia.
Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevat säännöt – ennen kaikkea sen vastuu palveluntuottajan menettelystä – ovat epäselviä. Epäselvät säännöt voivat aiheuttaa, että asiakkaan oikeudet jäävät toteutumatta, kun asiakkaat eivät ole niistä tietoisia. Lisäksi eri kunnissa asuvien asukkaiden mahdollisuudet saada korvausta voivat vaihdella sen mukaan,
minkä tulkinnan korvausvastuustaan kunta on omaksunut.
Asiakkaan kannalta vaatimus julkisyhteisön tuottamuksen toteen näyttämisestä voi olla raskas. Sopimusoikeudellista käännettyä todistustaakkaa perustellaan osapuolten näyttömahdollisuuksilla, suoritushäiriön olemassaololla ja kokemusperäisellä todennäköisyydellä.
Sopimusvelallisen on yleensä helpompi esittää näyttöä tuottamuksensa puuttumisesta kuin
sopimusvelkojan tuottamuksesta. Velallinen tietää paremmin, mitä se on sopimusvelvoitteidensa täyttämisen eteen tehnyt, kun taas velkoja ei voi yleensä havaita esimerkiksi sitä,
miten velallinen on valmistautunut suoritukseen. Jos velkoja joutuisi näyttämään toteen
tuottamuksen, korvaus jäisi usein saamatta silloinkin, kun tuottamusedellytys tosiasiassa
94
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täyttyy. Lisäksi korvausvastuun edellytyksenä on aina suoritushäiriö, ja suoritushäiriön
olemassaolo antaa aiheen olettaa, että sopimuksen täyttämisessä on ollut huolimattomuutta.
Velallisen asia on perustella se, että sopimuksen täyttämättä jäämiselle on jokin muu syy
kuin sen huolimattomuus. Todennäköisintä kuitenkin on, että suoritushäiriö johtuu velallisen tuottamuksesta.95 Asiakkaan kärsiessä vahinkoa julkista palvelua käyttäessään asetelma
on vastaava: julkisyhteisöllä on paljon asiakasta paremmat mahdollisuudet esittää näyttöä
omasta toiminnastaan ja sen huolellisuudesta. Asiakkaalla on yleensä vastapuoleen verrattuna varsin heikko käsitys siitä, mitä palvelua suoritettaessa tapahtuu ja mitkä menetelmät
siinä ovat asianmukaisia.96 Jos palvelun laatutaso ei vastaa julkiselta palvelulta edellytettyä,
olisi luontevampaa asettaa julkisyhteisölle näyttötaakka siitä, että puutteet laadussa johtuvat
jostakin muusta kuin sen tuottamuksesta.
Toisaalta tuottamusta koskevan todistustaakan käytännön merkitys riippuu siitä, onko kysymys toiminta- vai tulosvelvoitteen rikkomisesta. Jos toiminnan tulokselle asetettuja vaatimuksia on rikottu – esimerkiksi päivähoitoa ei ole järjestetty laissa säädetyssä ajassa – on
mahdollista, että velvollisuuden rikkomiselle on muita syitä kuin vahingonaiheuttajan huolimattomuus. Jos taas on kysymys toimintavelvoitteesta – esimerkiksi hoitoa on annettava
ammattitaitoisesti ja huolellisesti – velvoitteen rikkomisen näyttäminen on yleensä samalla
myös tuottamuksen näyttämistä.97 Jos palvelun virhe on sen huolimaton suorittaminen,
tuottamus on näytettävä toteen jo sen osoittamiseksi, että palvelussa on virhe.
Terveyden- ja sairaanhoidosta aiheutuneista henkilövahingoista voi saada potilasvahinkolain nojalla korvausta aiheuttajan tuottamuksesta riippumatta. Tämä vähentää tuottamusta
koskevan todistustaakkasäännön vaikutusta asiakkaan asemaan. Muissa palveluissa vastaavaa suojaa ei kuitenkaan ole, ja potilasvahinkokorvauskin kattaa vain henkilövahingot.
Tässä on käsitelty vain suoraan laista johtuvia oikeussuojakeinoja. On mahdollista, että
palvelusetelimallissa palveluntuottajan ja asiakkaan välillä sovitaan niistä laissa poikkeavalla tavalla. Jos näillä ehdoilla rajoitetaan asiakkaan oikeuksia, joudutaan arvioimaan ehtojen kohtuuttomuutta. Ks. tästä jakso 4.2.3.

4.6. Oikeuksiin pääsy
4.6.1. Kuluttajaoikeudelliset säännöt
Kuluttajan oikeuksilla suhteessa elinkeinonharjoittajaan ei olisi juuri merkitystä, ellei hän
saisi toteutettua niitä. Ensisijainen keino oikeuksiin pääsemiseksi on yhteydenotto elinkeinonharjoittajaan ja yritys päästä sopuratkaisuun. Jos tämä ei onnistu, viimesijainen keino on
oikeudenkäynti yleisessä tuomioistuimessa. Nämä keinot ovat siviilioikeudellisissa asioissa
myös muiden kuin kuluttajien käytettävissä. Näiden ääripäiden väliin sijoittuvat erityiset
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kuluttajaoikeudelliset keinot oikeuksiin pääsyn helpottamiseksi: kuluttajan mahdollisuudet
saada neuvontaa ja apua kuluttajaneuvojilta tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.
Kuluttajaneuvonnasta säädetään vuoden 2009 alussa voimaan tulleessa kuluttajaneuvonnasta annetussa laissa (800/2008). Kuluttajaneuvonnassa muun muassa avustetaan kuluttajaa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä ristiriitatilanteessa selvittämällä asiaa ja
pyrkimällä sovintoratkaisuun sekä ohjataan kuluttaja tarvittaessa asianmukaiseen oikeussuojaa antavaan toimielimeen (1 §). Lain esitöiden mukaan kuluttajaneuvonnassa ei anneta
ratkaisuja, vaan pyritään neuvottaessa ja tarvittaessa ratkaisuehdotuksilla siihen, että osapuolet saavuttaisivat sovintoratkaisun. Toiminnan tavoitteena on kuluttajan oikeudellisen
aseman vahvistaminen, ja neuvoja toimii nimenomaan kuluttajan avustajana.98 Kuluttajaneuvonta on maksutonta (6 §).
Jos kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja eivät saa erimielisyyksiinsä sopua edes kuluttajaneuvojan avustuksella, kuluttaja voi hakea asiaan ratkaisusuositusta kuluttajariitalautakunnalta. Lautakunnan tehtävänä on muun muassa antaa ratkaisusuosituksia elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi
(laki kuluttajariitalautakunnasta 8/2007, 2 §). Käsittely lautakunnassa on maksutonta., ja
asianosaiset vastaavat itse heille käsittelystä aiheutuneista kuluista (19 §).
Lautakunnan ratkaisusuositus ei ole oikeudellisesti sitova. Se ei ole täytäntöönpanokelpoinen eikä estä asian viemistä yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Siihen ei myöskään voi
hakea muutosta valittamalla. (20 §) Ratkaisusuosituksella on kuitenkin tietty tosiasiallinen
sitovuus, koska niiden elinkeinonharjoittajien tiedot, jotka eivät maksa kuluttajalle lautakunnan suosittamia korvauksia, julkaistaan. Esimerkiksi vuonna 2007 annetuista hyvityssuosituksista noudatettiin 76,6 %.99
Poikkeuksellisissa tapauksissa kuluttaja-asiamies voi avustaa kuluttaja yksittäisessä riitaasiassa (laki kuluttajavirastosta 9 §). Kuluttaja-asiamies voi myös saattaa useamman kuluttajan vaatimukset samanaikaisesti kuluttajariitalautakunnan käsiteltäviksi ryhmävalituksena
(9 a) tai ajaa ryhmäkannetta tuomioistuimessa (9 b).
4.6.2. Julkisyhteisön itse tuottama palvelu ja ostopalvelu
Ensisijainen menettelytapa myös julkisten palvelujen ongelmatilanteissa on neuvottelu kiistan osapuolten, asiakkaan ja julkisyhteisön välillä. Eräitä julkisia palveluja koskevissa erimielisyyksissä asiakas voi tässä vaiheessa saada tietoa oikeuksistaan asiamieheltä. Asiakaslain 24 §:n mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies, jonka tehtävänä on 1) neuvoa
asiakkaita kyseisen lain soveltamiseen liittyvissä asioissa; 2) avustaa asiakasta muistutuk98
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sen tekemisessä; 3) tiedottaa asiakkaan oikeuksista; 4) toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi; sekä 5) seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.
Vastaavasti potilaslain 11 §:n mukaan terveydenhuollon toimintayksikölle on nimettävä
potilasasiamies, jonka tehtävänä on 1) neuvoa potilaita kyseisen lain soveltamiseen liittyvissä asioissa; 2) avustaa potilasta 10 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa; 3) tiedottaa potilaan oikeuksista; sekä 4) toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja
toteuttamiseksi. 10 §:n 1 momentti koskee muistutusta. 3 momentissa taas säädetään siitä,
että jos muistutusta käsiteltäessä ilmenee, että potilaan hoidosta tai kohtelusta saattaa seurata vastuu potilasvahingosta, vahingonkorvausvastuu, syytteen nostaminen, terveydenhuollon ammatinharjoittamislainsäädännössä tarkoitettu ammatinharjoittamisoikeuksien poistaminen, rajoittaminen tai kurinpitomenettely taikka muussa laissa säädetty kurinpitomenettely, potilasta on neuvottava siinä, miten asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä.
Itsenäisesti tai sosiaali- tai potilasasiamiehen avulla asiakas voi tehdä muistutuksen. Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on
oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle
johtajalle ja sosiaalihuollon asiakkaalla sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle
tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Näiden on vastattava muistutukseen kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. (Potilaslain 10.1 § ja asiakaslain 23.1 §.)
Muistutus on nopea ja epämuodollinen reagointikeino, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaalle helppo, joustava ja nopea tapa esittää mielipiteensä sille, jolla on mahdollisuudet
vaikuttaa tilanteen pikaiseen korjaamiseen.100 Siihen ei liity itsenäisiä oikeusseuraamuksia,
mutta se voi olla muihin oikeusturvakeinoihin turvautumista edeltävä esivaihe. Kuten edellä on todettu, muistutusta käsittelevän viranomaisen tulee neuvoa asiakasta asian vireillepanossa toimivaltaisessa viranomaisessa, jos muistutuksen kohteena olevasta menettelystä
voi seurata vastuu potilasvahingosta, vahingonkorvausvastuu, syytteen nostaminen, ammatinharjoittamisoikeuksien poistaminen tai rajoittaminen tai kurinpitomenettely.
Muistutus ei ole vaihtoehtoinen muiden oikeusturvakeinojen kanssa. Sen tekeminen ei rajoita asiakkaan oikeutta hakea muutosta tai vaikuta asiakkaan oikeuteen kannella asiastaan
sosiaalihuoltoa tai terveyden- ja sairaanhoitoa valvoville viranomaisille. (Potilaslain 10 § ja
asiakaslain 23 §.)
Sekä valituskelpoisista päätöksistä että muusta julkisyhteisön toiminnasta voi tehdä hallintokantelun valvontatehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Valvovia viranomaisia sosiaali- ja
terveydenhuollossa ovat lääninhallitus, sosiaali- ja terveysministeriö ja terveydenhuollon
ammattihenkilöä koskevissa kanteluissa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
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Valvira101. Yleisiä laillisuusvalvojia – joille voi kannella muistakin kuin sosiaali- ja terveyspalveluista – ovat eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri. Kantelun perusteella viranomainen voi käyttää hallinnollisia ohjauskeinoja kuten kiinnittää kantelun kohteen huomion tiettyyn seikkaan tai antaa huomautuksen. Se voi myös ryhtyä kurinpito- tai turvaamistoimiin tai siirtää asian rikostutkintaan.102 Vaikka näissä menettelyissä otetaankin kantaa julkisyhteisön toiminnan moitittavuuteen, niissä ei päätetä siitä, mitä oikeuksia asiakkaalla toiminnan perusteella on. Kantelumenettelyyn turvautuva asiakas ei saa täytäntöönpanokelpoista päätöstä, joka velvoittaisi julkisyhteisön esimerkiksi antamaan palvelua tai
maksamaan rahakorvausta.
Hallintopäätökseen on mahdollista hakea muutosta. Esimerkiksi asiakasmaksun oikaisua
voi vaatia ensin kunnan asianomaiselta toimielimeltä, jonka päätöksestä puolestaan voi valittaa hallinto-oikeuteen (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 15 §). Julkisten palvelujen suorittaminen on kuitenkin sellaista tosiasiallista hallintotoimintaa, jossa ei
yleensä anneta valituskelpoisia päätöksiä. Esimerkiksi lääkärin päätös potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja hoidosta ei ole hallintotuomioistuinten käytännön mukaan valituskelpoinen.103
Jos asiassa ei ole annettu valituskelpoista päätöstä, asiakas voi saattaa asian hallintotuomioistuimen ratkaistavaksi hallintoriita-asiana tai vaatia vahingonkorvausta yleisessä tuomioistuimessa. Hallintoriita-asiana käsitellään ”julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta tai muuta julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta aiheutuvaa velvollisuutta tai oikeutta koskeva riita
samoin kuin hallintosopimusta koskeva riita, johon haetaan viranomaisen ratkaisua muuten
kuin muutoksenhakuteitse”. Hallintoriita-asia saadaan vireille toimittamalla hallintooikeudelle hakemus, jossa mainitaan vaadittava toimenpide sekä vaatimuksen perusteet.
(hallintolainkäyttölain 69 §). Esimerkiksi ratkaisuissa KHO 2000:63 (ortopediset kengät),
KHO 2001:50 (hampaiden oikomishoito) ja KHO 2002:21 (ohitusleikkaus) korkein hallinto-oikeus on hallintoriita-asiassa velvoittanut kunnan antamaan palvelua tai korvaamaan
muualta hankitun palvelun kustannukset silloin, kun palvelu on lainvastaisesti jätetty antamatta.
Kuten edellä on esitetty, julkisyhteisön vastuu asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta arvioidaan vahingonkorvauslain nojalla. Vahingonkorvausasia käsitellään yleisessä tuomioistuimessa silloinkin, kun vastaajana on julkisyhteisö. Usein hallintotuomioistuimissa esitetään kuitenkin korvausvaatimuksia esimerkiksi hallinto-oikeudellisen valituksen yhteydessä, mutta ne jätetään hallintotuomioistuimen toimivaltaan kuulumattomina tutkimatta.104
Potilasvahinkolain mukaisia korvauksia koskevissa asioissa ratkaisusuosituksia antaa potilasvahinkolautakunta.
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4.6.3. Palveluseteli
Ensimmäiset askelet asiakkaan ollessa tyytymätön palvelusetelillä hankkimaansa palveluun
ovat yhteydenotot palveluntuottajaan ja kuntaan. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia sovelletaan sekä viranomaisen että yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon (2.1 §). Myös palveluseteliä käyttävä asiakas voi siis tehdä siinä tarkoitetun
muistutuksen.
Palvelusetelilaissa viitataan asiakkaan mahdollisuuteen saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (6.2 §). Aiemman lainsäädännön mukaan ei ollut aivan selvää, oliko kuluttajariitalautakunta toimivaltainen käsittelemään palveluntuottajan ja asiakkaan välisen
riidan. Jos lautakunnan toimivaltaa olisi tulkittu yhdenmukaisesti kuluttajansuojalain soveltamisalan kanssa, vastaus olisi kielteinen. Säännös lautakunnan toimivallasta ei kuitenkaan
vastaa sanamuodoltaan kuluttajansuojalain soveltamisalaa koskevaa säännöstä. Lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksiin muun muassa ”elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi” (laki kuluttajariitalautakunnasta 2 §). Ratkaisevaa lautakunnan toimivallalle on siis
se, että erimielisyys koskee kulutushyödykesopimusta tai muuta kulutushyödykkeen hankintaa ja että osapuolet ovat elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja.
Kulutushyödykkeellä tarkoitetaan kuluttajansuojalaissa ”tavaroita, palveluksia sekä muita
hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille tai joita tällaiset henkilöt
olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä talouttaan varten”. Luonnolliselle henkilölle
tarjottava palvelu täyttää kulutushyödykkeen määritelmän. Kuluttajalla taas tarkoitetaan
”luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen
kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten”, ja elinkeinonharjoittajalla henkilöä, ”joka
tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai
muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi.” (KSL 1:3–5.) Asiakas täyttää kuluttajan ja palveluntuottaja elinkeinonharjoittajan määritelmän, joten heidän
välisiinsä riitaisuuksiin olisi jo aiemman lainsäädännön nojalla voitu saada kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositus. Samoin kuluttajaneuvonnan palvelut ovat ilmeisesti asiakkaan
käytössä, koska kuluttajaneuvonnassa ”avustetaan kuluttajaa yksittäisessä elinkeinonharjoittajan
ja kuluttajan välisessä ristiriitatilanteessa” (laki kuluttajaneuvonnasta 1 §).
Asiakas voi vaatia palveluntuottajaan kohdistuvia oikeuksiaan nostamalla kanteen yleisessä
tuomioistuimessa. Siellä käsitellään myös kuntaan kohdistuva vahingonkorvausvaatimus.
Muuten suhteessa kuntaan asiakkaalla on käytössään vastaavat menettelyt kuin kunnan järjestäessä palvelun itse (ks. edellinen jakso).
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4.6.4. Johtopäätökset
Kuluttajalla on kuluttajapalveluihin liittyvissä erimielisyyksissä mahdollisuus saada maksutonta kuluttajaneuvontaa ja viedä asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi maksuttomassa menettelyssä ratkaisusuosituksen saamiseksi. Kuluttajaneuvontaan rinnastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaan oikeus saada sosiaali- tai potilasasiamieheltä neuvontaa ja
apua silloin, kun hän on tyytymätön saamaansa palveluun. Vastaava funktio on myös muistutuksen kohteena olevan viranomaisen velvollisuudella neuvoa vahingonkorvauksen saamista tms. koskevan asian vireillä panemisessa.
Edellä kuvatussa neuvonnassa kuluttajaneuvontaan verrattuna on se epäkohta, että potilasja sosiaaliasiamies ovat usein sen tahon palveluksessa, jonka tarjoamaan palveluun asiakas
ei ole tyytyväinen. Esimerkiksi oikeuskansleri on kiinnittänyt huomiota sosiaaliasiamiesjärjestelmän riippumattomuutta ja yleistä uskottavuutta heikentäviin seikkoihin.105 Sosiaaliasiamiestoiminnan kehittämisestä on myös tehty selvitys, jonka mukaan osa sosiaaliasiamiehistä kokee itsekin riippumattoman ja puolueettoman asemansa olevan uhattuna joko
muihin tehtäviin, työnantajaan tai palveluntuottamistapaan liittyvistä syistä.106 Myös potilasasiamiehille tehdyssä kyselyssä osa potilasasiamiehistä koki saman ongelman, ja myös
potilaiden kerrottiin suhtautuvan epäluuloisesti siihen, että potilasasiamies on töissä siinä
yksikössä, jota koskevissa asioissa hänen puoleensa pitäisi kääntyä.107 Kuluttajaneuvoja
taas on selvästi kiistan osapuoliin nähden ulkopuolinen taho.
Kuluttajariitalautakuntaan verrattavaa ratkaisusuosituksia antavaa instanssia julkisten palvelujen puolella ei ole. Toki asiakas voi saattaa asian maksutta kantelemalla valvovien viranomaisten tietoon ja saada näin kannanoton siitä, onko julkisyhteisö toiminut lainvastaisesti. Valvovat viranomaiset eivät kuitenkaan anna ratkaisusuositusta asiakkaan oikeudesta
siviilioikeudellisiin seuraamuksiin. Niiden kannanotto julkisyhteisön toimintaan saattaa
kuitenkin vaikuttaa siihen, päättääkö julkisyhteisö vapaaehtoisesti maksaa korvausta asiakkaalle.108
Ratkaisusuositusten merkitystä vähentää se, että asiakkaan on mahdollista saada julkisyhteisön toimintaa koskeva vaatimuksensa hallintotuomioistuimen ratkaistavaksi hallintoriitaasiana. Hallintoprosessia voidaan pitää asianosaiselle yleisessä tuomioistuimessa käytävää
105

Ks. OKA 20.12.2006 13/50/05, jossa apulaisoikeuskansleri tutki sosiaaliasiamiesjärjestelmässä riippumattomuutta ja yleistä uskottavuutta heikentäviä systemaattisia rakenteellisia ongelmia muun muassa siksi, että
erään kaupungin sosiaaliasiamiehenä toimi sosiaalitoimen talouspäällikkö.
106
Sosiaaliasiamiestoiminnan kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:17. Selvityksessä
todetaan, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edetessä sosiaaliasiamiehen puolueettoman ja riippumattoman aseman kehittymistä tulee arvioida ja tarvittaessa harkita myös sosiaaliasiamiestoiminnan rahoituksen
siirtämistä valtion hoidettavaksi.
107
Kareinen ym. 2006.
108
Ks., myös Bengtsson 2009 s. 235, jonka mukaan valvovan viranomaisen käsittelyssä voi tulla esiin seikkoja, joiden perusteella voidaan katsoa julkisyhteisön toimineen huolimattomasti. Asiakkaan on siksi luontevaa
kääntyä valvovan viranomaisen puoleen ennen asian viemistä kalliiseen tuomioistuinprosessiin.
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oikeudenkäyntiä edullisempana prosessina, koska siihen ei liity vastaavaa kuluriskiä kuin
yleisessä tuomioistuimessa käytävään oikeudenkäyntiin. Yksityistä asianosaista ei saa näet
velvoittaa korvaamaan julkisen asianosaisen oikeudenkäyntikuluja, ellei yksityinen asianosainen ole esittänyt ilmeisen perusteetonta vaatimusta (hallintolainkäyttölain 74.3 §). Siviiliprosessissa taas pääsääntönä on, että hävinnyt osapuoli tuomitaan korvaamaan voittajan
oikeudenkäyntikulut (oikeudenkäymiskaari 21:1).
Vahingonkorvausasiat käsitellään kuitenkin yleisessä tuomioistuimessa. Tällöin kuluriski
voi käytännössä estää vahingonkorvauslanteen nostamisen. Näin on varsinkin siksi, että
julkisyhteisön korvausvastuuta (etenkin ostopalveluissa ja palvelusetelimallissa) koskevat
säännöt eivät ole kovinkaan selviä, ja lisäksi esimerkiksi tuottamusta koskevan todistustaakan täyttäminen voi olla vaikeaa. Onkin esitetty, että viranomaisen vahingonkorvausvastuuta koskevien suositusten antaminen voisi kuulua oikeusasiamiehen tehtäviin.109 Vahingonkorvauksen vaatimista julkisyhteisöltä voisi helpottaa myös käsittelemällä korvausvaatimuksetkin hallintoprosessissa.110
Potilasvahinkolain mukaisia korvauksia koskevissa asioissa ratkaisusuosituksia antaa potilasvahinkolautakunta. Asian käsittely potilasvahinkolautakunnassa on maksutonta. Potilasvahinkolautakunta tarjoaakin näissä asioissa asiakkaan kannalta ehkä kuluttajavalituslautakuntaa paremman suojakeinon, koska sen asiantuntemus nimenomaan terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä vahingoissa on suurempi.111 Lautakunta antaa kuitenkin suosituksia
vain potilasvahinkolain mukaisesta korvausvastuusta, joka kattaa vain henkilövahingot.

5. Erot ja niiden merkitys
Tässä jaksossa käsittelen edellä esiin tulleet merkittävimmät erot kuluttajapalvelun ja julkisen palvelun välillä. Niiden käytännön merkityksen arvioinnissa käytän hyväkseni haastatteluita, joilla olen kerännyt tietoa eri viranomaisten tietoon tulleista ongelmista ja julkisiin
palveluihin liittyvistä asiakkaiden yhteydenotoista.

109

Ks. Oikeusasiamiehen toimintakertomus 2005 s. 14 ja Hakalehto-Wainio 2008 s. 399.
Ks. esim. Mäkinen 2001 s. 117, KM 2003:3 (jossa ei päädytä puoltamaan tällaista ratkaisua) ja HakalehtoWainio 2008 s. 398–399.
111
Potilasvahinkolain 11.3 §: ”Lautakunnan jäsenten on oltava terveydenhuoltoasioihin perehtyneitä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien on oltava oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita, ja vähintään kahden heistä on oltava perehtynyt vahingonkorvausasioihin. Puheenjohtajan on lisäksi oltava tuomarin tehtäviin
perehtynyt. Jäsenistä kahden on oltava erikoislääkäreitä ja ainakin yhden muu terveydenhuollon ammattihenkilö.”
110
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5.1. Markkinointi
Julkisyhteisön tarjoamien palvelujen markkinointia koskevaa säännöstöä ei ole. Ei ole
myöskään viranomaista, jonka tehtäväksi julkisyhteisön markkinoinnin valvominen olisi
nimenomaisesti säädetty. Nykylainsäädännön valossa on epäselvää, miten julkisia palveluja
voi markkinoida ja mitä tietoja niistä pitää markkinoinnissa antaa. Tästä voi seurata, että
julkisia palveluita markkinoidaan tavalla, joka yksityisten palvelujen kohdalla ei ole sallittua. Ongelman käytännön merkitystä vähentää se, että julkisyhteisöllä ei yleensä ole intressiä sopimattomalla markkinoinnilla saada asiakkaita palveluidensa käyttäjiksi. On kuitenkin
riski siitä, että esimerkiksi asiakkaan saamat virheelliset tai puutteelliset tiedot vaikuttavat
hänen palvelun käyttöön liittyviin päätöksiinsä. Tosin asiakkaan on mahdollista saada vahingonkorvausta, jos julkisyhteisön tuottamuksellisesta väärien tietojen antamisesta aiheutuu hänelle vahinkoa. Vahingonkorvausvastuu voi aktualisoitua kuitenkin vain, jos asiakas
lopulta huomaa saaneensa väärää tietoa, ymmärtää olevansa oikeutettu korvaukseen ja vaatii sitä.
Kuluttajavirasto on saanut asiakkailta yläasteiden ja lukioiden markkinointiin liittyviä yhteydenottoja. Virastossa koetaan ongelmaksi se, ettei julkisten palvelujen markkinointiin
ole selkeitä sääntöjä eikä valvontaa.112

5.2. Kohtuuttomien sopimusehtojen kielto
Julkisten palvelujen sisältöä ja niistä perittävää maksua ei ole syytä arvioida KSL:n mukaisen, sopimustasapainoon liittyvän kohtuuttomuus-kriteerin mukaisesti. Käyttäessään julkista palvelua asiakas saa yleensä palvelua sen tuotantokustannuksia edullisemmin, eli asiakkaan ja palvelun tarjoajan velvoitteet ovat epätasapainossa – asiakkaan eduksi.
Palveluseteliä käytettäessä asiakas hankkii palvelun elinkeinonharjoittajalta. Asiakkaan ja
palveluntuottajan väliseen suhteeseen sovelletaankin kuluttajaoikeudellisia sääntöjä, muun
muassa kohtuuttomia sopimusehtoja koskevaa kieltoa.

5.3. Kohtuuttomien ehtojen sovittelu
Kuten edellä todettiin, kohtuus oikeuksien ja velvoitteiden tasapainon merkityksessä ei sovellu julkisten palvelujen arviointiin. Lisäksi asiakkaan tärkeintä velvollisuutta, asiakasmaksun maksamista, voidaan ”kohtuullistaa” sen muodostuessa asiakkaalle liian raskaaksi.
Palvelusetelijärjestelmässä palveluntuottajan ja asiakkaan välistä sopimusta voidaan sovitella kuluttajansuojalain sovittelusäännöksen nojalla.
112

Anja Peltonen 4.6.2009.
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5.4. Epäselvyyssääntö sopimuksen tulkinnassa
Julkisen palvelun asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet eivät perustu sopimukseen vaan palveluita koskevaan lainsäädäntöön ja viranomaispäätöksiin. Ostopalveluissa voidaan sopia,
että asiakkaalla on erityisiä, lakisääteiseen turvaan verrattuna parempia oikeuksia suhteessa
palvelun tarjoajaan. Tällaisten sopimusten asiakasmyönteiselle tulkinnalle tuskin on tarvetta, koska ne joka tapauksessa parantavat hänen asemaansa laissa säädetystä. Palvelusetelimallissa palvelun tuottajan ja asiakkaan välistä suhdetta taas koskevat kuluttajaoikeudelliset
säännöt.

5.5. Asiakkaan velvollisuudet
Julkisen palvelun asiakkaan asema on sekä maksuvelvollisuuden että maksuviivästyksen
seuraamusten suhteen parempi kuin kuluttajapalvelun asiakkaan asema.113 Palvelusetelimallissa kuluttajan ja palveluntuottajan väliseen suhteeseen sovelletaan kuluttajaoikeudellisia sääntöjä.

5.6. Palveluntarjoajan velvollisuudet
Julkisten palvelujen laadulle asetetut vaatimukset eivät merkittävästi poikkea kuluttajapalvelulle asetetuista. Palvelun ajankohdasta on paikoin julkisyhteisön velvollisuuksia tarkentavaa sääntelyä (ns. hoito- ja hoivatakuut). Merkittävimmät erot ovat niissä seuraamuksissa,
joita palvelun ”viivästyksestä” tai ”virheestä” aiheutuu.
Merkittävin ero on siinä, että julkisyhteisöltä ei pääsääntöisesti ole mahdollista saada rahallista korvausta silloin, kun asiakas ei pysty näyttämään toteen sen tuottamusta (vrt. kuluttajapalveluissa tuottamuksesta riippumaton hinnanalennus ja vahingonkorvaus, jos elinkeinonharjoittaja ei näytä toimineensa huolellisesti). Palveluseteliä käytettäessä palveluntuottajan vastaa virheestä tai viivästyksestä kuluttajaoikeudellisten sääntöjen mukaan.
Selkeä esiin tullut ongelma on sääntöjen epäselvyys ja vaikeus. Perustellulta tulkinnalta
vaikuttaa, että kunta voi joutua vastuuseen myös ostopalvelun ja palvelusetelillä hankittavan palvelun virheen tai viivästyksen aiheuttamasta vahingosta. Selkeätä sääntelyä ei kuitenkaan ole. Tästä voi seurata, että esimerkiksi eri kunnissa on erilainen käsitys kunnan
vastuusta ja asiakkaille ei makseta korvauksia silloin, kun hän lain mukaan olisi niihin oikeutettu, ja säännöistä epätietoiset asiakkaat eivät osaa vaatia oikeuksiaan. Asiakas voi olla
epätietoinen siitä, milloin hän voi vaatia korvausta kunnalta ja milloin palveluntuottajalta.

113

Asiakkaat eivät kuitenkaan välttämättä tiedä tästä, ja esimerkiksi kuluttajavirasto on saanut yhteydenottoja
huolestuneilta asiakkailta, jotka pelkäävät maksuhäiriöidensä johtavan siihen, että heiltä evätään oikeus käyttää kunnallisia palveluita (Anja Peltonen 4.6.2009).
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Sitä, kuinka paljon asiakkailta jää saamatta korvauksia siksi, että säännöt ovat epäselviä tai
tuottamuksen näyttäminen on vaikeaa, on vaikea selvittää. Jos säännöt olisivat selkeät ja
asiakkaalle edulliset, asiakkaat esittäisivät korvausvaatimuksia, jotka nyt jäävät tekemättä
ja joihin liittyvistä vahingoista ei saada tietoa. Ilman erillistä selvitystäkin voidaan pitää
epäkohtana, että asiakkaiden keskeisiä oikeuksia koskevan lainsäädännön sisältö ei ole selvä114 ja siitä ei tiedoteta asiakkaille.115 Lainsäädännössä, joka koskee yksilön oikeuksia suhteessa viranomaisiin, selkeys on erityisen tärkeää. Selkeys on tärkeää paitsi asiakkaan,
myös palveluntuottajan ja kunnan kannalta.116
Kuluttajavirastossakin nähdään ongelmana, että asiakkaille on epäselvää, milloin he voivat
saada korvauksia ja kenen puoleen he voivat korvausvaatimuksineen kääntyä. Kuluttajavirastolle on tullut kyselyjä vahingonkorvausvastuusta esimerkiksi päivähoitopalvelujen yhteydessä. Asiakkaiden vaikeutta hahmottaa oikeaa vastuutahoa lisää se, että esimerkiksi
samassa hoitolaitoksessa voi olla sekä palvelun itse ostavia että kunnan ostopalvelua käyttäviä asiakkaita.117

5.7. Oikeuksiin pääsy
Julkisten palvelujen asiakkaille ei ole samanlaista kattavaa, valtakunnallisesti organisoitua
neuvontaa kuin kuluttajille. Sosiaalihuollon ja terveyden- ja sairaanhoidon asiakkaita neuvovat asiaomaiset asiamiehet, ja lisäksi heidän tulisi saada neuvontaa muistutuksen tekemisen yhteydessä. Muiden palveluiden käyttäjille vastaavaa neuvontapalvelua ei ole.
Aikaisemmassa tutkimuksessa on käynyt ilmi, että kuluttajaneuvojien puoleen kääntyvät
myös julkishallinnon asiakkaat.118 Tarkkaa tietoa kuluttajaneuvojille tulleista julkisiin palveluihin liittyvistä yhteydenotoista on vaikea saada. Kuluttajaneuvonta kuului vielä vuonna
2008 kunnille, eikä toiminnan tilastoinnissa ollut mitään yhtenäistä linjaa. Yhteydenottojen
tilastointi on aloitettu vasta vuoden 2009 alussa neuvonnan siirryttyä valtion vastuulle.119
Siitä, että neuvonnan tarve on olemassa, kertovat muun muassa kuluttajavirastoon tulleet
julkisia palveluja koskevat yhteydenotot (ks. jakso 5.6) ja se, että oikeuskanslerille tehtävien kantelujen yhteydessä kysellään, mitä kautta olisi mahdollista saada korvausta120. Myös
114

Ks. Esim. Rasinmäki 1997, jonka mukaan vahingonkorvauslain perusteella kunnan vastuu ostopalvelun
tuottajan aiheuttamasta vahingosta on liian tulkinnanvarainen ja asiasta tulisi säännellä laissa, jotta ”oikeusturva ja ennalta-arvattavuus olisivat oikeusvaltiollisella tasolla”.
115
Ks. esim. STK:n palveluseteliä koskeva ohje (Palveluseteli – ohjeita käyttäjälle, s. 8), jossa ei mainita sanallakaan asiakkaan mahdollisuudesta saada korvausta palvelun virheen perusteella. Siinä todetaan vain, että
”mikäli asiakas on tyytymätön palvelusetelillä saamaansa palveluun, hän voi tehdä asiassa muistutuksen kunnalle ja palveluntuottajalle sekä myös irtisanoa sopimuksen. Samoin asiakkaalla on aina kantelumahdollisuus
esim. lääninhallitukseen”.
116
Ks. näin myös Kaakkola – Peltonen 2006 s. 2.
117
Anja Peltonen 4.6.2009.
118
Ks. Teittinen 1999 s. 89.
119
Anja Peltonen 4.6.2009.
120
Krista Kukkanen 5.6.2009.
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jäljempänä käsiteltävät, ”väärään paikkaan” päätyneet korvaushakemukset ja valitukset
ovat osaltaan osoituksena siitä, että asiakkailla ei ole riittävää tietoa oikeuksistaan ja siitä,
mitä keinoja heillä on käytettävissään niihin pääsemiseksi.
Kuluttajariitalautakuntaa vastaavaa ratkaisusuosituksia antavaa tahoa julkisten palvelujen
puolella ei myöskään ole. Poikkeuksen muodostaa potilasvahinkolautakunta, joka kuitenkin
antaa vain potilasvahinkolain soveltamiseen liittyviä suosituksia. Puutetta lieventää se, että
asiakas voi esimerkiksi hakea muutosta maksupäätökseen tai vaatia palvelun järjestämistä
hallintoprosessissa, joka on siviiliprosessia halvempi ja helpompi menettely asiakkaalle.
Lisäksi hän voi yleensä kantelemalla saada kantelun vastaanottavan viranomaisen selvittämään, onko julkisyhteisön toiminta ollut asianmukaista vai ei. Tällöin ei kuitenkaan yleensä
anneta suositusta siitä, miten virheellinen menettely hyvitetään asiakkaalle. Selkein ongelma on siten se, että vahingonkorvausta koskevan asian käsittelyssä ei ole muita vaihtoehtoja kuin yleinen tuomioistuin, jos asianosaiset eivät muuten pääse sopimukseen.
Ongelman olemassaolosta kertoo se, että korvausvaatimuksia esitetään kanteluiden yhteydessä. Sekä lääninhallitukselle, oikeuskanslerille että oikeusasiamiehelle tehtyihin kanteluihin sisältyy korvausvaatimuksia. Koska vahingonkorvausvaatimuksen ratkaiseminen ei
kuulu valvontaviranomaisten toimivaltaan, vahingonkorvausvaatimuksen oikeellisuuteen ei
oteta kantaa, mutta asiakkaalle annetaan hallinnollista neuvontaa siitä, missä menettelyssä
korvausta on mahdollista vaatia.121 Korvausvaatimuksia esiintyy siitä huolimatta, että näiden viranomaisten kanteluohjeissa nimenomaisesti mainitaan, että korvausvaatimuksen käsittely ei kuulu viranomaisen toimivaltaan.
Eräissä tapauksissa oikeusasiamies on ottanut kantaa myös viranomaistoiminnassa aiheutettujen vahinkojen korvaamiseen. Hän ei ole kuitenkaan antanut yksityiskohtaisia suosituksia
esimerkiksi maksettavan korvauksen rahamäärästä. Sen sijaan hän on esittänyt viranomaisen aikaisemmin hylkäämän korvaushakemuksen ottamista uudelleen käsiteltäväksi tai
muuten jättänyt viranomaisen harkittavaksi, miten se voi hyvittää vahingon. Esitykseen on
joskus liitetty kehotus ilmoittaa laillisuusvalvojalle siitä, mihin toimenpiteisiin viranomainen on ryhtynyt loukkauksen hyvittämiseksi. Korvausta on suositettu muun muassa junamatkustajalle aiheutuneesta henkilövahingosta122, puolustusvoimien omistamien koiranpentujen lapselle aiheuttamasta henkilövahingosta123, räjähdysonnettomuuden tie- ja vesirakennushallituksen työntekijälle aiheuttamasta henkilövahingosta124, poliisitehtävässä poliisille aiheutuneesta henkilövahingosta125, kunnan virheellisesti myöntämästä rakennusluvas121

Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston lakimies arvioi, että vahingonkorvausvaatimuksia esitetään lähes 25 %:ssa sosiaali- ja terveyspalveluista tehdyistä kanteluista. Vahingonkorvausvaatimukset eivät ole yleensä kovin yksilöityjä. (Päivi Vuorinen 19.5.2009.) Oikeusasiamiehelle tehtävissä kanteluissa korvausvaatimuksen tekeminen on myös melko tavallista (Aila Linnakangas 5.6.2009). Oikeuskanslerille korvausvaatimuksia esitetään melko vähän, mutta kantelun yhteydessä tiedustellaan joskus, mihin korvausvaatimukset tulisi osoittaa (Krista Kukkanen 5.6.2009).
122
OA:n 8.6.1987 Rautatiehallitukselle
123
AOA:n esitys 18.12.1990 puolustusministeriölle.
124
AOA:n esitys 21.2.1992 valtioneuvostolle.
125
OA 28.11.1994 dnro 2277/2/94.
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ta aiheutuneesta vahingosta126, huolimattomasta edunvalvonnasta päämiehelle aiheutuneesta vahingosta127 sekä ottolapsineuvontaan kuuluvan adoption oikeusvaikutusten selvittämisen laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta ja haitasta128.129
Julkisia palveluja koskevia valituksia tulee myös kuluttajariitalautakunnalle. Kuluttajariitalautakunta esittää toimintatilastoissaan vuosittain tiedot saapuneista valituksista, joiden käsittelyyn sillä ei ole ollut toimivaltaa130, mutta asiaryhmiä tämän ryhmän sisällä ei tilastoida
erikseen. Julkisia palveluja koskevia valituksia tulee arviolta muutama vuodessa, ja ne ovat
koskeneet muun muassa päivähoitoa.131
Vääriin paikkoihin saapuneet valitukset ja korvausvaatimukset kertovat sekä tiedon puutteesta että siitä, että asiakkaat kaipaavat tuomioistuinprosessia helpompaa ja halvempaa
väylää vaatimustensa käsittelyyn. Pelkästään niitä tarkastelemalla ei kuitenkaan saada tietoa
potentiaalisista vaatimuksista, jotka jäävät kokonaan esittämättä siksi, että asiakas tietää,
ettei hänen käytössään ole muuta vaihtoehtoa kuin yleinen tuomioistuin. Niitä voidaan siksi
pitää vain jäävuoren huippuna.

6. Ratkaisuehdotukset
6.1. Havaitut ongelmat
Edellä (erityisesti jaksossa 5) esitetyn perusteella julkisen palvelun asiakkaan ja kuluttajan
oikeusasema poikkeavat julkisen palvelun asiakkaan vahingoksi toisistaan siksi, että (1)
julkisen palvelun markkinoinnista ja menettelyistä asiakassuhteessa ja sen valvonnasta ei
ole sääntelyä, (2) julkisen palvelun asiakkaan oikeudesta saada rahallista korvausta palvelun viivästyksen tai virheen perusteella ei ole selkeitä sääntöjä, (3) julkisen palvelun asiakkaalla ei ole käytössään kuluttajaneuvontaa vastaavaa neuvontaa ja (4) julkisen palveluna
asiakkaalla ei ole käytössään kuluttajariitalautakunnan kaltaista ratkaisusuosituksia antavaa
tahoa. Seuraavassa pohditaan, olisiko julkisen palvelun asiakkaan asemaa syytä parantaa ja
miten.

126

OA 24.5.1999 dnro 838/4/1996.
OA 8.10.2008 dnro 3428/4/07.
128
OA 27.10.2008 dnro 2555/4/06.
129
Ratkaisujen löytämisessä olen käyttänyt avuksi Ulla-Maija Lindströmin julkaisematonta selvitystä Perusoikeuksien loukkausten hyvittäminen.
130
Vuonna 2007 KVL:n 9 jaostossa (vakuutukset ja terveydenhuolto) todettiin toimivallan puuttuvan 35 asiassa ja 10 jaostossa (muut palvelut) 44 asiassa.
131
Tarja Raiskinen 5.6.2009.
127
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6.2. Markkinointi ja menettelyt asiakassuhteessa
Tanskassa on ulotettu markkinointilain soveltamisala myös palveluihin, joita julkisyhteisöt
tarjoavat markkinoilla. Lakiuudistuksen esitöissä on korostettu, että julkista valtaa koskevat
edelleen myös muut sen markkinointia rajoittavat normit kuten esimerkiksi hallintolaki.
Markkinointilain säännöksillä on siis vain täydentävä rooli.
Edellä olen esittänyt, että hyvään hallintoon kuuluvana voidaan pitää, ettei julkisyhteisö
markkinoi palveluitaan tavalla, joka ei olisi sallittu vastaavalla yksityiselle toimijalle. Tämän tulkinnan mukaan julkisyhteisöjä valvovat viranomaiset voisivat jo nykylainsäädännön
puutteissa puuttua mahdollisiin markkinoinnin epäkohtiin. Toisaalta selkeiden sääntöjen
saaminen helpottaisi valvontaa. Vaikka luultavaa on, ettei julkisten palvelujen tarjoajilla ole
edes intressiä ryhtyä moniin KSL 2 luvussa kiellettyihin menettelyihin, niiden nimenomaisesta kieltämisestä ei näyttäisi olevan haittaa. Pikemminkin markkinoinnin valvonta voisi
helpottua, kun siihen olisi olemassa nimenomaiset säännöt. Tämä puoltaisi KSL 2 luvun
sääntelyn ulottamista koskemaan myös julkisten palvelujen markkinointia siten, että ne
täydentäisivät ja tarkentaisivat jo muiden säännösten julkisyhteisöille asettamia velvollisuuksia.
Jos lain soveltamisalaa laajennetaan, on ratkaistava ainakin kolme kysymystä: (1) Miten
määritellään luvun soveltamisala? (2) Koskevatko kaikki luvun säännökset myös julkisia
palveluita? (3) Valvooko myös julkisten palvelujen markkinointia kuluttaja-asiamies, vai
sopiiko valvonta paremmin jo nyt julkisyhteisöjä valvoville viranomaisille?
Esimerkiksi voisi ottaa saatavien perinnästä annetun lain (513/1999), jossa on kuluttajasaatavia koskevia säännöksiä. Kuluttajasaatavalla tarkoitetaan laissa elinkeinonharjoittajan
saatavaa, joka perustuu kulutushyödykkeen luovuttamiseen tai luoton myöntämiseen kuluttajalle (3.1 §). Kuitenkin kuluttajasaatavaa koskevia sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin
perittäessä julkisoikeudellisen oikeushenkilön saatavaa tai julkisen tehtävän hoitamiseen
liittyvää saatavaa yksityishenkilöltä (3.2 §). Samaan tapaan KSL 2 luvun säännösten soveltamisalaa voitaisiin laajentaa koskemaan myös julkisyhteisöjen markkinointia silloin, kun
ne eivät toimi elinkeinonharjoittajina. Esimerkiksi KSL 1:1:ään, jossa säädetään lain soveltamisalasta, voisi lisätä momentin, jonka mukaan lain 2 luvun säännöksiä sovelletaan (soveltuvin osin) myös hyödykkeiden tarjontaan ja markkinointiin julkisoikeudelliselta oikeushenkilöltä kuluttajalle silloinkin, kun julkisyhteisö ei tarjoa hyödykkeitä tuloa tai muuta
taloudellista hyötyä saadakseen.132
Edellä olen esittänyt, että julkisyhteisöillä ei yleensä ole motivaatiota markkinoida palveluitaan kovin aggressiivisesti, koska niillä ei ole samanlaista voiton tuottamisen tavoitetta kuin
yksityisillä elinkeinonharjoittajilla. Tällä perusteella ei kuitenkaan ole järkevää arvioida,
minkä säännösten ulottaminen julkisyhteisöihin on tarpeen ja minkä ei. Siitä, että säädetään
132
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pakolliseksi noudattaa sellaisia hyviä käytäntöjä, joita jo nyt noudatetaan, ei ole haittaa.
Suurin osa kuluttajansuojalain säännöksistä lienee sellaisia, joita valtaosa elinkeinonharjoittajista noudattaisi joka tapauksessa säilyttääkseen hyvän maineen asiakkaiden keskuudessa,
mutta niistä säätäminen laissa mahdollistaa yksittäisiin ongelmatapauksiin puuttumisen.
Yleensä julkisyhteisön markkinoinnille voitaneen asettaa vähintään yhtä suuret vaatimukset
kuin yksityisten elinkeinonharjoittajien markkinoinnille.133 On kuitenkin tarkasteltava, sopivatko jotkin KSL 2 luvun säännöksistä huonosti julkisten palveluiden markkinointiin niiden piirteiden vuoksi, jotka erottavat julkiset palvelut yksityisistä.
1 §:ssä kielletään hyvän tavan vastainen markkinointi ja sopimaton menettely markkinoinnissa ja asiakassuhteessa, ja 2 ja 3 §:ssä määritellään, mitä niillä tarkoitetaan. Näiden säännösten soveltamiselle myös julkisiin palveluihin ei ole esteitä.
4 §:n mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se,
kenen lukuun markkinoidaan. Tämän säännöksen sanamuodossa huomiota kiinnittää ”kaupallinen tarkoitus”, jollaista julkisten palvelujen markkinoinnissa ei yleensä ole. Myös julkisen palvelun markkinoinnissa on tärkeää ilmaista avoimesti, kenen lukuun markkinointi
tapahtuu.
5 §:n mukaan vertaileva mainonta tai muu markkinointi ei saa aiheuttaa sekaannuksen vaaraa elinkeinonharjoittajan ja kilpailijan tavaramerkkien, toiminimien tai muiden erottavien
tunnusten taikka hyödykkeiden kesken, jos se on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja
tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman
tällaista markkinointia olisi tehnyt. Tämän säännöksen soveltamiselle julkisiin palveluihin
ei näyttäisi olevan estettä.
6–9 § koskevat totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antamista, olennaisten tietojen antamatta jättämistä ja tiedonantovelvollisuutta tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä. Edellä tässä selvityksessä on todettu, että viranomaisia velvoittavat tietojen antamiseen myös kunnan tiedonantovelvollisuus ja hyvän hallinnon periaatteet, erityisesti palveluperiaate. On selvää, että totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen ei ole
hyväksyttävää viranomaistoimintaa, ja 6 §:ssä esitetyn kiellon voi katsoa koskevan viranomaisia ilman eri säännöstäkin. Tosin säännöksen esimerkkiluettelo asioista, joita tiedot
voivat koskea, sisältää kohtia, jotka eivät liene julkisten palvelujen kohdalla relevantteja.134
Tämä ei kuitenkaan ole ongelma, koska kysymyksessä on vain esimerkkiluettelo, eivätkä
kaikki sen kohdat ole relevantteja monien muidenkaan KSL:n soveltamisalaan kuuluvien
hyödykkeiden kohdalla.
7 ja 8 § ovat siinä mielessä vaikeampia, että niissä virheellisten tietojen antamisen sijaan
velvoitetaan tiettyjen tietojen antamiseen. On siis pohdittava sitä, onko niissä säädetyn laajuinen tiedonantovelvollisuus tarpeen myös julkisia palveluja markkinoitaessa. Näistä 7 §
on helppo hyväksyä, koska siinä korostetaan tapauskohtaista arviointia: asiakkaalle on an133
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nettava sellaiset asiayhteys huomioon ottaen olennaiset tiedot, jotka hän tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja joiden puuttuminen on omiaan vaikuttamaan päätöksentekoon. Kuitenkin kuluttajan terveyden ja turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot on säännöksen mukaan aina annettava. Tapauskohtaisen
arvioinnin ansiosta 7 § soveltuu kaikentyyppisiin hyödykkeisiin, myös julkisiin palveluihin,
ja asiakkaan terveyden ja turvallisuuden kannalta tarpeellisten tietojen antaminen on ilman
muuta perusteltua myös julkisissa palveluissa.
Sen sijaan 8 §:ssä on luettelo tiedoista, joita pitäisi aina antaa tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan. Kuluttajalle on tällöin ilmoitettava
1) kulutushyödykkeen pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin on asianmukaista ottaen
huomioon kulutushyödyke ja käytetty viestin; 2) elinkeinonharjoittajan nimi ja maantieteellinen osoite sekä, jos elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonharjoittajan asiamiehenä
tai edustajana, samat tiedot hänen päämiehestään; 3) kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei voida ilmoittaa, hinnan määräytymisen perusteet; 4)
maksua, toimitusta, sopimuksen täyttämistä ja asiakasvalituksia koskevat käytännöt, jos ne
poikkeavat siitä, mitä kuluttajilla on yleensä aihetta olettaa; ja 5) mahdollinen oikeus irtisanoa tai peruuttaa sopimus.
1 kohdan vaatimusta pääominaisuuksien ilmoittamisesta aina sellaisessa laajuudessa kuin
on asianmukaista voidaan tulkita tapauskohtaisesti. 2 kohdassa vaadittavat tiedot, elinkeinonharjoittajan eli tässä tapauksessa palvelun tarjoavan julkisyhteisön nimi ja osoite, ovat
yleensä sen kanssa asioivan tiedossa. Palvelun hinnan (3 kohta) eli asiakasmaksun ilmoittaminen markkinoinnissa voi olla vaikeaa, jos se ei ole kaikille asiakkaille sama vaan määräytyy esimerkiksi maksukyvyn perusteella. Tällaisen asiakasmaksun määräytymisen perusteet voivat olla varsin monimutkaiset, joten niiden ilmoittaminen markkinoinnissa voi
olla vaikeaa, ja huomattavasti helpompaa olisi ilmoittaa esimerkiksi vain enimmäishinta.
Tiedonantovelvollisuuden lieventämistä puoltaisi sekin, että asiakkaan olisi tarvittaessa
mahdollista saada tarkka maksu tietoon tiedustelemalla sitä viranomaiselta. Toisaalta säännöksen soveltamisalaan kuuluu vain yksilöityjen hyödykkeiden markkinointi, ja on perusteltua vaatia viranomaiselta, että se tiedottaa tarjoamistaan palveluista mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tämä voi olla myös viranomaisen toiminnan kannalta järkevää, jos riittävä
tiedottaminen vähentää asiakkaiden tarvetta kysyä neuvoa ja vapauttaa siten resursseja neuvonnasta. Hinnan määräytymisen perusteiden selkeää ja melko yksityiskohtaista esittämistä
markkinoinnin yhteydessä voidaan siksi edellyttää, vaikka se ehkä olisikin vaikeampaa
kuin tyypillisen elinkeinonharjoittajan tarjoaman kulutushyödykkeen markkinoinnin yhteydessä.
4 kohta koskee elinkeinonharjoittajan käytäntöjen ilmoittamista vain niiltä osin, kuin ne
poikkeavat siitä, mitä kuluttajilla on yleensä aihetta odottaa. Julkisten palvelujen tapauksessa asiakkailla on aihetta odottaa, että nämä käytännöt ovat lainmukaisia ja täyttävät muun
muassa hyvälle hallinnolle asetetut vaatimukset. Koska julkisyhteisö ei voi poiketa lainsäädännöstä asiakkaan vahingoksi, käytännöistä tiedottamisen tarvetta ei tästä kohdasta juuri
seuraa. 5 kohta ei ole relevantti, koska asiakas ei julkista palvelua käyttäessään sitoudu
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käyttämään palvelua samalla tavalla kuin esimerkiksi määräaikaisen sopimuksen elinkeinonharjoittajan kanssa palvelusta tekevä kuluttaja.
9 §:ssä kielletään aggressiivinen menettely markkinoinnissa ja asiakassuhteessa. Siinä kuvattu menettely olisi muutenkin hyvälle hallinnolle asetettujen vaatimusten vastaista. 10 §:n
mukaan kulutushyödykkeitä ei saa toimittaa ilman tilausta. Rajoitus sopii myös julkisiin
palveluihin, kun tarkasteltavana ovat vain palvelut, joiden käyttäminen perustuu asiakkaiden vapaaehtoiseen päätökseen. Vaikka hinnanalennusilmoitukset, yhdistetyt tarjoukset ja
kylkiäistarjoukset sekä markkinointiarpajaiset eivät kuulune julkisten palvelujen markkinointiin, niitä koskevien säännösten (11–14 §) soveltamiselle ei ole estettä.
15 §:n mukaan valtioneuvosto voi antaa tarkempia säännöksiä. Niitä antaessaan valtioneuvosto voi harkita, soveltuvatko säännökset myös julkisiin palveluihin.
Luvun loppuosan säännökset koskevat luvun säännösten valvontaa ja niitä koskevan kiellon
määräämistä. Niiden osalta voidaan pohtia, voisivatko julkisten palvelujen markkinointia
valvoa ne viranomaiset, jotka muutenkin valvovat ko. viranomaistoimintaa, vai tulisiko kuluttaja-asiamiehen toimivaltaa laajentaa myös julkisten palvelujen markkinoinnin valvontaan. Markkinoinnin uskomista toimintaa muutenkin valvoville viranomaisille puoltaisi se,
että markkinoinnin puutteet voivat tulla esiin muun valvonnan yhteydessä ja toisaalta valvontaviranomaisen kyseistä toimintaa koskeva asiantuntemus auttaisi myös sen arvioinnissa, mitä palvelun markkinoinnilta voidaan edellyttää. Toisaalta kuluttaja-asiamiehellä on
asiantuntemusta juuri markkinoinnin valvomisessa ja markkinoinnin valvonnan keskittäminen kuluttaja-asiamiehelle auttaisi pitämään valvontakäytännön siten johdonmukaisena, että
valvonta ei vaihtelisi kovin paljon sen mukaan, mikä taho on valvonnan kohteena ja mikä
viranomainen valvonnasta huolehtii. Mikään ei estä sitä, että valvojina voisivat toimia rinnakkain sekä palvelua tarjoavan viranomaisen toimintaa muuten valvova viranomainen että
kuluttaja-asiamies. Kuluttaja-asiamiehellä olisi toimivalta puuttua kuluttajansuojalain vastaisiin menettelyihin, mutta toisaalta siihen voisivat puuttua myös muut valvontaviranomaiset.

6.3. Oikeus rahalliseen hyvitykseen
6.3.1. Käsiteltävät kysymykset
Edellä on todettu ongelmaksi ensinnäkin se, että vahingonkorvausvastuuta koskevat säännöt ovat epäselviä. Lisäksi julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevat vahingonkorvauslain säännökset ovat asiakkaan kannalta epäedullisempia kuin kuluttajaoikeudelliset
säännöt elinkeinonharjoittajan vahingonkorvausvastuusta. Keskeisin ero on siinä, onko asiakkaan näytettävä palveluntarjoajan tuottamus vai onko palveluntarjoajan korvausvastuusta
vapautuakseen näytettävä toimineensa huolellisesti. Kolmanneksi asiakkaalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta vastaavaa, palveluntarjoajan tuottamuksesta riippumatonta hyvitystä.
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Epäselvät säännöt ovat ilman muuta ongelma. Asiakkaan pitäisi ongelmatapauksessa tietää,
voiko hän saada korvausta ja keneltä. Myös julkisyhteisön kannalta voidaan pitää epäkohtana, jos sille aiheutuu epäselvän säännöstön nojalla odottamattomia taloudellisia vastuita.135 Sääntöjen selkeyteen tulisikin kiinnittää huomiota mahdollisia uudistuksia tehtäessä.
Sen sijaan ei ole yhtä selvää, että asiakkaan kuluttajaa vähäisemmät mahdollisuudet saada
vahingonkorvausta tai muuta rahallista hyvitystä ovat ongelma. Ennen mahdollisten ratkaisuehdotusten pohtimista tuleekin pohtia, voidaanko julkisen palvelun asiakkaan ja kuluttajan aseman eroa perustella jotenkin.
6.3.2. Vastikkeettomuus tai vastikkeen alhaisuus hyvityksen epäämisen perusteluna
Julkisen palvelun asiakkaan kuluttajaan verrattuna heikkoa asemaa voidaan yrittää perustella sillä, että julkisen palvelun asiakas ei maksa saamastaan palvelusta markkinahintaa, kun
taas yksityisen elinkeinonharjoittajan kanssa sopimussuhteessa oleva kuluttaja maksaa.
Täydelle hinnalle tulee saada sopimuksen mukainen vastine, ja jos sitä ei saa, oikeussäännöillä on säädettävä kuluttajan oikeudesta päästä suurin piirtein siihen asemaan, jossa hän
olisi, jos sopimus olisi täytetty oikein.
Tämä perustelu sivuuttaa kuitenkin sen, että kuluttajan ja julkisen palvelun asiakkaan asemat ovat siinä mielessä samanlaiset, että kummallakin on oikeus tietyt laatuvaatimukset
täyttävään palveluun. Kuluttajan oikeus perustuu elinkeinonharjoittajan kanssa tehtyyn sopimukseen, julkisen palvelun asiakkaan palvelua koskevaan lainsäädäntöön, viranomaispäätöksiin ja viime kädessä palvelun myöntämistä koskevaan päätökseen. Sopimuksessa ja
em. normeissa säännellään sitä, millainen palvelun on oltava. Esimerkiksi lainsäädännössä
voidaan säätää, että jollekin palvelulle asetettavat laatuvaatimukset ovat alhaisempia kuin
mitä sopimuksissa yleensä sovitaan yksityisten palvelujen tasosta. Tässäkään selvityksessä
ei juuri oteta kantaa siihen, millaista laatua julkisilta palveluilta edellytetään, koska päätös
on poliittinen. Jos lainsäädännössä kuitenkin asetetaan palvelun laadulle vaatimuksia, asiakkaalla pitäisi olla käytössään tehokkaat oikeussuojakeinot silloin, kun näitä vaatimuksia
ei täytetä.136 Tätä puoltaa muun muassa julkiselle vallalle asetettu velvollisuus turvata perusoikeuksien toteutuminen (PL 22 §). Yksityisoikeudellisin säännöin voidaan antaa yksilölle oikeus hyvitykseen silloin, kun hän ei ole saanut sellaista peruspalvelua, johon hänellä
olisi ollut oikeus.
Argumentti vastikkeen alhaisuudesta on sikälikin perusteeton, että julkiset palvelut rahoitetaan – siltä osin, kuin asiakasmaksut eivät kata niistä aiheutuneita kustannuksia – verovaroin. Vaikka täyttä vastiketta ei maksetakaan palvelun käyttämisen yhteydessä, se maksetaan veroina. Poliittisin päätöksin päätetään, miten verorasitus jakautuu, millaiset palvelut
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verovaroilla rahoitetaan ja paljonko kenenkin on niistä maksettava. Jotta tarkoitettu kustannusten ja palvelujen jako toteutuisi, on yksilöillä oltava käytössään oikeussuojakeinoja, jos
he saavat vähemmän kuin mihin heillä sääntöjen mukaan olisi oikeus.
Edellä sanottu ei sen sijaan estä sitä, että julkisen palvelun asiakkaan käytössä olevat oikeussuojakeinot voisivat jossakin määrin poiketa kuluttajan käytössä olevista joidenkin muiden syiden perusteella.
6.3.3. Vahingonkorvausvastuu
Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuun edellytykset ovat suurelta osin poliittinen kysymys.
Jos vastuun edellytykset ovat vaikeasti täyttyvät, yksityishenkilöt saavat kärsiä itse julkisyhteisön toiminnassa aiheutuneita vahinkoja. Jos edellytykset ovat helpommin täyttyvät,
vahinkoriski asetetaan julkisyhteisön ja viime kädessä veronmaksajien kannettavaksi. Viime kädessä on kysymys niukkojen resurssien jakamisesta: kuinka vahva suoja asiakkaalle
halutaan antaa, kun asiakkaan suojan vahvistamisesta aiheutuu kustannuksia.137
Perusteluja julkisyhteisön vahingonkorvausvastuulle tai sen puutteelle voidaan hakea tarkastelemalla vahingonkorvauksen tehtäviä: voidaanko niillä perustella korvausvastuuta?
Vahingonkorvauksen tehtävät voidaan jakaa kahteen ryhmään sen mukaan, liittyvätkö ne
vahingon aiheutumista edeltävään vai sen jälkeiseen aikaan. Viimeksi mainittuina, jälkikäteisinä vahingonkorvauksen tehtävinä Hellner luettelee vahingonkärsijän hyvittämisen, vahinkokustannusten kohdistamisen ja menetysten pulverisoimisen. Hyvittämisellä tarkoitetaan vahingon korvaamista sen kärsineelle, ja sitä voidaan Hellnerin mukaan pitää vahingonkorvaussääntöjen tärkeimpänä tehtävänä. Sitä puoltaa se, että yleistä turvallisuudentunnetta lisää tieto vahingonkärsijän oikeudesta korvaukseen. Vahinkokustannusten kohdistaminen viittaa siihen, että vahingon kustannuksia siirretään vahingonkärsijältä korvausvelvolliselle siten, että vahingonkärsijän hyvittämisen kääntöpuolena on vahingonkorvausvelvolliselle aiheutuva menetys. Menetysten pulverisoinnissa vahingonkorvauksella voidaan
katsoa olevan samanlainen tehtävä kuin vakuutuksilla: vahinko siirretään sellaisen tahon
(esimerkiksi valtio tai suuryritys) kannettavaksi, joka on voinut ottaa vahingon kattavan
vastuuvakuutuksen tai jonka on mahdollista vyöryttää vahingosta aiheutuneet kustannukset
useammalle taholle (esimerkiksi veronmaksajille tai hinnoittelun välityksellä asiakkaille).138
Vahingonkorvaussäännöstön tarkoituksena ennen vahingon tapahtumista voidaan pitää preventiota ja taloudellista preventiota eli syntyvien vahinkojen määrän vähentämistä. Preventiolla tarkoitetaan joko sitä, että kerran korvausvelvolliseksi joutunut varoo jatkossa huolellisemmin aiheuttamasta vahinkoa muille, tai sitä, että korvausvastuun asettava säännöstö
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saa ihmiset yleisemmin välttämään toimintaa, josta seuraa korvausvastuu.139 Preventio voi
perustua joko korvausvastuun pelkoon tai korvaussäännösten moraalia luovaan vaikutukseen.140 Taloudellisella preventiolla tarkoitetaan, että vahingonkorvaussäännöt luovat kannustimia valita sellaisia toimintatapoja, jotka johtavat vahinkojen välttämiseen.141
Vahingon kärsineen näkökulmasta tarve julkisyhteisön toiminnassa aiheutuneen vahingon
hyvittämiseen on ilmeinen. Vahinkoa kärsineen turvallisuuden korostaminen sopii yhteen
sen kanssa, että julkisyhteisöjen toimintaan kohdistuvaa luottamusta pidetään yleensä tärkeänä ja suojaamisen arvoisena. Varsinkin sosiaali- ja terveyspalvelut kohdistuvat usein
heikossa asemassa oleviin ihmisiin, joiden mahdollisuudet valvoa omaa etuaan eivät ole
kovin hyvät. Vahingon kärsineen hyvittämisen tarve ei ole riippuvainen siitä, onko vahinko
aiheutettu tuottamuksellisesti vai ei. Turvallisuuden tunteen kannalta voitaisiin pitää tärkeänä, että korvauksen edellytykset yksityisissä ja julkisissa palveluissa vastaisivat pitkälti
toisiaan: ei ole hyvä, jos julkisiin palveluihin suhtaudutaan epäluuloisesti siksi, että niiden
käyttäjän asemaa pidetään yksityisen palvelun käyttäjän asemaa turvattomampana. Tällainen ajattelutapa voi voimistaa kehitystä, jossa ne, joilla on valintamahdollisuus, siirtyvät
käyttämään yksityisiä palveluja, ja julkiset palvelut jäävät ainoastaan yhteiskunnan vähäosaisten käytettäväksi. Kehityksen seurauksena julkisten palvelujen taso voi huonontua.
Kohdistaminen vahingonkorvauksen tehtävänä viittaa siihen, että vahingot asetetaan aiheuttajansa kannettavaksi. Kohdistamisen kannalta mielenkiintoinen kysymys on se, millä tahoilla on vahingonkorvausvastuu ostopalvelun tai palvelusetelillä hankittavan palvelun yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Edellä olen tullut siihen tulokseen, että voimassaolevan
oikeuden mukaan ostopalvelun laadusta suhteessa asiakkaaseen vastaisi vain palvelun ostanut kunta, kun taas palvelusetelillä hankittavasta palvelusta olisivat asiakkaalle vastuussa
sekä kunta että tuottaja. Korvausvastuun kohdistaminen vahingonaiheuttajaan puoltaisi palveluntuottajan vastuuta. Toisaalta vastuu voi viime kädessä jäädä palveluntuottajan kärsittäväksi, vaikka kunta olisikin yksin tai tuottajan ohella vastuussa asiakkaalle. Kunta voi näet takautumisoikeutensa perusteella vaatia asiakkaalle maksamiaan korvauksia takaisin vahingon aiheuttaneelta tuottajalta. Toisaalta asiakkaan oikeus vaatia korvausta suoraan ostopalvelun tuottajalta edistäisi vastuun kohdistumista heti vahingon aiheuttajaan.
Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta voidaan pitää pulverisoinnin oppikirjaesimerkkinä. Jos vahinko jää kärsijänsä kannettavaksi, eikä tällä ole vahingon korvaavaa vakuutusta,
hän kärsii vahingon yksin. Jos julkisyhteisö on korvausvastuussa, menetys jakautuu suurelle määrälle veronmaksajia. Pulverisointitavoite puoltaa vahvasti julkisyhteisön mahdollisimman laajaa korvausvastuuta.
Preventio voi perustua sekä kokemuksesta oppimiseen että sääntöjen perusteella tapahtuvaan ennakointiin. Jos julkisyhteisö on joutunut korvaamaan toiminnallaan aiheuttamiaan
vahinkoja, se kiinnittää todennäköisesti tulevaisuudessa huomiota siihen, miten vastaavat
139
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vahingot voidaan ehkäistä. Toki asianmukaisesti toimiva julkisyhteisö ottaa aiheutuneet
vahingot toimintansa suunnittelussa huomioon silloinkin, kun ne eivät ole jääneet sen korvattaviksi. Lisäksi korvausvastuun uhka voi vaikuttaa resurssien kohdentamista koskevaan
päätöksentekoon: jos palveluista säästämisestä aiheutuu todennäköisesti korvattavia vahinkoja, palvelujen laatua huonontavat säästötoimenpiteet näyttävät vähemmän houkuttelevilta. Toisaalta riski vahingonkorvausvastuusta saattaa johtaa siihen, että tiettyyn yhteiskunnallisesti hyödylliseen toimintaan, joka ei ole julkisyhteisölle pakollista ja johon liittyy
merkittävä vahinkoriski, ei ryhdytä lainkaan.
Hakalehto-Wainio on koonnut yhteen argumentteja, joilla perustellaan viranomaisten korvausvastuun rajoittamista. Rajoittamista perustellaan ensinnäkin viranomaistoiminnan luonteella: viranomaiset toimivat yhteiskunnan jäsenten yhteiseksi hyväksi, ne eivät voi kieltäytyä vaikeistakaan tehtävistä virhevaaraan vedoten ja toimintaa hankaloittaa usein kiireinen
aikataulu ja käsiteltävien asioiden suuri määrä. Hakalehto-Wainio huomauttaa kuitenkin,
että yksityisen oikeuden sivuuttaminen yleisen edun perusteella on kyseenalaista.142 Viranomaistoiminnan luonne vaikuttaakin huonolta perustelulta sille, että toimintaan liittyvien
riskien pitäisi jäädä asiakkaan kannettavaksi.
Vahingonkorvausvastuun rajoittamista on varsinkin kansainvälisessä keskustelussa perusteltu myös vahinkoa kärsineen vaihtoehtoisilla oikeussuojateillä eli sillä, että julkishallinnossa aiheutuneet vahingot pitäisi selvittää ja hyvittää jotenkin muuten kuin vahingonkorvauksella.143 Suomessa käytössä olisivat esimerkiksi muistutus- ja kantelumenettelyt, mutta
niiden perusteella asiakas ei pääsääntöisesti saa rahallista kompensaatiota vahingostaan.144
Korvausvastuuseen suhtaudutaan varauksellisesti myös siksi, että pelätään korvausvaatimusten – niin aiheellisten kuin aiheettomienkin – tulvaa. Hakalehto-Wainio toteaa kuitenkin, ettei vakuuttavaa näyttöä perusteettomien kanteiden runsaudesta ole esitetty.145 Voitaneen lisäksi olettaa, ettei korvaussääntöjen sisältö vaikuta kovin paljon siihen, kuinka paljon selvästi perusteettomia vaatimuksia esitetään. Aiheellisten vaatimusten runsauden ei
pitäisi olla ongelma. Jos palvelujen käyttäjille aiheutuu usein vahinkoja, pitäisi pikemminkin pyrkiä estämään vahinkojen aiheutumista kuin rajoittaa oikeutta saada korvausta. Korvausvastuu on omiaan lisäämään myös pelkästään taloudellisista mittareista kiinnostuneiden päätöksentekijöiden motivaatiota huolehtia palvelujen laadusta.
Vahingonkorvausvastuun uhkaa on pidetty hallintotoimintaa häiritsevänä tekijänä, joka johtaa viranomaisten ylivarovaisuuteen. Lisäksi korvauskanteiden määrän kasvamisen on pelätty vaikeuttavan viranomaisten keskittymistä varsinaiseen toimintaansa. Siitä, että korvausvastuun uhka johtaisi tavallista ja toivottavaa huolellisuutta suurempaan varovaisuuteen,
ei ole kuitenkaan esitetty näyttöä.146 Korvauskanteiden määrään puolestaan voi vaikuttaa
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huolellisemmalla toiminnalla. Jos viranomaisen toiminnasta todella aiheutuisi siinä määrin
korvauskanteita, että normaali toiminta estyisi, tulisi pikemminkin harkita keinoja vähentää
tyytymättömien asiakkaiden osuutta kuin heidän mahdollisuuksiaan vedota palvelun puutteisiin.
Viimeisenä vahingonkorvausvastuun rajoittamista puoltavana argumenttina on esitetty viranomaisten vahingonkorvausvastuusta aiheutuvaa taloudellista rasitusta. Argumentin mukaan niukat resurssit tulisi ennemmin suunnata hallinnon tavoitteita edistävään toimintaan
kuin yksittäisille vahingonkärsijöille. Vasta-argumenttina tälle Hakalehto-Wainio on esittänyt, että taloudellisia näkökohtia ei saisi asettaa yksityisen oikeusturvan edelle. Lisäksi julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu voidaan nähdä yhteiskunnallisena vakuutuksena viranomaistoiminnassa aiheutuvia vahinkoja vastaan.147 Näyttäisikin paremmalta vaihtoehdolta,
että jos vahinkojen aiheutumista julkisessa palvelutoiminnassa ei voitaisi täysin estää, ne
eivät jäisi niiden kannettavaksi, joille ne sattuvat aiheutumaan, vaan rasitus jaettaisiin kaikille veronmaksajille.
Tarkastelun perusteella ei näyttäisi juuri olevan perusteita sille, että julkisen palvelun asiakkaan on vaikeampi saada vahingonkorvausta kuin elinkeinonharjoittajan kanssa asioivan
kuluttajan.
Edellä on todettu, että kuluttajan ei ainakaan tarvitse näyttää toteen elinkeinonharjoittajan
tuottamusta saadakseen korvausta hänelle viivästyksestä tai virheestä aiheutuneesta vahingosta. Todistustaakka voitaisiin kääntää myös julkisia palveluja koskevan vahingonkorvauksen osalta: jos palvelua ei anneta oikea-aikaisesti tai sen laadussa on puutteita, ja siitä
aiheutuu asiakkaalle vahinkoa, julkisyhteisön olisi korvattava vahinko, jos se ei pysty näyttämään, ettei vahinko johdu huolimattomuudesta sen puolella.148
Edellä on todettu, että asiakas voi ilmeisesti kohdistaa vahingonkorvausvaatimuksen ostopalveluissa vain palvelun ostaneeseen julkisyhteisöön ja palvelusetelitapauksessa joko julkisyhteisöön tai palveluntuottajaan. Tulkinnat eivät kuitenkaan olleet ainoita mahdollisia.
Kuluttajapalveluksia koskevan lainsäädännön mukaan kuluttaja voi kohdistaa vaatimuksensa paitsi sopimuskumppaniinsa, myös tämän käyttämään täytäntöönpanoapulaiseen. Ruotsissa ehdotetaan, että asiakas voisi vaatia korvausta suoraan ostopalvelun tuottajalta.149 Ostopalvelussa palveluntuottajan vahingonkorvausvastuun merkitystä kuluttajalle on omiaan
pienentämään se, että kunta on käytännössä aina maksukykyinen velallinen. Toisaalta asiakkaan näkökulmasta nimenomaan palveluntuottaja voi näyttää oikealta vastuutaholta, jos
vahinko on aiheutunut sen toiminnasta.150 Lisäksi korvausvaatimuksen kohdistaminen suo147
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raan palveluntuottajalle voisi olla kokonaisuutena arvostellen järkevää, koska jos julkisyhteisö maksaisi korvauksen, se voisi todennäköisesti kuitenkin vaatia takautumisoikeutensa
nojalla maksamaansa korvausta palveluntuottajalta. Asiakkaan näkökulmasta tilanne voisi
olla selkeämpi, jos hän voisi esittää vaatimuksensa valintansa mukaan joko julkisyhteisölle
tai palveluntuottajalle.
Vahingonkorvausta koskevat säännöt ovat tällä hetkellä vahingonkorvauslaissa, joka on
sopimuksen ulkopuolista vastuuta koskeva yleislaki. Yksi vaihtoehto olisi ottaa julkisiin
palveluihin liittyvää vahingonkorvausvastuuta koskeva säännös vahingonkorvauslakiin.
Toisaalta palveluntuottajan vastuusta säätäminen vahingonkorvauslaissa olisi systemaattisesti ongelmallista, koska palveluntuottajan vastuu perustuu palvelujen tuottamista koskevaan sopimukseen, ja vahingonkorvauslaki koskee nimenomaan sopimukseen perustumatonta vastuuta.
Ruotsissa ehdotetaan, että tietyt kuluttajapalveluslain säännökset tulisivat sovellettavaksi
myös julkisiin palveluihin. Kuluttajapalveluslain säännösten soveltamisesta säädettäisiin
kutakin palvelua koskevassa laissa.151 Suomessa tällainen ratkaisu edellyttäisi uusia säännöksiä kuluttajansuojalaissa, koska nykyiset kuluttajapalveluksia koskevat 8 luvun säännökset koskevat esineitä koskevia palveluksia, eivätkä olisi ongelmitta sovellettavissa ihmisiin kohdistuviin julkisiin palveluihin.152 KSL:n soveltamisen ongelmana olisi myös säännösten muodostuminen vaikeasti luettaviksi: esimerkiksi ruotsalaisessa ehdotuksessa on
erityinen julkisia palveluita koskeva säännös (1:3), jonka mukaan laissa elinkeinonharjoittajista sanottu koskee julkisissa palveluissa kuntaa, valtiota tai maakäräjiä. Kuhunkin palveluun soveltuvat kuluttajapalveluslain säännökset lueteltaisiin palvelua koskevassa laissa.
Oikeiden sääntöjen löytäminen edellyttäisi siis kahden eri säännöksen lukemista rinnakkain. Yksinkertaisempaa ja havainnollisempaa on, jos vahingonkorvaussäännökset sisällytetään julkisia palveluja koskevaan lainsäädäntöön.
Luonteva sijainti vahingonkorvaussäännöksille sosiaali- ja terveyspalveluissa olisi laissa
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja laissa potilaan asemasta ja oikeuksista.
Sopimusoikeudellisen terminologian (virhe, viivästys jne.) käyttäminen voisi hämärtää liikaa sitä seikkaa, että kysymys ei ole sopimukseen perustuvasta vastuusta ja että palvelulle
asetettavat vaatimukset johtuvat pääsääntöisesti lainsäädännöstä, eivät yksittäisten asiakkaiden kanssa sovituista ehdoista. Siksi virheellisen tai viivästyneen palvelun suhteen olisi
parempi puhua vain palvelusta, joka ei täytä sille laissa asetettuja vaatimuksia. Kuten edellä
on todettu, vaatimus hyvästä laadusta sisältyy sekä lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista
että lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Toinen vaihtoehto olisikin
säätää korvausvastuusta vain silloin, kun palvelu ei täytä ko. laissa asetettuja vaatimuksia.
Kolmas vaihtoehto olisi luetella säännöksissä ne lait tai jopa yksittäiset lainkohdat, joiden
vastaisesta toiminnasta korvausvastuu seuraisi.
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Esim. asiakaslaissa (ja potilaslaissa mutatis mutandis) voisi säätää seuraavasti:
Sosiaalihuollon järjestäjän ja tuottajan vahingonkorvausvastuu
Jos asiakkaalle aiheutuu vahinkoa siitä, että sosiaalihuolto ei vastaa sille (tässä) laissa
asetettuja vaatimuksia, sosiaalihuollon järjestäjän on korvattava asiakkaalle aiheutuva vahinko, jollei se osoita, ettei vahinko johtunut huolimattomuudesta sen puolella.
Asiakas voi vaatia korvausta myös sosiaalihuollon tuottajalta, jollei sosiaalihuollon tuottaja osoita, ettei vahinko johtunut huolimattomuudesta sen puolella.
Tämän selvityksen kuluttajaoikeudellinen kysymyksenasettelu johti rajaukseen, jonka mukaan tarkasteltavana ovat vain julkiset palvelut, joita vastaavia voidaan ostaa yksityisiltä
elinkeinonharjoittajilta. Ei ole kuitenkaan syitä sille, että julkisyhteisön vahingonkorvausvastuusta säädettäisiin vain näissä tapauksissa. Pikemminkin asiakkaan oikeussuojatarvetta
voidaan pitää erityisen merkittävänä silloin, kun hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin julkisyhteisön kanssa asioiminen.
Myös palvelusetelilakiin tulisi ottaa säännös siitä, missä määrin kunta vastaa palvelusetelillä ostettavan palvelun yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Ratkaistava olisi, vastaisiko
kunta ainoastaan omalla menettelyllään aiheuttamastaan vahingosta esimerkiksi laiminlyötyään tarkastaa palveluntuottajan hyväksymisen edellytysten153 täyttyvän vai vastaisiko
se vahingoista samoin perustein kuin ostopalveluissa. Kunnan vastuun puolesta ja sitä vastaan puhuvista seikoista ks. jakso 4.5.4. Laissa palveluntuottajilta vaadittu vastuuvakuutus
vähentää kunnan korvausvastuun merkitystä asiakkaan suojana. Esitöissä on katsottu kunnan korvausvastuun määräytyvän vahingonkorvauslain julkisen vallan käyttöä koskevan
säännöksen mukaan ja edellyttävän, että kunta on syyllistynyt virheeseen tai laiminlyöntiin
ja että julkisen tehtävän hoitamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella
asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu.154 Jos kunnan vahingonkorvausvastuu on vähäisempi kuin ostopalveluissa, sen tulisi kuitenkin ilmetä selvästi lainsäädännöstä. Riittävää ei
ole, että korvausvastuun erot ilmenevät ainoastaan epäsuorasti esitöistä ja asiakkaan kuluttajaoikeudellisen suojan korostamisesta.
6.3.4. Maksun alentaminen
Edellä olen todennut hinnanalennusvaatimuksen puuttumisen käytännön merkityksen riippuvan siitä, minkä suuruinen palvelumaksu on. Täyden maksun maksaminen puutteellisesta
palvelusta on kuitenkin aina ongelma asiakkaiden yhdenvertaisuuden kannalta. Hinnanalennus sopii kuitenkin huonosti julkisen palvelun virheen seuraamukseksi, koska sen tavoitteena on sopimustasapainon palauttaminen. Sen sijaan julkisiin palveluihin voisi sovel153
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tua hyvin palvelumaksun alentaminen, joka ei ole perinteisen hinnanalennuksen tapaan sidoksissa sopimustasapainoon. Se olisi yksinkertainen keino hyvittää asiakasta palvelun laadun puutteesta silloin, kun varsinaista vahinkoa ei ole aiheutunut.155 Vahingonkorvaukseen
verrattuna maksun alentamisessa olisi sekin etu, että asiakkaan ei tarvitsisi vaatia sitä yleisessä tuomioistuimessa, vaan hän voi valittaa maksua koskevasta päätöksestä hallintooikeudellisessa järjestyksessä.156 On kuitenkin huomattava, ettei palvelumaksun alentaminen yksin ole riittävä keino asiakkaan aseman turvaamiseen, koska maksun pienuuden
vuoksi maksuvelvollisuuden alentamisen käytännön merkitys voi olla pieni.
Asiakasmaksulain 11 §:ssä säädetään maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta. Siihen voitaisiin lisätä uusi momentti, esimerkiksi:
Jos sosiaalihuollon tai terveydenhuollon palvelu ei ole vastannut sille laissa asetettuja vaatimuksia, palvelusta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava. Alennuksen suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon palvelussa olevien puutteiden merkitys
asiakkaalle.
Informaatiosyistä potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin tulisi lisätä viittaussäännös, jonka mukaan
asiakasmaksun alentamisesta säädetään asiakasmaksulain 11 §:ssä.

6.4. Neuvonta
Tällä hetkellä asiakkaan neuvonta kuuluu pääasiassa potilas- ja sosiaaliasiamiehille. Niiden
toimintaa koskevissa selvityksissä on kuitenkin käynyt ilmi ongelmia: asiakkaat sen paremmin kuin asiamiehet itsekään eivät koe asiamiehiä riippumattomiksi157 ja asiamiehet
kokevat usein asiantuntemuksensa riittämättömäksi158. Asiakkaiden aseman parantamiseksi
ja asiantuntevan neuvonnan varmistamiseksi neuvontajärjestelmää olisikin ehkä syytä kehittää. Yhtenä tulevaisuuden mahdollisuutena on pidetty asiamiestoiminnan siirtämistä valtion tehtäväksi tai muuta asiamiestyön yhdistämistä suurempiin yksiköihin.159
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Asiamiesjärjestelmän kehittämisen ohella tai sijaan kuluttajaneuvonnan toimialaa voitaisiin
laajentaa myös julkisiin palveluihin. Näin sekä yksityisten että julkisten palvelujen asiakkaat saisivat neuvontaa samasta paikasta, joka olisi mahdollisen riidan osapuoliin nähden
aidosti puolueeton. Asiakkaan kannalta olisi yksinkertaista, jos sama taho tarjoaisi neuvontaa asiakassuhteen luonteesta riippumatta. Tarvittaessa kuluttajaneuvoja voisi asiakasta
avustaessaan olla yhteydessä asianomaisiin asiamiehiin. Keskitetyssä neuvonnassa neuvojien asiantuntemuksen taso on helpompi varmistaa kuin silloin, kun neuvonnasta huolehtivat
yksittäiset asiamiehet, jotka usein hoitavat asiamiehen tehtäviä muiden työtehtäviensä ohella.

6.5. Lautakuntakäsittely
Edellä on todettu, että asiakkaan ainoa keino saada esimerkiksi vahingonkorvausta sitä
maksamasta kieltäytyvältä julkisyhteisöltä on kanteen nostaminen yleisessä tuomioistuimessa. Helpompi ja halvempi väylä puuttuu. Ylimmät laillisuusvalvojat ovat tosin joissakin tapauksissa antaneet suosituksia viranomaistoiminnassa aiheutettujen vahinkojen hyvittämisestä asiakkaalle, mutta heidän kannanottonsa eivät ole olleet kovin yksityiskohtaisia, vaan hyvitys on jätetty viranomaisen itsensä harkittavaksi.
Lautakuntakäsittelyä vastaavan tahon puute voitaisiin ratkaista joko nykyisten viranomaisten toimenkuvia laajentamalla tai uuden perustamisella. Suositusten antaminen tai korvausvaatimusten sovittelu voitaisiin sisällyttää oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen toimenkuvaan.160 Näin voitaisiin hyödyntää näiden tahojen viranomaistoimintaa ja sille asetettavia
vaatimuksia koskevaa asiantuntemusta. Toisaalta kuluttajariitalautakunnan toimivaltaa voitaisiin laajentaa koskemaan myös yksityishenkilön julkisyhteisöön kohdistuvia yksityisoikeudellisia vaatimuksia silloinkin, kun julkisyhteisö ei toimi elinkeinonharjoittajana. Kuluttajariitalautakunnalla puolestaan olisi jo valmiiksi asiantuntemusta juuri yksityisoikeudellisista oikeussäännöistä. Lautakunta on jo nyt jakaantunut jaostoihin, jotka käsittelevät erilaisia asioita. Tulevaisuudessa yksi jaosto voisi erikoistua julkisyhteisöön kohdistettuihin vaatimuksiin.
Lautakuntakäsittelyyn rinnastuisi jossakin määrin vaatimusten siirtäminen hallintooikeuksien käsiteltäväksi, koska prosessi olisi asiakkaalle yleisessä tuomioistuimessa käytävää prosessia edullisempi.161 Toisaalta hallintotuomioistuimissa ei liene vastaavaa asiantuntemusta yksityisoikeudellisista riita-asioista kuin yleisissä tuomioistuimissa. Esimerkiksi
vahingonkorvausta koskevien asioiden hajaantuminen kahteen eri tuomioistuimeen voisi
aiheuttaa ongelmia esimerkiksi siksi, että näiden käytännöt samojen säännösten soveltamisessa muodostuisivat erilaisiksi.
160

Ks. tällaisesta ratkaisusta esim. Hakalehto-Wainio 2008 s. 398–399 ja siinä mainitut lähteet.
Esim. Mäkisen mukaan julkisia tehtäviä koskevat riidat julkisyhteisön kanssa tulisi saada suhteellisen vaivattomasti vireille, mikä puoltaa niiden käsittelyä hallintolainkäytössä, joka on asianosaisen kannalta yksinkertaista, helppoa ja halpaa. Lisäksi julkisten tehtävien luonne ja julkisoikeuden alat erityislait tunnetaan hallintotuomioistuimissa paremmin kuin yleisissä tuomioistuimissa (Mäkinen 2001 s. 79–80).
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Toinen vaihtoehto olisi uuden, asiakkaan ja julkisyhteisön välisiä riitoja koskevien erimielisyyksien käsittelyyn erikoistuneen lautakunnan perustaminen. Yksinkertaisempaa lienee
kuitenkin laajentaa jonkin jo toimivan viranomaisen toimenkuvaa ja ohjata sen käyttöön
uusien tehtävien edellyttämät lisäresurssit.

7. Lopuksi
Tämän selvitys rakentuu kuluttajan ja julkisen palvelun asiakkaan aseman vertaamiselle.
Lähestymistavan vuoksi tarkastellaan vain sitä, missä suhteessa julkisen palvelun asiakkaan
asema on heikompi kuin kuluttajan. Muut mahdolliset epäkohdat julkisen palvelun asiakkaan asemassa eivät tule ilmi.
Vaarana kuluttaja- ja sopimusoikeudellisen näkökulman korostamisessa on, että unohdetaan muut keinot. Vaikka neuvontaa lisättäisiin ja oikeussuojateitä parannettaisiin, kuluttajan sopimusoikeudelliset suojakeinot ovat aktiivisen, omia oikeuksiaan valvovan asiakkaan
keinoja. Heikoimmassa asemassa olevat eivät edes soita kuluttajaneuvojalle. Siksi on tärkeää, että julkisen palvelun asiakkaan asema turvataan ensisijaisesti muilla kuin asiakkaan
aktiivisuudesta riippuvilla toimenpiteillä kuten riittävällä viranomaisvalvonnalla. Kuluttajaoikeudelliset keinot voivat olla hyvä täydennys asiakkaan suojaan, mutta ne eivät ole yksin riittäviä.
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