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2.5. Harhaanjohtavat ympäristöväittämät 
 
2.5.1. Johdanto/määritelmä 
 
Ilmaisuilla ”ympäristöväittämä” ja ”ympäristöväite” viitataan menettelyyn, jossa (kaupallisen 
viestinnän, markkinoinnin tai mainonnan yhteydessä) annetaan ymmärtää tai muulla tavoin 
annetaan sellainen kuva, että tuote tai palvelu on ympäristöystävällinen (eli se vaikuttaa 
positiivisesti ympäristöön) tai vahingoittaa ympäristöä vähemmän kuin kilpaileva tuote tai 
palvelu. Taustalla saattaa olla esimerkiksi sen koostumus, sen valmistus- tai tuottamistapa, 
sen hävittämistapa tai sen käytön vuoksi odotettavissa oleva energiansäästö tai saastumisen 
väheneminen. Kun tällaiset väitteet eivät ole todenperäisiä tai niitä ei voida tarkistaa, 
menettelyä kutsutaan ”viherpesuksi”. 
 
Kuluttajat voivat tuotteita hankkiessaan ottaa ympäristönäkökohdat huomioon. 
Elinkeinonharjoittajat ottavat nämä tekijät yhä useammin huomioon suunnitellessaan 
mainonta- ja markkinointikampanjoitaan, ja ympäristöväittämistä on tullut tehokas 
markkinointiväline. Jotta ympäristöväittämät antaisivat tietoa kuluttajille ja edistäisivät 
tehokkaasti vähemmän ympäristöön vaikuttavien tavaroiden ja palveluiden myyntiä, on 
kuitenkin välttämätöntä, että ne ovat selkeitä, totuudenmukaisia ja tarkkoja eivätkä ne johda 
harhaan. Väittämissä ei saisi myöskään korostaa joitain tiettyä ympäristökysymystä ja salata 
tehtyjä kompromisseja tai ympäristöön kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia. Todenperäisten 
ympäristöväittämien käyttäminen on myös tärkeää totuudenmukaisia väitteitä esittävien 
elinkeinonharjoittajien suojelemiseksi sellaisten elinkeinonharjoittajien vilpilliseltä kilpailulta, 
jotka esittävät perusteettomia ympäristöväittämiä50. 
 
Ympäristönäkökohtiin perustuvan markkinoinnin yhdenmukaistamiseksi ei ole olemassa 
mitään varsinaista EU-lainsäädäntöä. Ympäristöväittämät kuuluvat osittain sellaisen unionin 
erityislainsäädännön soveltamisalaan, jolla säännellään tietyn tuoteluokan 
ympäristötehokkuutta ja kielletään väitteen, logon tai merkin harhaanjohtava käyttö. Tämä 
lainsäädäntö sisältää erityissäännöt, jotka ovat ensisijaisia direktiivin laajempiin säännöksiin 
nähden kuten edellä 1.9 kohdassa todetaan. Esimerkkejä tästä lainsäädännöstä annetaan alla 
olevassa 2.5.2 kohdassa.  
 
EU:n erityislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien näkökohtien ohella direktiivin yleisiä 
säännöksiä käytetään, kun ympäristöväittämiä arvioidaan ja kun tarkastellaan, onko väite 
kuluttajan kannalta harhaanjohtava sisältönsä tai esitystapansa puolesta. 

                                                 
50 Ks. esimerkiksi äskettäinen kuluttajien ympäristöodotuksista tehty tutkimus (Green expectations – 
Consumers' understanding of green claims in advertising, tekijänä Consumer Focus), josta käy ilmi, että 58 % 
haastatelluista kuluttajista oli sitä mieltä, että monet yritykset teeskentelevät noudattavansa 
ympäristöperusteita vain saadakseen tuotteistaan korkeamman hinnan. Tutkimus osoitteessa 
http://www.consumerfocus.org.uk/publications/green-expectations-consumers%E2%80%99-understanding-of-
green-claims-in-advertising 



Tätä seikkaa korostettiin kestävän kulutuksen ja tuotannon ja kestävän teollisuuspolitiikan 
toimintaohjelmaa koskevissa päätelmissä, jotka ympäristöneuvosto hyväksyi 4. joulukuuta 
2008. Päätelmien 18 kohdassa neuvosto ”KEHOTTAA jäsenvaltioita panemaan 
kokonaisuudessaan täytäntöön sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 
ympäristöväitteiden osalta ja PYYTÄÄ komissiota sisällyttämään ympäristöväitteet kaikkiin 
sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevasta direktiivistä annettaviin suuntaviivoihin”. 
 
2.5.2. Yleiskatsaus ympäristöväittämiä koskevaan EU:n erityislainsäädäntöön 
 
a) Luomumerkinnät määritellään asetuksessa (EY) N:o 834/200751

 ja niitä säännellään tällä 
asetuksella. Siinä säädetään luettelosta, joka sisältää ilmaukset ja lyhenteet (kuten ”bio” tai 
”eko”), joita voidaan käyttää sellaisten tuotteiden pakkausmerkinnöissä, mainonnassa tai 
kaupallisissa asiakirjoissa, jotka täyttävät mainitussa asetuksessa säädetyt vaatimukset. 
 
Tällaisten merkintöjen harhaanjohtava käyttö kielletään asetuksen 23 artiklassa: 
 
”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja ilmauksia ei saa käyttää missään osassa yhteisöä millään 
yhteisön kielellä sellaisen tuotteen merkitsemiseen, mainostamiseen tai kaupallisten 
asiakirjojen yhteydessä, joka ei vastaa tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, paitsi jos 
niitä ei käytetä elintarvikkeessa tai rehussa olevista maataloustuotteista tai niillä ei 
selvästikään ole yhteyttä luonnonmukaiseen tuotantoon. 
 
Lisäksi merkinnöissä ja mainonnassa ei saa käyttää ilmauksia, tavaramerkeissä käytetyt 
ilmaukset mukaan luettuina, eikä harjoittaa käytäntöjä, jotka voivat johtaa kuluttajaa tai 
käyttäjää harhaan antamalla ymmärtää, että tuote tai sen ainesosat vastaavat tässä 
asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.  
 
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja ilmauksia ei saa käyttää tuotteesta, jonka merkinnässä tai 
jota koskevassa mainoksessa on yhteisön säännösten mukaisesti mainittava, että se sisältää 
muuntogeenisiä organismeja, koostuu muuntogeenisistä organismeista tai on tuotettu 
muuntogeenisistä organismeista.”  
 
Asetuksessa säädetään myös jalostettuja elintarvikkeita koskevista säännöistä sekä 
pakollisista maininnoista ja tunnuksista. 
 
b) Energiamerkintöjä säännellään direktiivillä 92/75/ETY52. Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai 
osamaksukauppaan tarjottujen kodinkoneiden mukana on oltava selostus ja merkintä, jossa 
annetaan tietoja niiden energian (sähköenergian tai muun) ja muiden olennaisten 
voimavarojen kulutuksesta. 
Tällaisten merkintöjen harhaanjohtava käyttö kielletään direktiivin 7 artiklan b alakohdassa: 
 
”tämän direktiivin ja soveltamisdirektiivien vaatimusten vastaisten energiankulutukseen 
liittyvien merkintöjen, merkkien, tunnusten tai tekstien esittäminen on kiellettyä, jos se 

                                                 
51 Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL 
L 189, 20.7.2007, s. 1–23). 
52 Neuvoston direktiivi 92/75/ETY, annettu 22 päivänä syyskuuta 1992, kodinkoneiden energian ja muiden 
voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin (EYVL L 297, 13.10.1992, s. 
16–19). 



todennäköisesti johtaa harhaan tai aiheuttaa sekaannusta. Tätä kieltoa ei sovelleta yhteisön 
eikä kansallisiin ympäristömerkkiohjelmiin;”53

 

c) Renkaiden merkintöjä säännellään renkaiden polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä 
parametreja koskevasta merkinnästä annettavalla asetuksella54. Asetuksen mukaan 
rengasvalmistajien on ilmoitettava luokkien C1, C2 ja C3 renkaiden (eli renkaiden, joita 
käytetään enimmäkseen henkilöautoissa sekä kevyissä ja raskaissa hyötyajoneuvoissa) 
polttoaineenkulutus, märkäpito ja vierintämelu. Nämä tiedot on 1. marraskuuta 2012 alkaen 
pidettävä esillä myyntipaikassa painetussa muodossa renkaan välittömässä läheisyydessä 
myyntipisteessä tai kulutuspintaan kiinnitetyssä tarrassa. Asetuksen 4 ja 5 artiklan mukaan 
renkaiden ominaisuudet on myös ilmoitettava loppukäyttäjille rengasostoksesta annettavassa 
laskussa tai sen yhteydessä sekä teknisessä mainosmateriaalissa, kuten luetteloissa, 
esittelylehtisissä tai verkkomarkkinoinnissa. 
 
 d) Polttoaine- ja hiilidioksidimerkinnät: direktiivin 1999/94/EY55 mukaan polttoainetaloutta 
koskevan merkinnän on oltava esillä kaikkien uusien henkilöautojen yhteydessä 
myyntipaikassa. Merkinnän on oltava selvästi nähtävissä ja sen on täytettävä tietyt liitteessä I 
vahvistetut vaatimukset. Siinä on erityisesti ilmoitettava viralliset tiedot 
polttoaineenkulutuksesta litroina 100 kilometriä kohden tai kilometreinä litraa kohden (tai 
maileina gallonaa kohden) ja hiilidioksidipäästöistä grammoina kilometriä kohden. 
 
Direktiivin 7 artiklassa säädetään, että ”jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
polttoaineenkulutusta tai hiilidioksidipäästöjä koskevien sellaisten merkkien, tunnusten tai 
merkintöjen, jotka eivät vastaa tämän direktiivin vaatimuksia, käyttö 3, 4, 5 ja 6 artiklassa 
tarkoitetuissa merkinnöissä, oppaissa, julisteissa tai mainosjulkaisuissa ja 
myynninedistämisaineistossa kielletään, jos niiden esittäminen voi aiheuttaa sekaannusta 
uusien henkilöautojen mahdollisten kuluttajien kannalta.” 
 
Tämän lisäksi liitteessä IV vahvistetaan autoihin liittyviin mainosjulkaisuihin sovellettavat 
säännöt. 
”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikissa mainosjulkaisuissa mainitaan tiedot niiden 
ajoneuvojen polttoaineenkulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä, joita kyseiset julkaisut 
koskevat. Näiden tietojen on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset: 
                                                 
53 Direktiivin 1992/75/ETY uudelleenlaatimista koskevan ehdotuksen käsittely on tällä hetkellä 
lainsäädäntöprosessin viimeisessä vaiheessa. Direktiivin tullessa voimaan komissiolle annetaan valtuudet 
vahvistaa tiettyjä tuotteita koskevia merkintöjä. Merkintädirektiivin soveltamisala laajennetaan kaikkiin 
energiaan liittyviin tuotteisiin, joiden mukana on oltava ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan 
tarjoamisen yhteydessä selostus ja merkintä, jossa annetaan tietoja tuotteiden energian ja tarvittaessa muiden 
voimavarojen kulutuksesta. 
Tunnetun A–G-asteikon (ja jääkaappien osalta A+ ja A++-luokkien) käyttö jatkuu edelleen, mutta asteikko on 
mahdollista laajentaa luokkiin A+/A++/A+++, ja kuluttajat saavat vastedes aina tietoonsa parhaan markkinoilla 
saatavilla olevan luokan, sillä direktiivissä edellytetään, että paras luokka ilmoitetaan aina tumman vihreällä 
värillä. Merkin luvaton käyttö kielletään, ja jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön erilaisia tällaisessa tapauksessa 
sovellettavia seuraamuksia, kun ne panevat direktiivin täytäntöön. Uudessa direktiivissä niin ikään lujitetaan 
markkinavalvontaa koskevia säännöksiä noudattaen asetusta (EY) N:o 765/2008, jolla pyritään minimoimaan 
säännösten noudattamatta jättäminen. Uudelleenlaadinnan yhteydessä lisätty uusi elementti on pakollinen 
mainonta: ”sellaisten energiaan liittyvien tuotteiden, jotka kuuluvat tähän direktiiviin perustuvan delegoidun 
säädöksen piiriin, yksittäisten mallien kaikessa mainonnassa on energia- tai hintatietojen yhteydessä mainittava 
tuotteen energiatehokkuusluokka” (4 artiklan toisen kohdan c alakohta). 
54 Asetus hyväksyttiin 25. marraskuuta 2009. Se on tarkoitus julkaista EUVL:ssä tammikuun 2010 alussa, ja se 
tulee voimaan 20 päivän kuluttua sen julkaisemisesta. 
55 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/94/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, kuluttajien 
mahdollisuudesta saada uusien henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä polttoainetaloutta ja 
hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja (EYVL L 12, 18.1.2000, s. 16–23). 



 
1. niiden on oltava helppolukuisia, ja ne on esitettävä ainakin yhtä näkyvästi kuin 

pääosa mainosjulkaisuissa esitetyistä tiedoista; 
 

2. niiden on oltava jo pinnallisenkin tutustumisen perusteella helposti ymmärrettäviä; 
 

3. polttoaineenkulutustiedot olisi esitettävä kaikista niistä henkilöautomalleista, joita 
myynninedistämisaineisto koskee. Jos nimettyjä malleja on useampia kuin yksi, ilmoitetaan 
joko kaikkien nimettyjen mallien polttoaineenkulutustiedot tai pelkästään parhaan ja 
huonoimman polttoaineenkulutuksen vaihteluväli. Polttoaineenkulutus ilmoitetaan joko 
litroina 100 kilometriä kohden (l/100 km), kilometreinä litraa kohden (km/l) tai näiden 
asianmukaisena yhdistelmänä. Kaikki numeroarvot ilmoitetaan yhden desimaalin 
tarkkuudella. 
 
Kyseiset arvot voidaan ilmoittaa eri yksikköinä (gallonoina ja maileina) edellyttäen, että 
noudatetaan direktiiviin 80/181/ETY säännöksiä. 
 
Polttoaineenkulutusta koskevia tietoja ei tarvitse esittää, jos mainosjulkaisussa mainitaan 
ainoastaan merkki eikä tiettyä mallia.” 
 
 e) Sähködirektiivissä 2003/54/EY56

 vaaditaan polttoaineseoksen ilmoittamista. Direktiivissä 
säädetään jäsenvaltioiden velvollisuudesta varmistaa, että sähköntoimittajat erittelevät 
laskuissa tai niiden liitteissä ja asiakkaille suunnatussa myynninedistämisaineistossa seuraavat 
seikat: 
 

”a) kunkin energialähteen osuus kokonaispolttoaineseoksesta, jonka toimittaja on 
käyttänyt edellisen vuoden aikana, 
 

b) ainakin viittaus olemassa oleviin tietolähteisiin, esimeriksi www-sivuihin, joilla on 
julkisesti saatavilla olevia tietoja toimittajan edellisen vuoden aikana käyttämällä 
polttoainevalikoimalla tuotetusta sähköstä johtuvista ympäristövaikutuksista, ainakin 
hiilidioksidipäästöistä ja radioaktiivisista jätteistä.” 
 
Sähköpörssistä hankitun tai EU:n ulkopuolella sijaitsevasta yrityksestä tuodun sähkön osalta 
voidaan käyttää sähköpörssin tai kyseisen yrityksen ilmoittamia edellisen vuoden lukuja. 
 
f) Ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 
1980/200057 (asetusta laaditaan paraikaa uudelleen) mukaiset tietyt ympäristövaatimukset 
tuotteen elinkaaren aikana. 
 

Uudelleenlaaditun asetuksen 10 artiklan 1 kohdassa säädetään että ”kaikenlainen virheellinen 
tai harhaanjohtava mainonta taikka sellaisen merkinnän tai tunnuksen käyttö, joka voidaan 
sekoittaa yhteisön ympäristömerkkiin, on kiellettyä”. 
 
 

                                                 
56 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/54/EY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, sähkön 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 96/92/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 15.7.2003, 
s. 37–56). 
57 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1980/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, 
tarkistetusta yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä (EYVL L 237, 21.9.2000, s. 1–12). 



2.5.3. Direktiivi ja harhaanjohtavat ympäristöväittämät 
Direktiivissä ei vahvisteta erityisiä sääntöjä ympäristönäkökohtiin perustuvan markkinoinnin 
ja mainonnan osalta. Sen säännöksiä kuitenkin sovelletaan kaikkiin väitteisiin, jotka esitetään 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisten kaupallisten menettelyjen – myös niiden, joihin 
liittyy ympäristönäkökohtia – yhteydessä. 
 
Kuten direktiivin johdanto-osan 10 kappaleessa todetaan sillä ”tarjotaan kuluttajille suojaa, 
kun erityistä alakohtaista yhteisön lainsäädäntöä ei ole olemassa, ja kielletään 
elinkeinonharjoittajia luomasta vääriä vaikutelmia tuotteiden luonteesta”. 
 
Direktiivi ei estä ympäristöväittämien käyttöä ja tarjoaa oikeusperustan sen varmistamiseksi, 
että elinkeinonharjoittajat käyttävät ympäristöväittämiä uskottavalla ja vastuullisella tavalla. 
Kun direktiiviä sovelletaan ympäristöväittämiin, voidaan havaita seuraavat kaksi 
pääperiaatetta: 
 
a) Direktiivin yleisen lausekkeen perusteella elinkeinonharjoittajien on ennen kaikkea 
esitettävä ympäristöväittämänsä erityisellä, totuudenmukaisella ja yksiselitteisellä tavalla; 
 
b) Elinkeinonharjoittajien on esitettävä tieteellisiä todisteita väittämiensä tueksi ja heidän on 
oltava valmiita esittämään todisteet ymmärrettävässä muodossa, jos väittämä asetetaan 
kyseenalaiseksi. 

 
2.5.4. Liitteessä I kielletään tietyt harhaanjohtavat ympäristöväittämät 
Direktiivin liitteen I (”musta lista”) mukaisesti seuraavia käytäntöjä pidetään aina 
sopimattomina, minkä vuoksi ne ovat kiellettyjä huolimatta siitä, miten ne vaikuttajat 
kuluttajan käyttäytymiseen: 
 
– 2: Luotettavuus- tai laatumerkinnän tai vastaavan esittäminen ilman tarvittavaa lupaa. 
Esimerkki: yhteisön tai kansallisen merkin (esim. pohjoismaisen joutsenmerkin, Blue angel -
ympäristömerkin tai NF-ympäristömerkin) käyttäminen ilman lupaa. 
4: Elinkeinonharjoittajan perätön väite, että julkinen tai yksityinen elin on hyväksynyt tai 
sallinut elinkeinonharjoittajan toiminnan (tämän kaupalliset menettelyt mukaan lukien) tai 
tuotteen tai antanut tälle/sille luvan taikka tällaisen väitteen esittäminen ilman, että 
noudatetaan hyväksymiseen, sallimiseen tai luvan antamiseen liittyviä ehtoja. 
Esimerkki: väitetään, että ympäristökeskus, kansalaisjärjestö tai standardointielin on 
hyväksynyt tuotteen, vaikkei tämä ole totta. 
1: Elinkeinonharjoittajan perätön väite, että hän on allekirjoittanut käytännesäännöt.  
Esimerkki: elinkeinonharjoittaja ilmoittaa nettisivuillaan allekirjoittaneensa tuotteen 
ympäristötehokkuuteen liittyvät käytännesäännöt, vaikkei tämä ole totta. 
3: Elinkeinonharjoittajan perätön väite, että julkinen tai muu taho on hyväksynyt 
käytännesäännöt. 
Esimerkki: elinkeinonharjoittaja väittää, että kansallinen ympäristökeskus, ministeriö tai 
kuluttajajärjestö on hyväksynyt hänen omistuksessaan olevan autotehtaan käytännesäännöt, 
vaikkei tämä ole totta. 
 
2.5.5. Direktiivin yleisten säännösten soveltaminen harhaanjohtaviin ympäristöväittämiin 
 
Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a ja alakohta kuuluvat seuraavasti: 



”Kaupallista menettelyä pidetään harhaanjohtavana, jos se sisältää virheellistä tietoa ja on 
siten totuuden vastainen tai jos se millään tavoin, yleinen esitystapa mukaan luettuna, 
harhauttaa tai on omiaan harhauttamaan keskivertokuluttajaa, vaikka tieto olisikin 
tosiasiallisesti virheetön jonkin seuraavassa esitetyn seikan osalta, ja jos se joka tapauksessa 
saa tai todennäköisesti saa hänet tekemään kaupallisen ratkaisun, jota hän ei muuten olisi 
tehnyt: a) tuotteen (…) luonne; b) tuotteen pääominaisuudet, kuten sen (…) edut, riskit, (…) 
koostumus, (…) valmistus- (…)tapa (…) käyttökelpoisuus, (…) maantieteellinen tai 
kaupallinen alkuperä tai tulokset, joita sitä käyttämällä odotetaan saavutettavan, taikka 
tuotteelle tehtyjen testien tai tarkastusten tulokset ja olennaiset piirteet;” 
 
Tätä säännöstä sovelletaan kaupalliseen viestintään, ympäristöväittämät mukaan luettuina 
(kuten teksti, tunnukset, kuvat ja symbolien käyttö). Säännöksen mukaan käytäntöä, 
ympäristöväittämän sisältöä ja sen vaikutusta keskivertokuluttajan ostopäätökseen on 
arvioitava tapauskohtaisesti. 

 
Tilanteita voi olla kahdenlaisia: 
 
i) Objektiivinen harhaanjohtava käytäntö: ympäristöväittämä on harhaanjohtava, koska se 
sisältää virheellistä tietoa ja on siten totuuden vastainen jonkin 6 artiklan 1 kohdassa olevassa 
luettelossa esitetyn seikan osalta. 
Esimerkki: ilmaisun ”biohajoava” käyttäminen, vaikkei tämä ole totta (esim. tuotteesta, jota ei 
ole testattu ollenkaan); ilmaisun ”torjunta-aineeton” käyttäminen, vaikka tuote tosiasiassa 
sisältää jonkin verran torjunta-aineita. 
Yhdistettynä direktiivin 12 artiklaan tämä tarkoittaa, että kaikkien ympäristöväittämien 
perusteeksi on esitettävä todisteet, jotka toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkistaa. 
 
ii) Subjektiivinen harhaanjohtava käytäntö: ympäristöväittämä on harhaanjohtava, koska se 
harhauttaa tai on omiaan harhauttamaan keskivertokuluttajaa, vaikka tieto olisikin 
tosiasiallisesti virheetön. 
Tällainen tilanne liittyy ennen kaikkea ympäristöväittämän esittämistapaan ja -yhteyteen sekä 
kuvaan, jonka kaupallinen viestintä synnyttää kuluttajissa (antaa ymmärtää, että kyseessä on 
ympäristöhyöty, joka voi osoittautua harhaanjohtavaksi). 
Esimerkki: mainoksessa näkyy auto vihreässä metsässä; luonnonvaroja (kukkia, puita) 
käytetään symboleina; käytetään tuotteen epätarkkoja ja yleisiä ympäristöhyötyjä 
(ympäristöystävällinen, vihreä, luontoa säästävä, ekologinen, kestävä); tavaramerkkien ja 
tuotenimen vihertäminen. 
Esimerkki: pesukonevalmistaja väittää, että uusi malli vähentää vedenkulutusta 75 %. Tämä 
voi pitää paikkansa tietyissä laboratorio-olosuhteissa, mutta tavallisessa kotitaloudessa 
vedenkulutus vähenee vain 25 %. 
Esimerkki: väitetään, että elintarvike on tuotettu ympäristöystävällisesti laatumerkki- tai 
sertifiointijärjestelmään perustuen, vaikka tämä tosiasiassa ainoastaan kertoo, että viljelijä 
noudattaa EU:n lainsäädännön mukaisia ympäristöä koskevia vähimmäisvaatimuksia 
(täydentävät ehdot). 
 
– Kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten väitteitä arvioidessaan käyttämä tärkeä peruste 
on niiden selkeys ja totuudenmukaisuus. Keskivertokuluttajalle olisi mainittava erityisen 
selkeästi 



– koskeeko väite koko tuotetta vai ainoastaan jotain sen osaa (esim. kierrätettävä pakkaus, kun 
sisältö ei ole kierrätettävissä, tai osa pakkauksesta, jos pakkaus on ainoastaan osittain 
kierrätettävissä); 
– viittaako väite yritykseen (ja sen kaikkiin tuotteisiin) vai ainoastaan tiettyihin tuotteisiin; 
– jos väite ei kata tuotteen koko elinkaarta, minkä osan siitä tai mitkä tuotteen ominaispiirteet 
väite tarkalleen kattaa; 
– Käytetty ympäristöväittämä, -merkki tai -tunnus ei saa aiheuttaa sekaannusta virallisten 
merkkien kanssa. 
– Arvioinnissa olisi niin ikään otettava huomioon tuotteen luonne. Tietyt tuotteet ovat aina 
haitallisia ympäristölle (ajoneuvot, torjunta-aineet, myrkyllisiä aineita sisältävät tuotteet). 
Tällaisen tuotteen johonkin ominaispiirteeseen liittyvät ympäristöväittämät eivät saa antaa 
harhaanjohtavaa kuvaa siitä, että itse tuote olisi ympäristöystävällinen.  
Esimerkki: eräs ranskalainen muutoksenhakutuomioistuin vahvisti äskettäin, että tietyn 
torjunta-aineen luokitteleminen ”biohajoavaksi” ja ”ympäristöystävälliseksi”, vaikka monet 
sen ainesosista olivat edelleen vahingollisia maaperälle, oli harhaanjohtavaa mainontaa58. 
– Hyödyllisiä perusteita ja esimerkkejä löytyy vuonna 2000 julkaistuissa ympäristöväittämien 
tekemistä ja arviointia koskevista komission ohjeista59. Nämä ohjeet eivät ole sitovia, ja ne 
perustuvat kansainväliseen standardiin ISO 14201-1999. Ohjeissa viitataan 
ympäristöväittämiin, joita tulisi pitää harhaanjohtavina. Esimerkkejä tällaisista ovat 
– väitteet, joiden mukaan tuote ei sisällä jotain vaarallista ainetta (esim. kemikaalia), kun 
tuoteluokka ei yleensäkään sisällä kyseistä vaarallista ainetta; 
– ”vapaa jostakin” -väitteen epäasianmukainen käyttö, kun väitteellä viitataan aineisiin, joita 
kyseisessä tuotteessa ei ole koskaan käytetty, tai jos kyseistä ainetta on käytetty tuotteessa 
aiemmin mutta sitä ei käytetä siinä enää (esim. spraydeodorantin väitetään olevan ”CFC-
vapaa”, mutta kyseessä on oikeudellisesti sitova vaatimus, joka koskee kaikkia 
tämäntyyppisiä tuotteita). 
 
 
2.5.6. Ympäristösitoumuksia sisältävien käytännesääntöjen rikkomista voidaan myös pitää 
harhaanjohtavana toimintana. 
 
Direktiivin 6 artiklan 2 kohdan b alakohta kuuluu seuraavasti:  
”Kaupallista menettelyä pidetään harhaanjohtavana myös, mikäli se asiayhteydessä, kun 
otetaan huomioon kaikki seikat ja olosuhteet, näin saa tai todennäköisesti saa 
keskivertokuluttajan tekemään kaupallisen ratkaisun, jota hän ei muuten olisi tehnyt, ja mikäli 
siihen liittyy sellaisten sitoumusten noudattamatta jättäminen, jotka sisältyvät 
käytännesääntöihin, joita elinkeinonharjoittajat ovat sitoutuneet noudattamaan, mikäli: 
- sitoumus ei ole pyrkimysluonteinen vaan vakaa ja todennettavissa oleva; 
- ja elinkeinonharjoittaja ilmoittaa kaupallisen menettelyn yhteydessä, että hän noudattaa 
käytännesääntöjä. ” 
Kun käytännesääntöihin sisältyy ympäristönsuojeluun liittyviä sitoumuksia ja tällaisen 
käytännesäännön allekirjoittanut yritys rikkoo kyseistä sääntöä, rikkomuksiin voidaan 
soveltaa edellä olevaa säännöstä. 
Esimerkki: elinkeinonharjoittaja on allekirjoittanut sitovan käytännesäännön, jolla edistetään 
puun kestävää käyttöä ja käyttää sääntöön liittyvää logoa nettisivuillaan. Käytännesääntöön 
sisältyy sitoumus siitä, etteivät jäsenet käytä lehtipuita, jotka ovat peräisin kestämättömästi 
hoidetuista metsistä. 

                                                 
58 Ranska - Cour d'appel de Lyon, 29.10.2008, asia ”Roundup” (Monsanto – Scotts France). 
59 Ympäristöväittämien tekemistä ja arviointia koskevat ohjeet, joulukuu 2000, Euroopan komissio – ECA SA, 
Dr Juan R Palerm. 



Nettisivuilla mainostettujen tuotteiden kuitenkin todetaan sisältävän puuta, joka on peräisin 
metsäkatoalueelta60. 
Keskivertokuluttaja olettaa, että sääntöihin sitoutuneet jäsenet myyvät tuotteita, jotka ovat 
sääntöjen mukaisia. Kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten onkin arvioitava, tekeekö 
keskivertokuluttaja ostopäätöksensä tällä perusteella. 
 
2.5.7. Ympäristöväittämiä sisältäviä tuotevertailuja on arvioitava harhaanjohtavasta ja 
vertailevasta mainonnasta annetussa direktiivissä vahvistettujen perusteiden mukaisesti 
 
Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetussa direktiivissä 2006/114/EY (linkki) 
säädetään edellytyksistä, joiden toteutuessa vertaileva mainonta on sallittua (1 artikla). 
Direktiivin 4 artiklassa vahvistetaan perusteet, joiden toteutuessa vertaileva mainonta 
sallitaan. Näitä perusteita sovelletaan mainoksiin, joissa verrataan eri tuotteiden 
ympäristövaikutuksia tai -etuja. 
 
Direktiivin mukaan tällaisen vertailu on sen vuoksi täytettävä muun muassa seuraavat 
edellytykset: 
– se ei ole sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetussa direktiivissä tarkoitettua 
harhaanjohtavaa mainontaa; 
– siinä verrataan samoja tarpeita tyydyttäviä tai samaan tarkoitukseen aiottuja tavaroita tai 
palveluja. 
 
Ympäristönäkökohtiin liittyvän vertailun osalta kansalliset täytäntöönpanoviranomaiset ja 
itsesäätelyelimet yleensä katsovat, että vertailun olisi viitattava samaan tuoteluokkaan. 
– Siinä vertaillaan puolueettomasti näiden tavaroiden tai palvelujen yhtä tai useampaa 
olennaista, merkityksellistä, todennettavissa olevaa ja edustavaa piirrettä. 
Elinkeinonharjoittajan väitteestä on myös käytävä ilmi, onko vertailukohtana yksi tai useampi 
seuraavista: 
– organisaation oma aiempi prosessi; 
– organisaation oma aiempi tuote; 
– toisen organisaation prosessi, tai 
– toisen organisaation tuote. 
 

                                                 
60 Sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevan Yhdistyneen 
kuningaskunnan asetukseen liittyvät ohjeet (toukokuu 2008)  – Consumer Protection from Unfair Trading – 
Office of Fair Trading/Department for Business Enterprise and Regulatory Reform (2008). 


