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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuluttaja-asiamiehestä 
annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys sisältää uuden valtion virkamieslain voi
maantulosta aiheutuvat muutokset kuluttaja
asiamiehestä annettuun lakiin. Lisäksi ehdote
taan voimassa olevien säännösten selkeyttämiseksi 
kuluttaja-asiamiehen toimiston henkilöstön vir
karakennetta ja nimittämistä koskevat säännökset 

kumottaviksi laista ja keskitettäviksi kuluttaja
asiamiehestä annettuun asetukseen. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty 
ja vahvistettu, kuitenkin aikaisintaan vuoden 
1988 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Kuluttaja-asiamiehestä annetun lain (40/78) 
1 §:ssä säädetään, että kuluttaja-asiamiehen virka 
on sopimuspalkkainen. Hallitusmuodon 65 §:n 
muutos (754/86) merkitsee sitä, ettei virkatyyp
piä tarvitse enää yksilöidä laissa. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että kuluttaja-asiamiehestä annetun 
lain 1 § :stä poistettaisiin sana "sopimuspalkkai-
nen''. 

Kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 4 §:n 2 
momentissa säädetään, että kuluttaja-asiamie
heksi nimitetty vapautuu hoitamasta muuta val
tion virkaa tai tointa siksi ajaksi, jonka hän toimii 
kuluttaja-asiamiehenä. Valtion virkamieslain 
(755/86) 43 §:ään sisältyy säännös, jonka mu
kaan määräajaksi virkaan nimitetty on virkava
paana virastaan sen ajan, jona hän on ensiksi 
tarkoitetussa virassa. Tämän johdosta ehdotetaan 
kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 4 §:n 2 mo
mentti tarpeettomana kumottavaksi. 

Valtion virkamieslaki ei sisällä säännöksiä vir
kojen erityisistä kelpoisuusehdoista eikä virkaan 
nimittävästä viranomaisesta. Kuluttaja-asiamie
hen toimiston henkilöstön virkarakenteesta ja 
nimittämisestä on säännöksiä sekä kuluttaja-asia
miehestä annetun lain 3 ja 4 §:ssä että kuluttaja
asiamiehestä annetussa asetuksessa (553/78). Tar-
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koituksenmukaisinta ja selkeintä olisi keskittää 
toimiston henkilöstön virkarakennetta, nimittä
mistä ja kelpoisuusehtoja koskevat säännökset 
asetukseen. Kuluttaja-asiamiehen kelpoisuuseh
doista ja nimittämisestä säädettäisiin edelleen 
lain 4 §:n 1 momentissa. Tämän johdosta ehdo
tetaan lain 4 §:n 3 ja 4 momentti kumottaviksi ja 
3 §:stä poistettavaksi sivulause "jossa voi olla 
tulo·· ja menoarvion rajoissa tarpeellinen määrä 
esittelijäitä ja muuta henkilökuntaa''. 

2. Esityksen organisatoriset Ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia eikä taloudelli
sia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdolli
simman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja 
vahvistettu, kuitenkin aikaisintaan vuoden 1988 
alusta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kuluttaja-asiamiehestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kuluttaja-asiamiehestä 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (40/78) 4 §:n 2-4 

momentti ja 
muutetaan 1 ja 3 §, 
näistä 3 § sellaisena kuin se on 28 päivänä toukokuuta 1982 annetussa laissa (391182), näin 

kuuluviksi: 

1 § 
Kuluttajansuojalaissa (38/78) tarkoitettujen 

markkinoinnin ja sopimusehtojen sääntelyn nou
dattamisen valvontaa sekä kuluttajien oikeusase
man turvaamista varten on kuluttaja-asiamiehen 
virka. 

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1987 

3 § 
Kuluttaja-asiamiehellä on toimisto. Kuluttaja

asiamiestä avustaa ja hänen sijaisenaan on toimis
topäällikkö, joka voi kuluttaja-asiamiehen mää
räyksestä käyttää tämän puolesta puhevaltaa 
markkinatuomioistuimessa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pertti Salolainen 
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Liite 

Laki 
kuluttaja-asiamiehestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kuluttaja-asiamiehestä 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (40/78) 4 §:n 2-4 

momentti ja 
muutetaan 1 ja 3 §, 
näistä 3 § sellaisena kuin se on 28 päivänä toukokuuta 1982 annetussa laissa (391182), näin 

kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 
Kuluttajansuojalaissa (38 1 78) tarkoitettujen 

markkinoinnin ja sopimusehtojen sääntelyn nou
dattamisen valvontaa sekä kuluttajien oikeus
aseman turvaamista varten on kuluttaja-asiamie
hen sopimuspaikkainen virka. 

3 § 
Kuluttaja-asiamiehellä on to1m1sto, jossa voi 

olla tulo- ja menoarvion rajoissa tarpeellinen 
määrä esitteltjöitä ja muuta henktiökuntaa. Ku
luttaja-asiamiestä avustaa ja hänen sijaisenaan on 
toimistopäällikkö, joka voi kuluttaja-asiamiehen 
määräyksestä käyttää tämän puolesta puhevaltaa 
markkinatuomioistuimessa. 

1 § 
Kuluttajansuojalaissa (38/ 78) tarkoitettujen 

markkinoinnin ja sopimusehtojen sääntelyn nou
dattamisen valvontaa sekä kuluttajien oikeusase
man turvaamista varten on kuluttaja-asiamiehen 
virka. 

3 § 
Kuluttaja-asiamiehellä on toimisto. Kuluttaja

asiamiestä avustaa ja hänen sijaisenaan on toimis
topäällikkö, joka voi kuluttaja-asiamiehen mää
räyksestä käyttää tämän puolesta puhevaltaa 
markkinatuomioistuimessa. 

4 § 

Kuluttaja-asiamieheksi mmttetty vapautuu 
hoitamasta muuta valtion virkaa tai tointa siksi 
ajaksi, jonka hän toimti kuluttaja-asiamiehenä. 

Esitteltjän nimittää kuluttaja-asiamiehen esi
tyksestä valtioneuvosto tai kauppa- ja teollisuus
ministeriö sen mukaan kuin asetuksella erikseen 
säädetään. 

Muun henktiöstön ottaa kuluttaja-asiamies. 

(2 mom. kumotaan) 

(3 mom. kumotaan) 

(4 mom. kumotaan) 

Tämä laki tulee vmmaan 
kuuta 19 

päivänä 




