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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuluttajavalituslautakun
nasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys sisältää uuden valtion virkamieslain voi
maantulosta aiheutuvat muutokset kuluttajavali
tuslautakunnasta annettuun lakiin. Laki on tar-

koitettu tulemaan voimaan mahdollisimman 
pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvis
tettu, kuitenkin aikaisintaan vuoden 1988 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 
(42/78) 4 §:ssä säädetään, että lautakunnassa on 
sihteerin virka ja että sihteerin tulee olla oikeus
tieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut. Lau
takunnassa voi pykälän mukaan lisäksi olla yli
määräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenki
löitä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökun
taa. Pykälän 2 momentissa säädetään, että sihtee
rin nimittää valtioneuvosto ja muun henkilöstön 
ottaa kauppa- ja teollisuusministeriö. 

Valtion virkamieslaki (755/86) tulee voimaan 
1 päivänä tammikuuta 1988. Uuden virkamies
lainsäädännön kanssa ristiriidassa olevat säännök
set tulee kumota ja hallintolakeihin ja -asetuksiin 
tehdä yleisestä virkamieslainsäädännöstä johtuvat 
tarkistukset ja täsmennykset. Hallitusmuodon 
65 §:n muutos (754/86) merkitsee sitä, ettei 
virkatyyppiä tarvise enää yksilöidä laissa. Kulut
tajavalituslautakunnan henkilöstön virkaraken
netta ja nimittämistä koskevat säännökset on 
lisäksi tarkoituksenmukaista keskittää kuluttaja-
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valituslautakunnasta annettuun asetukseen, kui
tenkin niin, että kuluttajavalituslautakunnan sih
teerin kelpoisuusehdoista ja nimittämisestä sää
dettäisiin edelleen kuluttajavalituslautakunnasta 
annetussa laissa. Tämän johdosta ehdotetaan lain 
4 §:ää muutettavaksi. 

2. Esityksen organisatoriset Ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia eikä taloudelli
sia vaikutuksia. 

3. Voimaan tulo 

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: 



2 1987 vp. - HE n:o 201 

Laki 
kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kuluttajavalituslautakunnasta 20 päivänä tammikuu
ta 1978 annetun lain (42/78) 4 § näin kuuluvaksi: 

4 § 
Kuluttajavalituslautakunnassa on sihteerin vir

ka. Sihteerin tulee olla oikeustieteen kandidaatin 
tutkinnon suorittanut. 

Sihteerin nimittää valtioneuvosto. 

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987 

Tämä laki tulee vOimaan 
kuuta 19 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Pertti Salolainen 
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Liite 

Laki 
kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kuluttajavalituslautakunnasta 20 päivänä tammikuu
ta 1978 annetun lain (42/78) 4 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Kuluttajavalituslautakunnassa on sihteerin vir

ka. Sihteerin tulee olla oikeustieteen kandidaatin 
tutkinnon suorittanut. Lautakunnassa voi lisäksi 
olla ylimääräisiä toimenhaltijoita, tzfapäisiä toi
mihenkzföitä ja työsuhteessa olevaa henkzfökun
taa. 

Sihteerin nimittää valtioneuvosto. Muun hen
kzföstön ottaa kauppa- ja teollisuusministeriö. 

Ehdotus 

4 § 
Kuluttajavalituslautakunnassa on sihteerin vir

ka. Sihteerin tulee olla oikeustieteen kandidaatin 
tutkinnon suorittanut. 

Sihteerin nimittää valtioneuvosto. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 19 . 

päivänä 




