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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuluttajatutkimuskes
kuksesta 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi kuluttaja
tutkimuskeskuksesta. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuuteen 
ehdotetaan perustettavaksi kuluttajatutkimus
keskus, jonka tehtävänä olisi kulutukseen, ku
lutuksen vaikutuksiin, kulutushyödykkeiden 
hintaan ja laatuun sekä kuluttajan asemaan 
liittyvä tutkimus- ja selvitystoiminta. Tutki
muskeskus hoitaisi myös alan tietopalvelua. 

Kuluttajatutkimuskeskuksen perustamisen 
tavoitteena on kuluttajan aseman parantami
nen tehostamalla kulutukseen liittyvää tutki
mustoimintaa ja tietopalvelua. 

Esitys liittyy hallituksen esitykseen valtion 
tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1990 ja on 
tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä kesäkuuta 1990. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Lähtökohdat ja tavoitteet 

Kuluttajatutkimus on kotitalouksien toimin
taa sekä kuluttajan käyttäytymistä ja asemaa 
koskevan uuden tiedon tuottamista ja toisaalta 
yhteiskunnallisten ilmiöiden ja rakenteiden 
sekä hyödykkeiden tutkimista käyttäjän, kulut
tajan ja kotitalouksien näkökulmasta. Kulutta
jatutkimuksella on laaja-alaisuutensa vuoksi 
yhtymäkohtia monille yhteiskunnan osa-alueil
le. Kuluttajatutkimusta harjoitetaan Suomessa 
nykyisin vain vähäisessä määrin ja hajanaises
ti. 

Taloudellista tutkimusta suoritetaan eri tut
kimuslaitoksissa lähinnä talouspolitiikan ja 
elinkeinoelämän tarpeisiin, mutta Suomesta 
puuttuu lähes kokonaan kotitalouksien ja ku
luttajien näkökulmasta tehty taloudellinen tut
kimustoiminta. 

391086T 

Vaikka palveluiden osuus kuluttajien me
noista on lisääntynyt, Suomessa ei juurikaan 
tehdä palveluiden laadun ja hintojen mittaami
seen liittyvää tutkimusta. Tuotteiden kestoikää 
ei myöskään ole selvitetty riittävästi, eikä hyö
dyketutkimuksessa ole kiinnitetty huomiota 
ympäristönäkökulmiin. 

Markkinaolosuhteissa tapahtuneet muutok
set ovat tuoneet kuluttajien asemaan liittyviä 
kysymyksiä esiin. Myös luonnonvarojen käyt
töön liittyvät ja tuotantotoiminnasta elinympä
ristölle aiheutuvat ongelmat ovat lisänneet ku-

~~luttajien tarvetta saada tietoja tuotteiden ym
päristövaikutuksista. Hintavalvonnan loppu
minen ja taloudellisen kilpailun asettaminen 
ensisijaiseksi markkinoiden toiminnassa on 
tuonut esille kuluttajien tarpeet saada tietää 
aikaisempaa enemmän hintojen vaihtelusta ja 
hinnanmuodostuksesta. 

Kuluttajien ja kotitalouksien toimeentuloon 
ja ongelmiin liittyvistä kysymyksistä tarvitaan 
enenevästi tutkimustietoa. Tutkimuksella pitäi
si pyrkiä ennakoimaan tulevaa kehitystä sekä 



2 1989 vp. - HE n:o 152 

parantamaan kuluttajan mahdollisuuksia tehdä 
tietoisia ja harkittuja valintoja. 

Päätöksentekijöiden olisi tärkeää tietää, mil
laisilla ennaltaehkäisevillä, kaikkien kulutta
jien oikeusturvaa lisäävillä toimenpiteillä voi
taisiin vähentää kuluttajien välistä sosiaalista 
ja taloudellista eriarvoisuutta. Tähän tarvitaan 
tutkimustietoa. 

Riippumaton ja monipuolinen kuluttajatut
kimus palvelee yhtälaisesti myös elinkeinoelä
mää ja sen tarpeita. Länsi-Euroopan integraa
tiokehityksenä tulee mitä ilmeisimmin olemaan 
vaikutuksia kuluttajien oikeudelliseen ja talou
delliseen asemaan sekä kuluttajien turvallisuut
ta koskevaan sääntelyyn. Toiminta yhdenty
vässä Euroopassa vaatii tarkkoja tietoja muun 
muassa hinnanmuodostuksesta. 

Standardisoinnin merkitys tulee entisestään 
kasvamaan yhdentyvässä Euroopassa. Kun tur
vallisuutta koskevat määräykset tulevat yhte
näistymään ja samalla viranomaisten ennakko
tarkastuksesta tullaan entistä enemmän luopu
maan, jää hyödykkeiden laadun varmistami
nen aikaisempaa enemmän valmistajien vas
tuulle. Turvallisuutta koskevien vaatimusten 
tarkempi merkityssisältö määräytyy useissa ta
pauksissa eurooppalaisten standardien avulla, 
joihin säännöksissä ja määräyksissä viitataan. 
Täten myös kuluttajien tulisi voida vaikuttaa 
kansalliseen ja kansainväliseen standardisointi
työhön ennen määräysten hyväksymistä. Tä
hän tarvitaan tutkimustietoa muun muassa 
hyödykkeiden tuotannosta ja ominaisuuksista. 

Ehdotuksen tärkeimpänä tavoitteena on ku
luttajan aseman parantaminen kuluttajatutki
muksen avulla. Lähtökohtina ovat olleet myös 
kuluttajatutkimuksen tehostamisvaatimukset 
ja tutkimuksen laadun nostaminen. Ehdotuk
sia laadittaessa on otettu huomioon yleiset 
hallinnon uudistamisperiaatteet. 

Tavoitteena on kuluttajatutkimuksen tehos
taminen luomalla organisatoriset ja muut edel
lytykset sille, että perustettavasta tutkimus
keskuksesta voidaan saada palvelukykyinen 
sekä organisaatioltaan joustava ja tehokas. 

1.2. Keinot 

Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuuteen 
ehdotetaan 1 päivästä kesäkuuta 1990 alkaen 
perustettavaksi kuluttajatutkimuskeskus. Pe
rustettavan kuluttajatutkimuskeskuksen tehtä
vänä olisi kulutukseen ja muuhun kotitalouk-

sien toimintaan, kulutushyödykkeiden hintaan 
ja laatuun, kuluttajan asemaan ja kulutuksen 
vaikutuksiin liittyvä tutkimus- ja selvitystoi
minta, joka olisi pääosin soveltavaa tutkimus
ta. Tutkimuskeskus hoitaisi myös alan tietopal
velua, harjoittaisi julkaisutoimintaa ja osallis
tuisi tutkijakoulutuksen kehittämiseen. 

Pääosa kuluttajatutkimuskeskuksen henkilö
kunnasta saataisiin siirtämällä elinkeinohalli
tuksesta lakkaavien virkojen haltijoita sekä 
antamalla nykyisin valtionapua saavan, yksi
tyisen Kotitalous- ja kuluttaja-asiain tutkimus
keskus ry:n toimihenkilöille mahdollisuus ha
keutua virkoihin. Samanaikaisesti kuluttajatut
kimuskeskuksen perustamisen kanssa lakkau
tettaisiin Kotitalous- ja kuluttaja-asiain tutki
muskeskukselle myönnetty valtionapu. Kotita
lous- ja kuluttaja-asiain tutkimuskeskus on 
suhtautunut myönteisesti mainittuun järjeste
lyyn. 

Kuluttajatutkimuskeskuksen tehtäviin kuu
luvista kulutushyödykkeiden hintaan ja laa
tuun liittyvistä tutkimuksista ja selvityksistä ei 
ole nykyisin muualla erikseen säädetty. Tällai
sia tutkimuksia varten on tarpeen kerätä elin
keinonharjoittajilta tietoja. Nämä ovat usein 
liikesalaisuuksia. Tietojen saannin turvaami
seksi ehdotetaan kuluttajatutkimuskeskusta 
koskevaan lakiin otettavaksi säännökset tieto
jen saamisesta ja niiden julkaisemisesta. Sa
moin on tarpeen säätää mahdollisesta virka
avusta näiden tietojen saamiseksi. Koska ku
luttajaviraston tehtäviin kuuluisi ajankohtais
ten suppeiden hintavertailujen ja -selvitysten 
tekeminen, tulisi vastaavat säännökset ottaa 
niin ikään lakiin kuluttajavirastosta. 

Kuluttajatutkimuskeskukselle luotaisiin 
myös mahdollisuudet tehdä tilaustutkimuksia. 

1.3. Tarvittava lainsäädäntö 

Kuluttajatutkimuskeskuksesta ja sen tehtä
vistä säädettäisiin laissa. 

Tarkemmin viraston tehtävistä säädettäisiin 
asetuksessa, joka sisältäisi myös säännökset 
keskeisten virkojen kelpoisuusvaatimuksista, 
virkojen täyttämisestä, lääninhallituksen ase
masta sekä muista tutkimuskeskuksen kannalta 
merkittävistä asioista. Yksityiskohtaiset mää
räykset tutkimuskeskuksen sisäisestä organi
saatiosta ja hallinnon muusta järjestelystä an
nettaisiin tutkimuskeskuksen työjärjestyksessä. 
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Kuluttajatutkimuskeskusta koskevaan lakiin 
on myös tarpeen ottaa säännökset ulkopuoli
sella rahoituksella suoritettavista tutkimuksis
ta, kulutushyödykkeiden hintaa ja laatua kos
kevien tutkimusten tekemisestä ja julkaisemi
sesta sekä mahdollisuudesta saada virka-apua 
tietojen saannin varmistamiseksi. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

Soveltavaa kotitalous- ja kuluttaja-alan tut
kimusta tekevät Kotitalous- ja kuluttaja-asiain 
tutkimuskeskus ry sekä Työtehoseura ry:n ko
titalousosasto. Laitokset ovat yksityisiä ja saa
vat harkinnanvaraista valtionapua ammattikas
vatushallitukselta. 

Kotitalous- ja kuluttaja-asiain tutkimus
keskus harjoittaa kotitalousopetusta ja -neu
vontaa, kuluttajapolitiikkaa ja muuta viran
omaistoimintaa palvelevaa tutkimus- ja julkai
sutoimintaa. Tutkimuksissa tarkastellaan kulu
tuksen ohella kotitalouksien toimintaa ja voi
mavarojen käyttöä eri osa-alueilla, kuten ruo
katalouden hoidossa, asumisessa ja kodin ra
hataloudessa. Keskeisiä tutkimusalueita ovat 
myös hyödyketutkimukset ja kuluttajan käyt
täytymistä koskevat tutkimukset. 

Työtehoseuran kotitalousosaston tavoitteena 
on kotitalouden ja suurtalouden rationalisoin
nin ja ergonomian edistäminen ottaen huo
mioon taloudellisuus, turvallisuus ja viihtyvyys 
perheenjäsenten ja suurtalouksissa työskentele
vien henkilöiden kannalta. Osasto harjoittaa 
tutkimus-, kehitys-, tiedotus- ja valistustoimin
taa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan pää
alueita ovat asunnon toimivuutta edistävät tut
kimukset, kotitalouskonetutkimukset, energia
tutkimukset sekä suurtalouden laitetutkimuk
set. 

Kuluttaja-alan tutkimuslaitosten ongelmana 
on ollut valtionavun vähäisyys ja pitkäjäntei
sen rahoituksen puute. Tutkimuksia on pidetty 
luotettavina ja ammattitaitoisesti tehtyinä, 
mutta rahoituksen rakenne ei ole mahdollista
nut pitkäjänteisten tutkimusohjelmien toteutta
mista eikä tutkimuspoliittista linjaa ole päässyt 
syntymään. 

Elinkeinohallitus teettää vähäisten määrära
hojensa puitteissa tilaustutkimuksina tutkimus
laitoksissa ja yliopistoissa toiminnassaan tar-

peellisia lähinnä kuluttajan käyttäytymiseen 
liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Lisäksi elin
keinohallitus tekee kuluttajaa palvelevaa hinta
tutkimusta elinkeinohallituksesta annetun lain 
(713/88) mukaan. 

Hintoja koskeva tutkimus- ja selvitystoimin
ta voi olla hyödykkeiden hinnoittelumekanis
min selvittämistä, hyödykkeiden hintavertailu
jen tekemistä, tärkeimpien päivittäis- ja kulu
tustavaroiden hintakehityksestä tiedottamista 
nykyistä tehokkaammin sekä keskeisten hyö
dykkeiden hintarakenteiden systemaattista sel
vittämistä ja tulosten aktiivista julkaisemista. 

Kuluttajakysymykset liittyvät lähes kaikkien 
yliopistojen ja korkeakoulujen opetusohjel
miin, mutta niiden osuus opetuksessa ja tutki
muksessa on melko vähäinen. 

Myös muissa tutkimuslaitoksissa, kuten oi
keuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa, taloudel
lisessa suunnittelukeskuksessa, tilastokeskuk
sessa sekä kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvan 
laitoksessa, tehdään jonkin verran kuluttaja
sekä hinta-asioihin liittyvää tutkimusta. 

2.2. Kuluttajatutkimus Norjassa, Ruotsissa 
ja Tanskassa 

Norja 

Norja on ainoa Pohjoismaa, jossa toimii 
erityinen valtion kuluttajatutkimuslaitos. Sta
tens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) 
toimii kuluttaja- ja hallintoasiain ministeriön 
(F orbruker- og administrasj onsdepartementet) 
alaisuudessa, kuten muutkin Norjan kuluttaja
viranomaisorganisaatiot. 

SIFO:n tavoitteena on keskittää tutkimus
toiminta alueille, jotka ovat erityisen ongelmal
lisia kuluttajille. Painopistealueita ovat muun 
muassa kuluttajapolitiikka ja kuluttajien vai
kutusmahdollisuudet, kuluttajakäyttäytyminen 
ja kuluttajien elinolot, julkisten ja yksityisten 
palveluiden taso sekä kulutus ja ympäristö. 

Ruotsi 

Ruotsissa ei toimi erityistä kuluttajatutki
muslaitosta. Keskeisenä hallintoviranomaisena 
kuluttaja-asioissa toimii kuluttajavirasto (kon
sumentverket), jonka tehtävänä on tukea ku
luttajia ja parantaa heidän asemaansa markki
noilla. 
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Kuluttajavirasto tekee erilaista selvitystyötä 
muun muassa kodin taloudesta ja kotitalouk
sien asemasta sekä kulutushyödykkeiden hin
noista. Kuluttajavirastossa ei ole erityistä tutki
musosastoa. Virasto toimii myös ulkopuolisen 
tutkimuksen rahoittajana. 

Kuluttajatutkimusta sivuavaa tutkimusta 
tehdään Ruotsissa muun muassa tilastokeskuk
sessa (Statistiska centralbyrån) ja sosiaalihalli
tuksessa. Kuluttajatutkimusta tehdään myös 
yliopistoissa ja korkeakouluissa. 

Tanska 

Tanskassa ei toimi erityistä valtion kulutta
jatutkimuslaitosta, eikä varsinaista kuluttaja
tutkimusta ole valtion toimesta hoidettua tuo
tetutkimusta lukuunottamatta organisoitu juu
ri lainkaan. 

Tanskassa teollisuusministeriön (Industrimi
nisteriet) hallinnonalalla toimineet kolme eril
listä kuluttajaviranomaista, kuluttaja-asiamies 
(Forbrugerombudsmanden), kuluttajavalitus
lautakunta (Forbrugerklagenaevnet) ja valtion 
kotitalousneuvosto (Statens Husholdningsråd) 
on yhdistetty kuluttajahallitukseksi (Forbru
gerstyrelsen). Kuluttajahallituksen tutkimus
toiminta keskittyy pääosin tuotetutkimuksiin. 

Kuluttajatutkimusta tehdään Tanskassa 
myös yliopistoissa ja korkeakouluissa. Lisäksi 
kotitalous- ja kuluttajajärjestöt suorittavat tai 
teettävät jonkin verran kuluttajatutkimusta si
vuavia selvityksiä. 

2.3. Uudistuksen valmistelu 

Kuluttajahallintotoimikunta (komiteanmie
tintö 1988:9), joka selvitti nykyistä kuluttaja
hallintoa ja sitä, millainen kuluttajahallinnon 
organisaatio olisi tarkoituksenmukaisin, ehdot
ti tutkimustoiminnan tehostamiseksi valtion 
kuluttajatutkimuslaitoksen perustamista 
kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnon
alalle. Toimikunnan mietintö ei ollut yksimieli
nen. Eriävät mielipiteet koskivat pääasiassa 
muuta kuin kuluttajatutkimuksen järjestämis
tä. 

Suurimmassa osassa niitä kuluttajahallinto
toimikunnan mietinnöstä annettuja lausuntoja, 
joissa käsiteltiin kuluttajatutkimukseen liitty
viä kysymyksiä, katsottiin, että kuluttajatutki
muksen harjoittamisedellytyksiä tulisi paran-

taa. Kuluttajaviranomaiset ja -järjestöt kan
nattivat erillisen kuluttajatutkimuslaitoksen pe
rustamista, erityisesti tietopalveluyksikköä pi
dettiin tärkeänä. Joissakin lausunnoissa koros
tettiin sitä, että nykyisten laitosten suuntautu
neisuus ja mahdollisuus jatkaa toimintaansa 
tulisi ottaa huomioon. Opetusministeriö ja am
mattikasvatushallitus esittivät vielä harkitta
vaksi sitä, mille hallinnonalalle tutkimuslaitos 
sijoitettaisiin. 

Valtiovarainministeriö ei kannattanut tutki
muslaitoksen perustamista. Teollisuuden ja 
kaupan järjestöt pitivät kuluttajatutkimuksen 
resurssien ja tutkimustoiminnan sisällön koor
dinoimista perusteltuna. Uudelleen organisoin
nin ja tietopalvelun ylläpitämisen katsottiin 
kuitenkin voivan tapahtua ilman uuden tutki
muslaitoksen perustamista. 

Kotitalous- ja kuluttaja-asiain tutkimus
keskus piti toimikunnan ehdotuksia kotitalous
ja kuluttajatutkimuksen tehostamiseksi välttä
mättöminä ja kiireellisinä. Työtehoseura yhtyi 
kannanottoon valtionavun niukkuudesta ja 
epäkohdasta, joka aiheutuu valtionavun tulos
ta samalta momentilta neuvontajärjestöjen 
kanssa. Uuden tutkimuslaitoksen perustamis
tarpeesta ei Työtehoseura esitettyjen seikkojen 
perusteella ollut vakuuttunut. 

Saatujen lausuntojen pohjalta hallinnon ke
hittämisen ministerivaliokunta teki 10 päivänä 
helmikuuta 1989 periaatepäätöksen kuluttaja
hallinnon kehittämisestä. Kauppa- ja teolli
suusministeriö asetti 22 päivänä helmikuuta 
1989 toimikunnan, jonka tuli selvittää, kuinka 
kuluttajatutkimusta voitaisiin kuluttajahallin
tatoimikunnan esitysten ja mietinnöstä saatu
jen lausuntojen pohjalta parhaalla mahdollisel
la tavalla kehittää, tehostaa ja koordinoida. 

Kuluttajatutkimustoimikunnan yksimielinen 
mietintö (komiteanmietintö 1989:33) valmistui 
30 päivänä kesäkuuta 1989. Mietinnössä ehdo
tettiin erillisen valtiollisen kuluttajatutkimus
laitoksen perustamista kauppa- ja teollisuusmi
nisteriön hallinnonalalle. Nyt esillä oleva la
kiehdotus perustuu tähän mietintöön. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
h en kil ö s t ö vaikutukset 

Esityksessä perustettavaksi ehdotettu kulut
tajatutkimuskeskus muodostettaisiin siirtämäl
lä elinkeinohallituksesta henkilöstöä kuluttaja
tutkimuskeskukseen sekä nimittämällä perus-
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tettaviin virkoihin Kotitalous- ja kuluttaja
asiain tutkimuskeskuksen henkilöstö. Saman 
aikaisesti lakkautettaisiin Kotitalous- ja kulut
taja-asiain tutkimuskeskukselle myönnetty val
tionapu. Lisäksi kuluttajatutkimuskeskukseen 
perustettaisiin uutena johtajan virka. Samalla 
virkarakennetta uudistettaisiin vastaamaan pa
remmin työtehtäviä ja muuttuneita olosuhteita. 

Kuluttajatutkimuskeskukseen perustettaisiin 
yhteensä 19 virkaa, joihin siirtyisi 8 henkilöä 
elinkeinohallituksesta ja 10 Kotitalous- ja ku
luttaja-asiain tutkimuskeskuksesta. 

Uudistusta ja henkilöstön siirtoja toteutet
taessa nykyisen henkilöstön asema turvattai
siin. 

Tarkoituksena on, että kuluttajatutkimus
keskus aloittaisi toimintansa vuonna 1990 sa
moissa toimitiloissa kuluttajaviraston kanssa. 
On katsottu tarkoituksenmukaiseksi keskittää 
myös eräät kuluttajatutkimuskeskuksen sisäiset 
virastopalvelut kuluttajaviraston hoidettaviksi. 
Tarvittavat säännökset asiasta otettaisiin kulut
tajavirastoa koskevaan lakiin. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Kuluttajatutkimuskeskuksen perustaminen 
ja siihen liittyvät henkilöstöjärjestelyt lisäisivät 
nykyisiä hallintomenoja koko kuluttajahallin
nossa. Palkkausmenojen lisäys uuden viran 
perustamisen sekä virkarakenteen muuttumisen 
johdosta sekä tutkimuskeskuksen muiden kus
tannusten suuruus ratkaistaan valtion tulo- ja 
menoarvioesityksen yhteydessä. 

Uudistuksen tarkoituksena on tehostaa ku
luttajatutkimustoimintaa luomalla tutkimuk
selle toimintaedellytykset. Tutkimustoiminnan 

tehostumisen myötä saavutettavia taloudellisia 
hyötyjä on vaikea arvioida. Tutkimustoimin
nalla voidaan tyydyttää kuluttajien tiedontar
peita ja lisätä omatoimisuutta ja siten parantaa 
heidän mahdollisuuksiaan tehdä tietoisia ja 
harkittuja valintoja. Riippumaton ja monipuo
linen kuluttajatutkimustoiminta palvelee yhtä
lailla myös elinkeinoelämän ja päätöksenteki
jöiden tarpeita. Hyödyn arvioidaan olevan 
suurempi kuin uudistuksesta aiheutuvat lisä
kustannukset. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa an
netaan esitykset laiksi elintarvikevirastosta ja 
laiksi kuluttajavirastosta. Nämä esitykset muo
dostavat kokonaisuuden ja ne on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990. 

Samanaikaisesti kuluttajatutkimuskeskuksen 
perustamisen kanssa siirrettäisiin Työtehoseu
ran kotitalousosastolle myönnetyn harkinnan
varaisen valtionavun käsitteleminen opetusmi
nisteriön hallinnonalalta kauppa- ja teollisuus
ministeriön hallinnonalalle. Kotitalousosaston 
toimintaa kehitettäisiin edelleen kuluttajien 
tarpeita palvelevaan suuntaan. 

Kuluttajahallinnon organisaatiomuutosehdo
tuksissa on otettu huomioon se, että muutosten 
voimaantuloajankohdasta kahden vuoden ku
luttua suoritettavan selvityksen ja tehtävän ti
lannearvion pohjalta organisaatiota voidaan 
tarvittaessa muuttaa eri vaihtoehdot huomioon 
ottaen sen varmistamiseksi, että kuluttaja
asioiden hoito on tarkoituksenmukaisesti jär
jestetty kulloisessakin tilanteessa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Pykälässä säädettäisiin kuluttajatutki
muskeskuksen asemasta ja tehtävistä. Kulutta
jatutkimuskeskus toimisi kauppa- ja teollisuus
ministeriön alaisena. Toiminnallisesti tutki
muskeskus olisi varsin itsenäinen. Itsenäisyys 
varmistettaisiin sen omalla johtokunnalla ja 

johtajalla sekä mahdollisuudella tehdä tilaus
tutkimuksia. Tutkimuskeskuksen tehtävänä 
olisi kulutukseen ja muuhun kotitalouksien 
toimintaan, kulutushyödykkeiden hintaan ja 
laatuun, kuluttajan asemaan ja kulutuksen vai
kutuksiin liittyvä tutkimus- ja selvitystoiminta, 
joka olisi pääosin soveltavaa tutkimusta. Tut
kimuskeskus hoitaisi myös alan tietopalvelua, 
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harjoittaisi julkaisutoimintaa ja osallistuisi tut
kijakoulutuksen kehittämiseen. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö voisi antaa 
kuluttajatutkimuskeskukselle toimeksiantoja. 

2 §. Kuluttajatutkimuskeskuksen ylimmäksi 
päättäväksi elimeksi ehdotetaan perustettavak
si johtokunta, jonka tehtävistä, jäsenten mää
rästä ja asettamisesta säädettäisiin asetuksella. 

Johtokunnan tehtävänä olisi tutkimus
keskuksen toiminta- ja tulostavoitteiden asetta
minen, toimintalinjoista päättäminen, tulo- ja 
menoarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelman 
vahvistaminen. Johtokunta päättäisi tutkimus
keskuksen vuosittaisesta tutkimusohjelmasta ja 
seurannasta sekä käsittelisi periaatteellisesti 
merkittävät lausunnot ja esitykset. 

3 §. Pykälässä säädettäisiin kuluttajatutki
muskeskuksen mahdollisuuksista tehdä toimi
alallaan projektitutkimuksia sekä yhteistutki
muksia. Suorittamiinsa projektitutkimuksiin 
tutkimuskeskus hankkisi itse rahoituksen teke
mällä sopimuksia tutkimuksen suorittamisesta 
muiden viranomaisten, yhteisöjen tai yksityis
ten henkilöiden kanssa. Tällaisten ajankohtais
ten tutkimusten suorittamiseen tutkimuskeskus 
voisi palkata tulo- ja menoarvionsa rajoissa 
henkilökuntaa. Tutkimuskeskus voisi myös 
solmia sopimuksia muiden tutkimuslaitosten ja 
korkeakoulujen kanssa yhteisten tutkimus
hankkeiden toteuttamiseksi. 

4 §. Pykälän mukaan kuluttajatutkimuskes
kus voisi ottaa toimintaansa varten vastaan 
lahjoituksia. 

5 §. Kuluttajatutkimuskeskuksella olisi mak
superustelain (980/73) nojalla oikeus periä suo
ritteistaan maksuja. Maksuista annettaisiin ku
luttajatutkimuskeskuksen maksuasetus. 

6 §. Pykälän 1 momentin mukaan kuluttaja
tutkimuskeskus saisi muilta viranomaisilta teh
täviensä kannalta tarpeellisia tietoja. Tarkoi
tuksena on, ettei samoja tietoja kerättäisi eri 
viranomaisten toimesta monta kertaa. 

Toisen momentin mukaan elinkeinonharjoit
taja olisi velvollinen antamaan kuluttajatutki
muskeskukselle tietoja, joita tutkimuskeskus 
tarvitsee kulutushyödykkeiden hinta- ja laatu
tutkimuksia varten. Kulutushyödykkeiden laa
dulla tarkoitetaan seikkoja, joilla perustellaan 
hinnanmuodostusta ja joilla on merkitystä hin
tojen vertailussa muiden elinkeinonharjoitta
jien vast<~aviin hyödykkeisiin. Tiedot olisi an
nettava kuluttajatutkimuskeskuksen määrää
män riittävän pitkän määräajan kuluessa ja ne 

olisi annettava kirjallisina, jos tutkimuskeskus 
tätä vaatii. Useimmissa tapauksissa olisi tar
koituksenmukaista, että näiden tietojen kerää
misestä huolehtisivai lääninhallitukset. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että kuluttajatutkimuskes
kus voisi määrätä elinkeinonharjoittajan anta
maan tiedot lääninhallitukselle. 

Mikäli elinkeinonharjoittaja kieltäytyisi an
tamasta tietoja, voisi kuluttajatutkimuskeskus 
pyytää pykälän 2 momentin mukaan lääninhal
litukselta virka-apua. Lääninhallitus voisi lää
nihallituslain (1233/87) 7 §:n nojalla sakon 
uhalla velvoittaa niskuroivan elinkeinonhar
joittajan antamaan kuluttajatutkimuskeskuk
selle sen toimivaltansa rajoissa pyytämät tie
dot. 

7 §. Koska elinkeinonharjoittaja joutuu 
useissa tapauksissa antamaan viranomaisille 
liike- tai ammattisalaisuuksiksi katsottavia tie
toja, ei tällaisia tietoja saisi tutkimustuloksia 
julkaistaessa paljastaa, ellei se, jota tieto kos
kee, ole antanut suostumustaan julkaisemi
seen. Säännös koskee myös tilanteita, joissa 
tutkimuskeskus tekee tilaustutkimuksia. 

8 §. Pykälään mukaan kuluttajatutkimuskes
kuksesta annetun lain täytäntöönpanosta sää
dettäisiin asetuksella. Asetuksella säädettäisiin 
tutkimuskeskuksen ja sen ylimpien päätöksen
tekoelimien tehtävistä, virkojen kelpoisuus
vaatimuksista, virkojen täyttämisestä sekä 
muista tutkimuskeskuksen kannalta keskeisistä 
asioista. 

9 §. Pykälässä säädettäisiin lain voimaantu
losta. 

Kun kyseessä on uuden valtion tutkimus
keskuksen perustaminen, on tarpeen myös sää
tää mahdollisuudesta ryhtyä tutkimuskeskuk
sen toiminnan aloittamiseksi tarpeellisiin toi
miin ennen lain voimaan tuloa. Tällaisia toimia 
ovat esimerkiksi tarpeellisten virkojen perus
taminen sekä henkilöstön siirtäminen ja nimit
täminen perustettaviin virkoihin siten, että tut
kimuskeskus voisi aloittaa toimintansa heti lain 
tultua voimaan. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan päivä
nä kesäkuuta 1990. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kuluttajatutkimuskeskuksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Kulutukseen, kulutuksen vaikutuksiin, kulu

tushyödykkeiden hintaan ja laatuun sekä ku
luttajan asemaan liittyvää tutkimus- ja selvitys
toimintaa sekä alan tietopalvelun hoitamista 
varten kauppa- ja teollisuusministeriön alaise
na toimii kuluttajatutkimuskeskus. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa 
kuluttajatutkimuskeskukselle toimeksiantoja. 

2 § 
Kuluttajatutkimuskeskuksella on johtokun

ta, jonka tehtävistä, jäsenten määrästä ja aset
tamisesta säädetään asetuksella. 

3 § 
Kuluttajatutkimuskeskus voi toimialallaan 

tulo- ja menoarvion rajoissa tehdä sopimuksia 
muiden viranomaisten, yhteisöjen ja yksityis
ten henkilöiden kanssa tutkimusten ja selvitys
ten suorittamisesta sekä tietojen vaihdosta ja 
tehdä yhteistyösopimuksia muiden keskuksen 
toimialaan kuuluvien tutkimustyötä suoriita
vien laitosten ja korkeakoulujen kanssa yhteis
ten tutkimusohjelmien toteuttamisesta. 

4 § 
Kuluttajatutkimuskeskuksella on oikeus ot

taa vastaan lahjoituksia toimintaansa varten. 

5 § 
Kuluttajatutkimuskeskuksella on oikeus pe

riä suoritteistaan maksuja. Niitä määrättäessä 
on noudatettava, mitä valtion maksuperuste
laissa (980/73) on säädetty. 

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1989 

6 § 
Kuluttajatutkimuskeskuksella on oikeus saa

da muilta viranomaisilta tehtäviensä kannalta 
tarpeellisia tietoja. 

Elinkeinonharjoittaja on velvollinen anta
maan kuluttajatutkimuskeskukselle tietoja, joi
ta tutkimuskeskus 1 §:ssä tarkoitettuja kulu
tushyödykkeiden hintaan ja laatuun liittyviä 
tutkimuksia varten tarvitsee. Tutkimuskeskus 
voi määrätä tiedot annettaviksi myös läänin
hallitukselle. Tietojen saannin turvaamiseksi 
kuluttajatutkimuskeskus voi pyytää virka-apua 
lääninhallitukselta. 

7 § 
Tutkimusten ja selvitysten tuloksia julkais

taessa ei saa paljastaa liike- tai ammattisalai
suuksiksi katsottavia tietoja, ellei se, jota tieto 
koskee, ole antanut suostumustaan julkaisemi
seen. 

8 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

9 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 19 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä toimenpiteisiin kuluttajatutkimuskes
kuksen virkojen täyttämiseksi sekä muihin toi
menpiteisiin, jotka ovat tarpeen tutkimus
keskuksen toiminnan aloittamiseksi lain tulles
sa voimaan. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pertti Salolainen 




