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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuluttajaneuvonnan 
järjestämisestä kunnassa annetun lain 8 §:n kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnas
sa annetun lain nojalla valtioneuvosto määrää 
ajankohdan, josta lukien kunnan on viimeis
tään aloitettava kuluttajaneuvonta. Esityksessä 
ehdotetaan kuntien yleisestä valtionosuudesta 
ja yleisistä rahoitusavustuksista annettuun la
kiin liittyen luovuttavaksi tästä menettelystä. 

Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun lakieh-

dotus on hyväksytty ja vahvistettu. Kuntien, 
jotka eivät lain voimaan tullessa järjestä kulut
tajaneuvontaa, olisi aloitettava tällainen neu
vonta 31 päivään joulukuuta 1991 mennessä. 

Esitys liittyy hallituksen esitykseen Eduskun
nalle valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 
1990 ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhtey
dessä. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnas
sa annetun lain (39178) 1 §:n mukaan kunnan 
velvollisuutena on järjestää kuluttajaneuvon
taa. Valtioneuvosto määrää lain 8 §:n mukaan 
ajankohdan, josta lukien kunnan on viimeis
tään aloitettava kuluttajaneuvonta. Määräyk
siä on vuosittain annettu siinä määrin kuin 
valtion tulo- ja menoarviossa on osoitettu tä
hän toimintaan varoja. Kuluttajaneuvojia, joi
den palkkaukseen myönnetään valtionosuutta, 
oli vuoden 1988 lopussa 60. Nykyisellään ku
luttajaneuvonnan piirissä on maan väestöstä 
noin 70 prosenttia ja kunnista vajaat 40 pro
senttia. 

Kunnalle, jossa valtioneuvosto on päättänyt 
aloitettavaksi kuluttajaneuvonnan, on aikai
semmin suoritettu kuluttajaneuvonnasta aiheu
tuviin perustamis- ja käyttökustannuksiin val
tionosuutta. Valtionosuus on ollut kunnan 
kantokykyluokasta riippuen 25-70 prosenttia. 

3909851 

Kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisis
tä rahoitusavustuksista annettu laki (1273/88), 
joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989, 
yksinkertaistaa eräiltä osin niitä järjestelmiä, 
joita valtionosuuden suorittamiseen sovelle
taan, kun tiettyjä eri lakien mukaan myönnet
täviä pienehköjä valtionosuuksia ja -avustuksia 
sekä määrältään vähäisiä valtion korvauksia 
on kerätty yhteen. 

Valtionosuus kuluttajaneuvonnasta aiheutu
viin perustamis- ja käyttökustannuksiin kuuluu 
niihin valtionosuuksiin, jotka sisältyvät maini
tun uuden lain mukaiseen järjestelmään. Tä
hän liittyen on kuluttajaneuvonnan järjestämi
sestä kunnassa annettua lakia muutettu samas
sa yhteydessä valtionosuutta koskevien sään
nösten osalta. Lain 9 §:ssä oli aikaisemmin 
määritelty valtionosuuden suorittamisen perus
teet. Nyt 9 §:ssä (1279/88) on viittaussäännös, 
jonka mukaan kunnalle myönnetään kuluttaja
neuvonnan järjestämiseen valtionosuutta siten 
kuin kuntien yleisestä valtionosuudesta ja ylei
sistä rahoitusavustuksista annetussa laissa on 
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säädetty. Samalla on niin ikään valtionosuu
teen liittyvä lain 10 § kumottu. 

Toisin kuin muut niistä kunnallisista toimin
noista, joihin suoritettava valtionosuus tai ra
hoitusavustus määräytyy uuden yleisestä val
tionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista 
annetun uuden lain mukaisesti, kunnallinen 
kuluttajaneuvonta valtionosuuteen oikeuttava
na toimintana ei ulotu maan kaikkiin kuntiin. 
Tähän toimintaan ei ole myöskään varattu 
vuodelle 1989 valtion tulo- ja menoarviossa 
varoja koko maan tarvetta ajatellen. Tämä 
aiheuttaa kunnallisen kuluttajaneuvonnan kan
nalta erityisongelmia. 

Uuden yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä 
rahoitusavustuksista annetun lain mukaan ylei
nen valtionosuus määräytyy pääsääntöisesti 
kunnan asukasluvun perusteella kantokykyluo
kan mukaan porrastettuna markkamääränä 
asukasta kohti. Siten kunnat, jotka on aikai
semman järjestelmän mukaisesti jo velvoitettu 
valtioneuvoston päätöksellä harjoittamaan ku
luttajaneuvontaa, saavat saman määrän val
tionosuutta kuin ne kunnat, joita ei ole tähän 
toimintaan velvoitettu. Tämän vuoksi on tar
peen saada ulotetuksi kuluttajaneuvonta nope
assa ajassa maan kaikkiin kuntiin, jotta kuntia 
kohdeltaisiin tasapuolisesti ja kuntien asukkaat 
saatettaisiin tasavertaiseen asemaan kuluttaja
neuvonnan suhteen. 

Edellä mainittujen syiden vuoksi ei voimassa 
olevaa järjestelmää, jonka mukaan valtioneu
vosto päättää kunnan kuluttajaneuvonnan 
aloittamisen ajankohdasta, voida jatkaa. Esi
tyksessä ehdotetaan siirtymäkauden kuluessa 
olisi kaikkien järjestelyn ulkopuolella nykyisin 
olevien kuntien aloitettava kuluttajaneuvonta. 

Kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnas
sa annetun lain voimassa olevan 8 §:n 2 mo
mentin mukaan valtioneuvosto voi kunnan esi
tyksestä päättää, että kunta, jossa kuluttaja
neuvonnan tarpeen voidaan otaksua olevan 
vähäinen, määräajaksi tai toistaiseksi vapaute
taan velvollisuudesta järjestää kuluttajaneu
vontaa. Ottaen huomioon mainitun lain 6 §:n 
mukaisen mahdollisuuden tehdä sopimus ku
luttajaneuvonnan hoitamisesta yhteistoimin
nassa on katsottu, ettei tätä poikkeusmahdolli
suutta ole tarpeen säilyttää. 

Edellä sanottuun viitaten ehdotetaan kulut
tajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa anne
tun lain 8 § kumottavaksi. 

2. Esityksen organisatoriset ja 
henkilöstövaikutukset 

Esitys ei muuta kunnallisen kuluttajaneu
vonnan organisaatiota. Valtionosuusjärjestel
män muuttuminen edellä kuvatulla tavalla te
kee kuitenkin tarpeelliseksi saattaa koko maa 
kuluttajaneuvonnan piiriin mahdollisimman 
nopeasti. Kunnallisen kuluttajaneuvonnan val
vontaelimenä voisi nykyiseen tapaan toimia 
sellainen kunnallinen viranomainen, joka kysy
myksessä olevassa kunnassa tai yhteistoiminta
alueella katsotaan tähän parhaaksi ratkaisuksi. 

Kunnallisen kuluttajaneuvonnan saaminen 
koko maan kattavaksi olisi omiaan paranta
maan kuluttajavalituslautakunnan työskentely
edellytyksiä, koska saatujen kokemusten mu
kaan on niissä kunnissa, jotka ovat jo olleet 
kunnallisen kuluttajaneuvonnan piirissä, valta
osa kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väli
sistä riitatapauksista pystytty ratkaisemaan jo 
paikallistasolla. 

Kunta on velvollinen antamaan kauppa- ja 
teollisuusministeriölle ja elinkeinohallitukselle 
tietoja kuluttajaneuvonnan järjestelystä (kulut
tajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa anne
tun lain 7 § ja asetuksen, 608/78, 5 §). Kulut
tajaneuvojan on pyynnöstä hankittava tietoja 
myös muille kuluttajaviranomaisille näiden kä
sittelemissä asioissa ja mahdollisuuksien mu
kaan seurattava näiden viranomaisten päätös
ten noudattamista (asetuksen 4 §). Tämä toi
minta on varsin tärkeää koko kuluttajapolitii
kan suuniaarniseksi ja kuluttajansuojan kehit
tämisen taustaksi. Samoin vuosittaisten paino
pistealueiden määritteleminen ja valistuksen 
suunnitteleminen keskushallintotasolla edellyt
tää, että kunnista saadaan tietoja kuluttajien 
ongelmista. Kunnallisen kuluttajaneuvonnan 
ulottaminen koko maata kattavaksi lisäisi tun
tuvasti tämän tietojenhankintakanavan merki
tystä. Edelleen se antaisi kaikille kuluttajille 
asuinpaikasta riipumatta mahdollisuuden saa
da sitä tietoa ja valistusta, jota kuluttajansuo
jan toteutuminen lainsäätäjän tarkoittamalla 
tavalla edellyttää. 

Kunnallisen kuluttajaneuvonnan ohjaus- ja 
koulutustehtäviä neuvonnan laajentaminen tu
lisi lisäämään. Ohjaus- ja koulutustehtävät tul
laan hoitamaan samoin kuin painopistealuei
den määrittely tekemään osana elinkeinohalli
tuksen KTS-suunnittelua ja voidaan hoitaa vir
kajärjestelyin elinkeinohallituksessa. 
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3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Kunnallisen kuluttajaneuvonnan ulottamisen 
koko maata kattavaksi arvioidaan lisäävän val
tionosuuskustannuksia noin 3,5 miljoonalla 
markalla, jolloin ne olisivat kaikkiaan noin 7,5 
miljoonaa markkaa. Vahvistettaessa yleisen 
valtionosuuden keskimääräistä markkamäärää 
asukasta kohden kuntien yleisestä valtionosuu
desta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetun 
lain 3 § :n mukaisesti on tähän toimintaan siten 
varattava rahaa 3,5 miljoonaa markkaa lisää, 
jos kunnallinen kuluttajaneuvonta ulotetaan 
maan kaikkiin kuntiin. Samalla poistuu nyt 
vallitseva epäkohta, jossa valtionosuus jakau
tuu yhtäläisesti kaikkiin kuntiin, järjestettiinpä 
niissä kuluttajaneuvontaa tai ei. Kunnille ai
heutuisi kunnallisesta kuluttajaneuvonnasta ai
kaisemmin sovellettujen valtionosuusperustei
den pohjalta arvioitaessa kustannuksia kaik
kiaan 6,9 miljoonaa markkaa. Valtion ja kun
tien vuosittaiset kokonaiskustannukset olisivat 
siten noin 14,4 miljoonaa markkaa. 

Valtion tulo- ja menoarvioesityksessä vuo
delle 1990 on kunnallisen kuluttajaneuvonnan 
laajenemiseen varattu lisärahoitusta kaikkiaan 
1,5 miljoonaa markkaa. Se lisärahoitus, joka 
tarvitaan järjestelmän ulottamiseksi koko val
takunnan alueelle, on tarkoitus sisällyttää val
tion tulo- ja menoarvioehdotukseen vuodelle 
1991. 

Kunnallisen kuluttajaneuvonnan ohjaus- ja 
koulutustehtäviä tulisi toiminnan laajentuessa 
lisätä tuntuvasti. Samoin kasvaa valistusaineis
ton tarve neuvojien määrän ja neuvonnan pii
riin tulevan väestön lisääntyessä. Vuosittaisen 

HE n:o 189 3 

lisätarpeen kustannusten arvioidaan olevan 
noin 450 000 markkaa. 

4. Muita asiaan vaikuttavia seik
koja 

Tässä yhteydessä ei esitetä muutoksia kun
nallisen kuluttajaneuvonnan järjestämista
paan. Kauppa- ja teollisuusministeriö on kui
tenkin päättänyt asettaa työryhmän selvittä
mään kiireellisesti, viimeistään kuluvan vuoden 
loppuun mennessä mahdollisuuksia muuttaa 
kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa 
annettua lakia sillä tavoin, että kuluttajaneu
vonnan järjestämistapa jätetään kuntien rat
kaistavaksi. Tarkoituksena on, että työryhmäs
sä on kauppa- ja teollisuusministeriön, valtio
varainministeriön, sisäasiainministeriön, elin
~einohallituksen, kunnallisten keskusjärjestö
Jen sekä Kunnalliset kuluttajaneuvojat ry:n 
edustus. 

5. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksyt
ty ja vahvistettu. Jotta niissä kunnissa, jotka 
eivät lain voimaan tullessa ole aloittaneet ku
luttajaneuvontaa, olisi riittävästi aikaa järjes
tää kuluttajaneuvonnan aloittaminen, ehdote
taan säädettäväksi, että kuntien on aloitettava 
kuluttajaneuvonta viimeistään 31 päivään jou
lukuuta 1991 mennessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 8 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan kuluttajaneuvonnan 

järjestämisestä kunnassa 20 päivänä tammi
kuuta 1978 annetun lain (39178) 8 §. 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 19 
päivänä 

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1989 

Kunnan, joka ei lain voimaan tullessa ole 
aloittanut kuluttajaneuvontaa, on aloitettava 
se viimeistään 31 päivään joulukuuta 1991 
mennessä. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pertti Salolainen 


