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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajaneuvonnan 
järjestämisestä kunnassa annetun lain 9 §:n muuttamisesta annetun 
lain kumoamisesta sekä kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kun
nassa annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi kulut
tajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa anne
tun lain valtionosuutta koskeva säännös, jota 
muutettiin kuntien valtionosuuslain säätämisen 
yhteydessä ottamatta huomioon, että kulutta
janeuvontaa koskeva laki oli uudistettu. Samal
la ehdotetaan kuluttajaneuvonnan järjestämi-

sestä kunnassa annetun uuden lain valtion
osuussäännöstä muutettavaksi siten, että siinä 
viitataan voimassa olevaan lakiin. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

Voimassa oleva kuluttajaneuvonnan järjestä
misestä kunnassa annettu laki (72/92) annettiin 
31 päivänä tammikuuta 1992, ja se tuli voi
maan 15 päivänä helmikuuta 1992. Tällä lailla 
kumottiin aikaisempi kuluttajaneuvonnan jär
jestämisestä kunnassa annettu laki (39/78) sii
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnas
sa annetun uuden lain voimaantulon jälkeen 
annettiin kuntien valtionosuuslaki (688/92). Sen 
säätämisen yhteydessä annetulla lailla (696/92) 
muutettiin myös kuluttajaneuvonnan järjestä
misestä kunnassa annettuun lakiin sisältyvää 
valtionosuuden määräytymistä koskevaa 9 §:n 
viittaussäännöstä. Jälkimmäisen lainmuutoksen 
säätämisen ja vahvistamisen yhteydessä ei kui
tenkaan havaittu, että kuluttajaneuvonnan jär
jestämisestä kunnassa annettu aikaisempi laki 
oli kumottu ja korvattu uudella lailla. 

Tilanteen korjaamiseksi ehdotetaan, että ku-
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luttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa an
netun lain 9 §:n muuttamisesta annettu laki 
kumotaan. 

Samassa yhteydessä ehdotetaan muutetta
vaksi voimassa olevan kuluttajaneuvonnan jär
jestämisessä kunnassa annetun lain 7 §, joka 
koskee kunnille kuluttajaneuvonnan järjestämi
seen myönnettävää valtionosuutta, siten että 
pykälässä viitataan vuoden 1993 alusta voi
maan tulleeseen kuntien valtionosuuslakiin. 

Valtioneuvoston oikeuskansleri on kauppa
ja teollisuusministeriölle 5 päivänä lokakuuta 
1992 lähettämässään kirjeessä kiinnittänyt huo
miota edellä mainituissa laeissa havaittuihin 
ristiriitaisuuksiin ja katsonut tilanteen edellyt
tävän lainsäädännön muuttamista tältä osin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set 
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1. 
Laki 

kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 9 §:n muuttamisesta annetun lain 
kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan kuluttajaneuvonnan järjes

tämisestä kunnassa annetun lain 9 §:n muutta
misesta 3 päivänä elokuuta 1992 annettu laki 
(696/92). 

2. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 199 . 

Laki 

päivänä 

kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa 31 päivänä tammikuuta 1992 annetun 

lain (72/92) 7 § seuraavasti: 

7 § 
Kunnalle myönnetään kuluttajaneuvonnan 

järjestämiseen valtionosuutta siten kuin kunti
en valtionosuuslaissa (688/92) säädetään. 

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Pertti Salolainen 
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Liite 

2. 
Laki 

kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa 31 päivänä tammikuuta 1992 annetun 

lain (72/92) 7 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

7 § 
Kunnalle myönnetään kuluttajaneuvonnan 

järjestämiseen valtionosuutta siten kuin kunti
en yleisestä valtionosuudesta ja yleisista rahoi
tusavustuksista annetussa laissa (1 27 3188) sää
detään. 

Ehdotus 

7 § 
Kunnalle myönnetään kuluttajaneuvonnan 

järjestämiseen valtionosuutta siten kuin kunti
en valtionosuuslaissa (688192) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
199. 

päivänä 




