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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajatutki-
muskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopis-
tolle ja kuluttajatutkimuskeskuksen lakkauttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siir-
tämisestä Helsingin yliopistolle ja kuluttaja-
tutkimuskeskuksen lakkauttamisesta. Toi-
minnan siirtäminen perustuu valtioneuvoston 
periaatepäätökseen valtion tutkimuslaitosten 
ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksek-
si. Esityksen mukaan valtioneuvosto oikeu-
tettaisiin luovuttamaan kuluttajatutkimuskes-
kuksen hallinnassa oleva toiminta ja omai-

suus Helsingin yliopistolle. Kuluttajatutki-
muskeskuksen henkilöstö siirtyisi Helsingin 
yliopiston palvelukseen.  Samalla kumottai-
siin kuluttajatutkimuskeskuksesta annettu la-
ki.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2015. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

 
Kuluttajatutkimuskeskus on työ- ja elinkei-

noministeriön alainen virasto, joka tutkii ku-
lutusta, sen muutoksia ja kulutukseen liitty-
vää yhteiskunnallista kehitystä.  Se on perus-
tettu lailla kuluttajatutkimuskeskuksesta 
(112/1990), joka tuli voimaan 1 päivänä ke-
säkuuta 1990. Kuluttajatutkimuskeskuksen 
perustamisen tärkeimpinä tavoitteina olivat 
kuluttajan aseman parantaminen kuluttajatut-
kimuksen avulla sekä kuluttajatutkimuksen 
tehostaminen luomalla organisatoriset ja 
muut edellytykset sille, että tutkimuskeskuk-
sesta saadaan palvelukykyinen sekä organi-
saatioltaan joustava ja tehokas.   

Valtioneuvosto hyväksyi 5.9.2013 periaa-
tepäätöksen valtion tutkimuslaitosten ja tut-
kimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi, 
jolla parannetaan suomalaisen tutkimus- ja 
innovaatiojärjestelmän kykyä toimia nopeasti 
muuttuvissa olosuhteissa sekä tehostetaan 
nykyisten resurssien käyttöä. Uudistuksen 
tavoitteena on, että tutkimus toimii yhteis-
kunnan kehittämisen ja päätöksenteon strate-
gisena resurssina. Periaatepäätös perustuu 
pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjel-
maan 22.6.2011, jonka mukaan valtion sekto-
ritutkimuslaitokset kootaan suuremmiksi ko-
konaisuuksiksi ja perustutkimuksen työnjako 
yliopistojen ja sektoritutkimuslaitosten välil-
lä selkeytetään mahdollistaen sektoritutki-
muslaitosten tehtävien siirtäminen yliopisto-
jen yhteyteen ja niiden työtä vahvistetaan. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan 
kuluttajatutkimuskeskus yhdistetään Helsin-
gin yliopistoon valtakunnalliseen erityisteh-
tävään perustuvana instituuttina tai yksikkö-
nä. Periaatepäätöksen mukaan yhdistyminen 
edellyttää kuluttajatutkimuskeskuksen voi-
mavarojen siirtoa Helsingin yliopistolle sekä 
sitä, että Helsingin yliopistolle asetetaan Hel-
singin yliopiston sekä opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön välisessä sopimuksessa erityistehtä-

vä kuluttajatutkimuksen ylläpitämiseen vuo-
sina 2015–2019.  
 
2  Nykyt i la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Kuluttajatutkimuskeskuksen perustamises-
ta kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuu-
teen sekä sen tehtävistä säädettiin vuonna 
1990 lailla kuluttajatutkimuskeskuksesta.  
Lakiin on tehty kaksi muutosta vuosina 1999 
ja 2009. Vuodesta 2008 lähtien kuluttajatut-
kimuskeskus on kuulunut työ- ja elinkeino-
ministeriön alaisuuteen. Kuluttajatutkimus-
keskus on tulosvastuullinen tilivirasto. 

Kuluttajatutkimuskeskuksen tehtävät on 
määritelty kuluttajatutkimuskeskuksesta an-
netussa laissa sekä valtioneuvoston asetuk-
sessa kuluttajatutkimuskeskuksesta 
(456/2000). Lain mukaan kuluttajatutkimus-
keskuksen tehtävänä on harjoittaa kulutuk-
sen, kulutuksen vaikutuksiin, kulutushyö-
dykkeiden hintaan ja laatuun sekä kuluttajan 
asemaan liittyvää tutkimus- ja selvitystoimin-
taa sekä hoitaa alan tietopalvelua. Kuluttaja-
tutkimuskeskus voi toimialallaan tehdä so-
pimuksia muiden viranomaisten, yhteisöjen 
ja yksityisten henkilöiden kanssa tutkimusten 
ja selvitysten suorittamisesta sekä tietojen 
vaihdosta. Se voi myös tehdä yhteistyösopi-
muksia muiden keskuksen toimialaan kuulu-
vien tutkimustyötä suorittavien laitosten ja 
korkeakoulujen kanssa yhteisten tutkimusoh-
jelmien toteuttamisesta. Käytännössä kulutta-
jatutkimuskeskus toimii yhteistyössä muiden 
kotimaisten tutkimuslaitosten kanssa konsor-
tiohankkeissa budjettitaloudessa käytössä 
olevan yhteisrahoitteiseen toimintamalliin 
perustuen. Lisäksi tutkimuskeskuksessa on 
yhteisrahoitteisia EU-hankkeita ulkomaisten 
tutkimuslaitosten kanssa.  

Valtioneuvoston asetuksen mukaan kulut-
tajatutkimuskeskus tuottaa ja välittää tutki-
mustietoa kulutuksesta ja kuluttajakäyttäy-
tymisestä sekä niihin kiinteästi liittyvästä 
markkinoiden, talouden ja yhteiskunnan ke-
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hityksestä. Lisäksi tutkimuskeskuksen vas-
tuulla on kansallisen kulutustutkimusta kos-
kevan tiedon välittäminen sekä tutkijakoulu-
tuksen edistäminen.  

Lisäksi valtioneuvoston asetuksessa kulut-
tajatutkimuskeskuksesta säädetään kuluttaja-
tutkimuskeskuksen johtokunnasta, sen tehtä-
vistä ja päätösvaltaisuudesta sekä keskeisten 
virkojen täyttämisestä ja kelpoisuusvaati-
muksista. Johtokuntaan kuuluvat tutkimus-
keskuksen johtaja ja enintään kuusi muuta jä-
sentä, jotka valtioneuvosto nimittää neljäksi 
vuodeksi kerrallaan. Johtokunta muun muas-
sa päättää yleisistä toimintalinjoista sekä vai-
kuttavuus- ja muista tavoitteista, ohjaa ja 
valvoo asetettujen tavoitteiden toteutumista 
sekä päättää talousarvioehdotuksesta sekä 
ehdotuksesta toiminta- ja taloussuunnitel-
maksi.  

Määräykset tutkimuskeskuksen sisäisestä 
organisaatiosta ja hallinnon muusta järjeste-
lystä annetaan tutkimuskeskuksen työjärjes-
tyksessä, jonka johtaja vahvistaa. Kuluttaja-
tutkimuskeskuksen maksullisista suoritteista 
on säädetty kauppa- ja teollisuusministeriön 
asetuksessa kuluttajatutkimuskeskuksen 
maksullisista suoritteista (209/2003). Liiketa-
loudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita 
ovat muun muassa tutkimus- ja muut tietoai-
neistot, koulutus- ja muut asiantuntijapalve-
lut, kirjasto- ja tietopalvelut sekä painetut 
julkaisut. Suorite on kuitenkin maksuton 
määrätyillä edellytyksillä. 

Kuluttajatutkimuskeskuksen budjettirahoi-
tus on 1 864 000 euroa vuonna 2014 (mom. 
32.40.04 kuluttajatutkimuskeskuksen toimin-
tamenot). Yhteisrahoitteisen toiminnan tuo-
toiksi on vuonna 2014 arvioitu 980 000 euroa 
ja maksullisen toiminnan tuotoiksi 20 000 
euroa. Arvioitu henkilötyövuosimäärä vuon-
na 2014 on 35. Valtiontalouden kehyspäätök-
sessä vuosille 2015–2018 on päätetty, että 
kuluttajatutkimuskeskuksen Helsingin yli-
opistoon yhdistämisen perusteella siirretään 
momentilta 32.40.04 (Kuluttajatutkimuskes-
kuksen toimintamenot) momentille 29.40.50 
(Valtion rahoitus yliopistojen toimintaan) 
1 771 000 euroa vuonna 2015. 

Vuoden 2014 alusta kuluttajatutkimuskes-
kuksesta siirrettiin 5 henkilötyövuotta Kilpai-
lu- ja kuluttajavirastolle sekä kuluttajatutki-
muskeskuksen momentilta 32.40.04 (kulutta-

jatutkimuskeskuksen toimintamenot) 
350 000 euroa Kilpailu- ja kuluttajaviraston 
momentille 32.40.01 (Kilpailu- ja kuluttaja-
viraston toimintamenot) tutkimus- ja ana-
lyysikapasiteetin varmistamiseksi. 
 
2.2 Euroopan unionin lainsäädäntö 

 
Euroopan unionin perustamissopimuksen 

107 artiklan 1 kohdan ja unionin tuomiois-
tuimen oikeuskäytännön mukaan tutkimus-
organisaatioiden tutkimus- ja kehitystyön se-
kä innovaatiotoiminnan julkinen rahoittami-
nen katsotaan valtiontueksi, jos kaikki perus-
tamissopimuksen 107 artiklan 1 kohdan edel-
lytykset täyttyvät. Oikeuskäytännön mukaan 
tämä edellyttää muun muassa, että tutkimus-
organisaatio on perustamissopimuksen 107 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yritys. Ratkai-
sevaa organisaation luokittelemiseksi yrityk-
seksi on se, harjoittaako tutkimusorganisaatio 
taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroi-
den ja/tai palveluiden tarjoamisesta tietyillä 
markkinoilla.  

Yhteisön puitteissa tutkimus- ja kehitys-
työhön sekä innovaatiotoimintaan myönnet-
tävälle valtiontuelle (2006/C 323/01) ohjaa-
vat tilanteita, jotka ovat tyypillisiä tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotoiminnan alalla. 
Tutkimusorganisaatioiden ensisijaiset toi-
minnot eivät ole yleensä luonteeltaan talou-
dellista toimintaa, erityisesti silloin, kun kyse 
riippumattoman tutkimus- ja kehitystoimin-
nan harjoittamisesta tiedon lisäämiseksi ja 
ymmärryksen parantamiseksi, yhteistyöhön 
perustuva tutkimus- ja kehitystoiminta mu-
kaan luettuna tai kun kyseessä on tutkimustu-
losten levittäminen.  

Kuluttajatutkimuskeskuksen kaksi ydinteh-
tävää ovat tutkimus ja tietopalvelu. Tutki-
mustoimintaan liittyvä taloudellinen toiminta 
on vähäistä.  

Tutkimus- ja kehitystyön sekä innovaatio-
toiminnan uudet suuntaviivat tulivat voimaan 
1.7.2014. Puitteisiin tuli uutena elementtinä 
maininta siitä, että jos tutkimusorganisaatio 
harjoittaa ei-taloudellisen toiminnan lisäksi 
vähäistä taloudellista toimintaa, joka liittyy 
ei-taloudelliseen toimintaan, koko kokonai-
suus voidaan katsoa ei-taloudelliseksi. 
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2.3 Nykytilan arviointi 

 
Valtion tutkimuslaitosten nykytilaa, on-

gelmia ja kehittämistarpeita on arvioitu tut-
kimus- ja innovaationeuvoston asiantuntija-
ryhmän mietinnössä Valtion tutkimuslaitok-
set ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudis-
tukseksi (valtioneuvoston kanslian julkaisu-
sarja 3/2012). Asiantuntijaryhmän mukaan 
muun muassa tutkimuslaitosten rakennetta 
tulisi uudistaa kokoamalla tutkimuslaitoksis-
ta toiminnallisesti ja rakenteellisesti vahvem-
pia laitoksia sekä kokoamalla tutkimuksen 
voimavaroja yhteen vaikuttavuuden lisäämi-
seksi. Tutkimuslaitosten ja yliopistojen yh-
teistyötä tulisi syventää ja kehittää.   

Tutkimus- ja innovaationeuvoston asian-
tuntijaryhmän mukaan kuluttajatutkimuksen 
ala on niin laaja, ettei kuluttajatutkimuskes-
kus voi käytännössä palvella tietoperusteisen 
päätöksenteon tarvetta koko laajuudella. Ku-
luttajatutkimuskeskuksen tutkimuksen ala on 
myös laajentunut voimakkaasti, mikä vaike-
uttaa tutkimuksen relevanssin arviointia. 
Teema-alueiden painottaminen hämärtää sitä, 
mikä on kuluttajatutkimuksen asiantuntijuu-
den ydin. Kuluttajatutkimuskeskuksen toi-
minta ja tutkimus suuntautuvat käytännössä 
enimmäkseen muuhun kuin kuluttajahallin-
toa tukevaan tutkimukseen – tutkimus ja sen 
sisältö määrittyvät paljolti muiden kuin bud-
jettirahoituksen tarpeen perusteella. Vuonna 
2009 tehdyn arvioinnin mukaan kuluttajatut-
kimuskeskuksen tutkimuskenttää tulee foku-
soida, jotta toiminta olisi relevanttia yhteis-
kuntapolitiikan ja yhteiskunnallisten palvelu-
jen tukemisen kannalta. Budjettirahoitus käy-
tetään suurelta osin erilaisten isojen, konsor-
tioina toteutettavien tutkimushankkeiden 
omarahoitusosuutena.  

Asiantuntijaryhmän raportissa todetaan, et-
tä kuluttajatutkimuskeskuksen päätehtäväksi 
on nykyisin muodostunut tieteellinen tutki-
mus. Sen suorittama tutkimus on luoteeltaan 
enemmänkin strategista (perus)tutkimusta, 
jonka avulla ylläpidetään soveltavan tutki-
muksen tasoa ja tunnistetaan tulevaisuuden 
ongelmia sekä kehitetään valmiuksia niiden 
ratkaisemiseksi.  Kuluttajatutkimuskeskuk-
sen tuottama perus- tutkimus palvelee tällä 
hetkellä laajasti yhteiskuntaa, mutta se ei en-

sisijaisesti tuota ja välitä soveltavaa tutki-
musta yhteiskunnallisen päätöksenteon poh-
jaksi ja yhteiskunnan kehittämiseksi, mitä pi-
detään tärkeänä.  

Asiantuntijaryhmä esitti, että kuluttajatut-
kimus siirretään Helsingin yliopiston osaksi 
ja että kuluttajatutkimuskeskuksen voimava-
rat siirretään kokonaisuudessaan Helsingin 
yliopistolle. Kuluttajatutkimuksen traditiota 
ja jatkuvuutta voidaan parhaimmin ylläpitää 
ja myös vahvistaa liittämällä se osaksi yli-
opistoa. Kuluttajatutkimuksen monitieteisyys 
saa yliopistolla laaja-alaisemman ja vah-
vemman pohjan. Kuluttajatutkimuksen riip-
pumaton asema vahvistuu, kun tutkimus siir-
retään talousarviovaroineen yliopistolle. Yli-
opisto tarjoaa laajemman tutkijayhteisön ku-
luttajatutkimuksen kehittämiseksi ja sen ni-
vomiseksi osaksi muuta yhteiskunnallista 
tutkimusta. 

Valtioneuvosto teki syyskuussa 2013 peri-
aatepäätöksen valtion tutkimuslaitosten ja 
tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi. 
Periaatepäätöksessä esitetään toteutettavaksi 
rakenteellisia uudistuksia, joista yksi on ku-
luttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Hel-
singin yliopistoon valtakunnalliseen erityis-
tehtävään perustuvana instituuttina tai yksik-
könä. Kuluttajatutkimuskeskuksen voimava-
rat esitetään siirrettäväksi Helsingin yliopis-
tolle. Helsingin yliopistolle asetetaan Helsin-
gin yliopiston sekä opetus- ja kulttuuriminis-
teriön välisessä sopimuksessa erityistehtävä 
kuluttajatutkimuksen ylläpitämiseen vuosina 
2015–2019. Valtioneuvoston näkemys ja pe-
rustelut yhdistämiselle ovat yhtenevät tutki-
mus- ja innovaationeuvoston asiantuntija-
ryhmän esittämien näkemysten kanssa. 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  
 

3.1 Tavoitteet 

Esitetty uudistus toteuttaa tutkimus- ja in-
novaationeuvoston Linjaus 2011–2015 –
raportissa esittämiä tutkimuslaitoskentän uu-
distamisen tavoitteita sekä valtioneuvoston 
periaatepäätöksessä valtion tutkimuslaitosten 
ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksek-
si esitettyjä tavoitteita.  
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Tutkimus- ja innovaationeuvosto esittää 
edellä mainitussa raportissa yhtenä tavoittee-
na tutkimuslaitosten toimintaedellytysten ja 
taloudellisen perustan vahvistamisen toteut-
tamalla fuusioita kuten kuluttajatutkimuskes-
kuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon.  
Fuusioiminen antaa tutkimuslaitoksille ny-
kyistä paremmat mahdollisuudet vastata ho-
risontaalisiin ja useiden toimijoiden tutki-
mushankkeisiin. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä valti-
on tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen 
kokonaisuudistukseksi esitetään uudistuksen 
tavoitteet. Tavoitteita ovat muun muassa mo-
nitieteisen, korkeatasoisen ja yhteiskunnan 
kannalta relevantin tutkimuksen vahvistami-
nen sekä tutkimustoiminnan tehostaminen ja 
tutkimuksen relevanssin parantaminen vapa-
uttamalla resursseja kiinteistä rakenteista ja 
tutkimuksen tukipalveluista. Edelleen tavoit-
teena on koota tutkimuslaitoksia aihepiireit-
täin nykyistä suuremmiksi ja vahvemmiksi 
kokonaisuuksiksi sekä koota osa tutkimusra-
hoituksesta osoitettavaksi avoimen tutkimus-
rahoituksen välityksellä tutkimuksen rele-
vanssin, kysyntälähtöisyyden ja monitietei-
syyden vahvistamiseksi. Tavoitteena on 
myös syventää tutkimuslaitosten ja korkea-
koulujen välistä yhteistyötä.  

Periaatepäätöksen mukaan tutkimuslaitos-
ten (kuluttajatutkimuskeskus ja Oikeuspoliit-
tinen tutkimuslaitos) yhdistäminen Helsingin 
yliopistoon tarjoaa tutkimuslaitoksille laa-
jemman tutkijayhteisön ja mahdollistaa tut-
kimuksen vahvistumisen sekä vahvistaa tut-
kimuksen riippumatonta asemaa. Tutkimuk-
sen monitieteisyys saa myös yliopistolla laa-
ja-alaisemman ja vahvemman pohjan.  
 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

 
Esityksessä ehdotetaan, että kuluttajatutki-

muskeskuksen toiminta siirretään Helsingin 
yliopistolle valtakunnalliseen erityistehtä-
vään perustuvaksi yksiköksi.   Valtioneuvos-
ton oikeudesta luovuttaa kuluttajatutkimus-
keskuksen toiminta kokonaisuudessaan, sen 
hallinnassa oleva omaisuus ja sen immateri-
aaliset oikeudet Helsingin yliopistolle säädet-
täisiin lailla. Valtioneuvosto määräisi luovu-

tettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, 
joilla luovutus tapahtuu.  

Kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan 
siirtäminen Helsingin yliopistolle toteutettai-
siin liikkeenluovutuksena, jolloin henkilöstön 
asema määräytyisi työsopimuslain (55/2001) 
1 luvun 10 §:n mukaan (työsuhteiset) ja vir-
kamieslain (750/1994) 5 f §:n mukaan (vir-
kasuhteiset). Luovutuksen jälkeen kaikki 
ovat työsuhteisia.  

Samalla kumottaisiin kuluttajatutkimus-
keskuksesta annettu laki, jolloin myös sen 
perusteella annettu valtioneuvoston asetus 
kuluttajatutkimuskeskuksesta kumoutuu. 
Valtion maksuperustelain (150/1992)  
8 §:n nojalla annettu kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön asetus kuluttajatutkimuskeskuksen 
maksullisista suoritteista (209/2003) kumot-
taisiin työ- ja elinkeinoministeriön asetuksel-
la. 

Kuluttajatutkimuskeskuksesta annetun lain 
1 §:n mukaan kuluttajatutkimuskeskuksen 
tehtäväksi on määritelty muun muassa toimi-
alan tietopalvelu. Tietopalvelutehtävistä on 
vastannut laitoksen tietopalvelu. Tärkein ka-
nava tutkimustiedon välittämiseen ja tieto-
palveluun ovat olleet Kultu-tietokannat. Vii-
destä tietokannasta on jäljellä Tutkimustieto-
kanta, jota päivitetään. Muut tietokannat on 
lakkautettu käytön vähyyden ja käyttäjien 
tarpeiden muuttumisen seurauksena 2000-
luvulla. Lisäksi tietopalvelu koostaa tietokan-
taa kuluttajatutkimuskeskuksen henkilöstön 
julkaisuista (julkaisuarkisto). Tietopalvelun 
osuus kuluttajatutkimuskeskuksen henkilö-
työvuosista on pienentynyt huomattavasti 5,3 
henkilötyövuodesta (vuosi 2000) 1,2 henkilö-
työvuoteen (vuosi 2012).  

Esityksessä ehdotetaan, että kuluttajatutki-
muskeskuksen tietopalvelutehtävästä luovu-
taan siirron yhteydessä. Nykytilanteessa tie-
tokantatuotannon merkitys on vähäinen, kos-
ka kulutustutkimustietoa on saatavilla moni-
puolisesti hakukoneiden ja kaupallisten pal-
veluiden kautta. Kuluttajatutkimuskeskuksen 
sidosryhmillä, hallinnolla, opetuksella ja tut-
kimuksella ei ole tietokantoihin liittyviä ke-
hitysodotuksia. Tutkimustiedon välittäminen 
yliopistolla jatkuu asiantuntijatyönä eri foo-
rumeilla sekä yliopiston julkaisurekisterin 
kautta.  
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Kuluttajatutkimuskeskuksesta annetun lain 
6 §:ssä säädetään tietojensaantioikeudesta. 
Kuluttajatutkimuskeskuksella on oikeus saa-
da muilta viranomaisilta tehtäviensä kannalta 
tarpeellisia tietoja. Elinkeinonharjoittaja on 
velvollinen antamaan kuluttajatutkimuskes-
kukselle tietoja, joita tutkimuskeskus lain 1 
§:ssä tarkoitettuja kulutushyödykkeiden hin-
taan ja laatuun liittyviä tutkimuksia varten 
tarvitsee. Tutkimuskeskus voi määrätä tiedot 
annettavaksi aluehallintovirastolle. Tietojen 
saannin turvaamiseksi kuluttajatutkimuskes-
kus voi pyytää virka-apua aluehallintoviras-
tolta. 

Kuluttajatutkimuskeskuksesta annetun lain 
tietojensaantioikeutta koskevaa säännöstä ei 
olisi tarkoituksenmukaista siirtää muuhun 
lainsäädäntöön. Tietojensaantioikeutta on 
käytetty erittäin harvoin, ja laissa säädetyn, 
elinkeinonharjoittajia velvoittavan tiedonan-
tamissäännöksen siirtäminen yliopistolle 
avaisi keskustelun tietojensaantioikeuden 
käyttötarpeista ja –tilanteista. Kilpailusyistä 
tietojensaantioikeutta ei olisi myöskään mah-
dollista rajoittaa vain yhteen yliopistoon tai 
tutkimuslaitokseen (muu kuin viranomainen). 
Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 
33 §:ssä säädetään Kilpailu- ja kuluttajaviras-
ton tiedonsaantioikeudesta. Säännös riittäisi 
turvaamaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tie-
donsaannin eikä kuluttajatutkimuskeskuksen 
tiedonsaantioikeuden kumoamisella olisi 
merkitystä Kilpailu- ja kuluttajaviraston toi-
minnan kannalta. 
 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Vaikutukset valtion talouteen 
 

Valtiontalouden kehyspäätöksen vuosille 
2015–2018 mukaisesti siirretään työ- ja elin-
keinoministeriön hallinnonalan momentilta 
32.40.04 (kuluttajatutkimuskeskuksen toi-
mintamenot) 1 771 000 euroa vuonna 2015 
opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan  
momentille 29.40.50  (valtionrahoitus yli-
opistojen toimintaan). Kuluttajatutkimuskes-
kuksen rahoituksesta kolmannes tulee ulko-
puolisilta rahoittajilta. Määräraha kohdenne-

taan Helsingin yliopistolle sen uuden valta-
kunnallisen erityistehtävän, kuluttajatutki-
muksen ylläpitämisen, perusteella. 

Työ- ja elinkeinoministeriö siirtää Helsin-
gin yliopistolle kuluttajatutkimuskeskuksen 
vuodelta 2014 siirtyvät toimintamenomäärä-
rahat vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistut-
tua keväällä 2015. 
 
Vaikutukset Helsingin yliopiston talouteen 
 

Liitosten taloudelliset vaikutukset Helsin-
gin yliopiston talouteen ovat vähäiset, koska 
liitosten seurauksena yliopiston perusrahoitus 
kasvaa noin 1 prosentin. Yliopisto toteuttaa 
liitokset kustannusneutraalisti, jolloin liittä-
misen tuottamat synergiaedut kohdistetaan 
kulutusyhteiskunnan sekä kriminologian ja 
oikeuspolitiikan tutkimukseen ja opetuksen. 
Kustannustehokkuutta voidaan saavuttaa 
myös hallinnollisten tehtävien hoidossa. 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

 
Kuluttajatutkimuskeskus valtion virastona 

lakkaisi ja toiminta siirtyisi Helsingin yli-
opistolle. Työ- ja elinkeinoministeriön rooli 
kuluttajatutkimuskeskuksen tulosohjaajana 
lakkaisi. Strategista ohjausta varten Helsin-
gin yliopiston yksikölle nimitettäisiin johto-
kunta, jossa myös työ- ja elinkeinoministeri-
öllä olisi edustus.   

Kuluttajatutkimuskeskuksen tiedonsaanti-
oikeuden kumoamisella ei olisi vaikutusta vi-
ranomaisten tämän alan tiedonsaantiin, koska 
Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on riittävät 
tiedonsaantioikeudet tehtävänsä toteuttami-
seen. 

Muiden viranomaisten toimintaan esitettä-
villä muutoksilla ei olisi juurikaan vaikutuk-
sia.  
 
 
4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

 
Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuksen 

valtakunnallinen erityistehtävä olisi vaikuttaa 
tutkimuksella yhteiskunnalliseen päätöksen-
tekoon ja kehitykseen ja siten kuluttajien 
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elämään. Kuluttajatutkimuskeskus tutkii ku-
lutusta, sen muutoksia ja kulutukseen liitty-
vää yhteiskunnallista kehitystä. Näiden ym-
märtäminen edellyttää riippumatonta tieteel-
listä tutkimusta. Siirtyminen yliopistolle aka-
teemiseen tutkimusympäristöön antaisi tähän 
hyvät mahdollisuudet.  

Kuluttajatutkimuskeskuksessa kulutusta 
tarkastellaan monitieteellisesti. Yliopistossa 
tarjoutuisi aiempaa paremmat mahdollisuu-
det yhteistyöhön yliopistossa eri tieteenalojen 
ja oppiaineiden kanssa. Samoin mahdolli-
suudet tutkimusmetodien kehittämiseen van-
kentuisivat.  

Kuluttajatutkimukselle tyypillistä tiivistä 
tiedon hyödyntäjien välistä vuoropuhelua ja 
siitä syntyvää osaamista voitaisiin hyödyntää 
myös yliopisto-opetusta suunniteltaessa ja to-
teutettaessa. Tämä voisi tapahtua muun mu-
assa kehittämällä opetusohjelmaa sellaiseksi, 
että se tuottaa myös työnantajien ja tiedon-
hyödyntäjien kannalta tärkeää osaamista 
opiskelijoille. Uudessa tilanteessa yhteiskun-
nallisen vaikuttavuuden väylänä olisi myös 
osaamisen kehittäminen ja kuluttajanäkö-
kulman sekä monitieteisen kuluttajatutki-
muksen tehokas ja toimiva välittäminen tule-
vien asiantuntija- ja päätöksentekijäsukupol-
vien käyttöön, opetusohjelmaan ja sen sisäl-
töihin vaikuttamisen kautta. Tämä voisi osal-
taan parantaa opiskelijoiden kykyä lukea ja 
hyödyntää kuluttajatutkimusta. 

Yliopisto isona toimijana tarjoaisi myös ai-
empaa asiantuntevamman sopimusoikeudel-
lisen tukipalvelun osallistua EU- ja muihin 
kansainvälisiin tutkimuskonsortioihin.  

Kuluttajatutkimuskeskuksesta annettuun 
lakiin kirjattu velvoite osallistua tutkijakou-
lutukseen toteutuisi aiempaa saumattomam-
min yliopistolla tutkimus- ja opetushenkilös-
töön kuuluvien henkilöiden opetusvelvolli-
suuden myötä. Vakiintunutta käytäntöä, jossa 
tutkijakoulutukseen ja opetukseen osallistu-
mista tehdään eri yliopistojen kanssa, olisi 
tarkoituksenmukaista jatkaa.  

Kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan 
siirtäminen Helsingin yliopistolle valtakun-
nalliseen erityistehtävään perustuvana yksik-
könä mahdollistaisi tutkimuspalvelujen tuot-
tamisen suomalaiselle yrityskentälle aikai-
sempaa suuremmassa määrin.  
 

4.4 Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-
set 

 
Esityksen mukaan kuluttajatutkimuskes-

kuksen toiminta siirrettäisiin Helsingin yli-
opistolle, joka organisaatiossa kuluttajatut-
kimus sijoittuisi valtiotieteellisen tiedekun-
nan politiikan ja talouden tutkimuksen lai-
tokseen.  Kuluttajatutkimuskeskus erillisenä 
työ- ja elinkeinoministeriön alaisena virasto-
na lakkaisi. 

Kuluttajatutkimuskeskuksen henkilöstö-
määrä on tällä hetkellä (toukokuu 2014) 36 
henkilöä, joista 18 on virkasuhteessa ja 18 
työsuhteessa. Työsuhteisista viisi on tällä 
hetkellä (toukokuu 2014) määräaikaisessa, 
vuonna 2014 päättyvässä työsuhteessa.  

Liikkeenluovutuksen myötä kuluttajatut-
kimuskeskuksen virat lakkaisivat ja koko 
henkilöstö, sekä virka- että työsuhteiset, siir-
tyisi entisin palvelussuhde-ehdoin Helsingin 
yliopiston palvelukseen työsuhteeseen 1 päi-
västä tammikuuta 2015 lähtien. Määräaikai-
sissa työsuhteissa olevat siirtyisivät ainoas-
taan siinä tapauksessa, että määräaikainen 
työsuhde jatkuu 1.1.2015 jälkeen. Ulkopuoli-
sen rahoituksen vuodelle 2015 saaneet neu-
vottelevat työsuhteidensa alkami-
sen/jatkumisen suoraan Helsingin yliopiston 
kanssa.  

Henkilöstön aseman järjestämiseen sovel-
lettaisiin työsopimuslain ja valtion virka-
mieslain liikkeenluovutusta koskevia sään-
nöksiä.  
 
 
5  Asian valmiste lu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja –aineisto 

 
Hallituksen esitys on laadittu työ- ja elin-

keinoministeriössä yhteistyössä opetus- ja 
kulttuuriministeriön, kuluttajatutkimuskes-
kuksen ja Helsingin yliopiston kanssa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti mar-
raskuussa 2013 työryhmän valmistelemaan 
kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistämistä 
Helsingin yliopistoon. Työryhmän tehtävänä 
on laatia yhdistämissuunnitelma ja valmistel-
la sen pohjalta tutkimuskeskuksen yhdisty-
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minen Helsingin yliopistoon 1.1.2015 alkaen 
ottaen huomioon lainsäädännölliset, hallin-
nolliset ja voimavaroihin liittyvät näkökohdat 
sekä henkilöstön asemaan ja tiloihin liittyvät 
kysymykset. Työryhmässä on opetus- ja kult-
tuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeri-
ön, kuluttajatutkimuskeskuksen ja Helsingin 
yliopiston edustus. Hallituksen esitys on kä-
sitelty työryhmässä.  

Hallituksen esityksessä esitetyistä muutok-
sista on käyty yhteistoiminnasta valtion vi-
rastoissa annetun lain (1233/2013) mukaiset 
neuvottelut Helsingin yliopistolle siirtyvän 
henkilöstön osalta. 
 
5.2 Lausunnot  

 
Lausuntoa hallituksen esityksestä pyydet-

tiin 45 taholta. Esityksestä ovat antaneet lau-
suntonsa seuraavat tahot: valtioneuvoston 
kanslia, valtiovarainministeriö, opetus- ja 
kulttuuriministeriö, sisäministeriö, maa- ja 
metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, 
Valtion työmarkkinalaitos, kuluttajatutki-
muskeskuksen johtokunta, kuluttajatutki-
muskeskuksen henkilöstö, Kilpailu- ja kulut-

tajavirasto, Valtion taloudellinen tutkimus-
keskus VATT, Tilastokeskus, Terveyden- ja 
hyvinvoinnin laitos THL, Suomen Akatemia, 
Keva, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yli-
opisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, 
Vaasan yliopisto, Ammattikorkeakoulujen 
rehtorien neuvosto ARENE ry, Elinkei-
noelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät 
ry, Kuntaliitto, SAK ry ja STTK ry. 

Esitystä kuluttajatutkimuskeskuksen toi-
minnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle 
pidettiin lähes poikkeuksetta myönteisenä ja 
tarkoituksenmukaisena sekä valtioneuvoston 
periaatepäätöksen mukaisena. Lausunnoissa 
pidettiin tärkeänä, että kuluttajatutkimuksen 
traditio ja korkea taso turvataan sekä riittävin 
taloudellisin resurssein että kirjaamalla kulut-
tajatutkimus Helsingin yliopiston uuteen stra-
tegiaan. Henkilöstön asema katsottiin turva-
tuksi muutoksessa liikkeenluovutuksella.  
 
 
6  Riippuvuus muis ta es i tyks istä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousar-
vioehdotukseen ja on tarkoitettu käsiteltäväk-
si sen yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

 
1 §. Luovutusvaltuus. Pykälän mukaan val-

tioneuvosto valtuutettaisiin luovuttamaan ku-
luttajatutkimuskeskuksen toiminta kokonai-
suudessaan sekä kuluttajatutkimuskeskuksen 
hallinnassa oleva omaisuus, joka sisältää 
myös immateriaalioikeudet, Helsingin yli-
opistolle. Valtioneuvostolle kuuluvaa ratkai-
suvaltaa käyttäisi työ- ja elinkeinoministeriö 
valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 12 
§:n perusteella. Toiminnan siirtäminen toteu-
tettaisiin liikkeenluovutuksena. Toiminnan 
siirtämisestä tehtäisiin sopimus kuluttajatut-
kimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston vä-
lillä.  

2 §. Luovutuksen ehdot. Pykälän mukaan 
valtioneuvosto määräisi Helsingin yliopistol-
le luovutettavan omaisuuden ja sen arvon se-
kä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtio-
neuvosto määräisi myös muista omaisuuden 
luovuttamista koskevista järjestelyistä.  

3 §. Vastuu sitoumuksista. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan sen jälkeen, kun omaisuus 
olisi siirretty Helsingin yliopistolle, se ottaisi 
vastatakseen kuluttajatutkimuskeskuksen te-
kemistä sellaisista velka-, vuokra-, palvelu-, 
hankinta-, tutkimus- ja muista toimitussopi-
muksista sekä muista vastaavista sitoumuk-
sista, joihin kuluttajatutkimuskeskus on toi-
mintansa aikana sitoutunut ja jotka koskevat 
Helsingin yliopistolle luovutettua omaisuutta 
ja toimintaa. Tulevasta toiminnan siirtämi-
sestä Helsingin yliopistolle otettaisiin mai-
ninta niihin sopimuksiin, jotka kuluttajatut-
kimuskeskus mahdollisesti tekee ennen yh-
distämistä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
koska velallinen tai sopijapuoli voi vaihtua 
vain velkojan tai toisen sopijapuolen suostu-
muksella, vastaisi valtio edelleen toissijaises-
ti sellaisista toiminnan siirtämistä edeltävistä 
velvoitteista, joista ei toisin sovita. Yliopisto 
olisi velvollinen korvaamaan valtiolle sen, 
mitä valtio tässä säännöksessä tarkoitetun 
vastuunsa perusteella maksaa. Säännöksellä 

varmistettaisiin toiminnan ja palvelujen tar-
jonnan jatkuvuus toiminnan siirtämisen yh-
teydessä. 

4 §. Henkilöstön asema. Pykälässä olisi 
säännökset henkilöstön asemasta toiminnan 
siirtämisen (liikkeenluovutuksen) yhteydes-
sä. Kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan 
siirtäminen Helsingin yliopistolle toteutettai-
siin liikkeenluovutuksena, jolloin henkilöstön 
asema määräytyisi työsopimuslain (55/2001) 
1 luvun 10 §:n mukaan (työsuhteiset) ja val-
tion virkamieslain (750/1994) 5 e ja 5 f §:n 
mukaan (virkasuhteiset).  

Työsopimuslain mukaan liikkeenluovutuk-
sella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhtei-
sön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan 
luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luo-
vutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu 
liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen 
samana tai samankaltaisena. Liikkeenluovu-
tuksessa työnantajan luovutushetkellä voi-
massa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet 
ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuh-
de-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omista-
jalle tai haltijalle. 

Valtion virkamieslain mukaan työnantajan 
liikkeenluovutuksella tarkoitetaan valtion 
toiminnallisen osan luovuttamista toiselle 
työnantajalle, jos luovutettava osa pysyy luo-
vutuksen jälkeen samana tai samankaltaise-
na. Työnantajan luovutushetkellä voimassa 
olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja 
velvollisuudet siirtyvät luovutuksensaajalle. 
Tämä ei kuitenkaan koske niitä oikeuksia ja 
velvollisuuksia, jotka johtuvat nimenomaan 
virkasuhteesta eivätkä ole ominaisia työsuh-
teille, silloin, kun virkamies siirtyy työsopi-
mussuhteeseen luovutuksensaajan palveluk-
seen. Luovutuksensaaja on velvollinen nou-
dattamaan luovutushetkellä voimassa olleen 
virkaehtosopimuksen määräyksiä, kuten työ-
ehtosopimuslain 5 §:ssä säädetään.  

Työehtosopimuslain (436/1946) 5 §:ssä on 
säädetty niin sanotusta sopimusseuraannosta. 
Pykälän mukaan jos jonkin yrityksen haltija 
on ollut työehtosopimukseen osallinen tai 
muuten siihen sidottu, siirtyvät hänen seuraa-
jalleen voimassa olevan työehtosopimuskau-



 HE 148/2014 vp  
  

 

11 

den loppuun kaikki ne oikeudet ja velvolli-
suudet, jotka edeltäjällä työehtosopimuksen 
mukaan oli.  

Liikkeenluovutusta koskevista säännöksistä 
seuraa suoraan, että liikkeenluovutuksen pii-
rissä olevat henkilöt siirtyvät luovutuksen-
saajan palvelukseen. Näin ollen luovutuksen 
kohteena olevan kuluttajatutkimuskeskuksen 
henkilöstö siirtyisi Helsingin yliopiston pal-
velukseen. Määräaikaisissa työsuhteissa ole-
vat siirtyvät ainoastaan siinä tapauksessa, että 
työsuhde jatkuu 1.1.2015 jälkeen. Siirtyvien 
henkilöiden palvelussuhteista johtuvat oi-
keudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät 
työ- ja virkasuhde-edut siirtyisivät niin ikään 
sanottujen lakien perusteella suoraan luovu-
tuksensaajalle. Luovutuksensaaja eli Helsin-
gin yliopisto olisi velvollinen noudattamaan 
siirtyvään henkilöstöön luovutushetkellä 
voimassa olevien virka- ja työehtosopimus-
ten määräyksiä kuluvan sopimuskauden lop-
puun. Tämän jälkeen henkilöstön työsuhteis-
sa sovellettaisiin Helsingin yliopistoa sitovaa 
Yliopistojen yleistä työehtosopimusta. 

Henkilöstön siirtyminen valtion palveluk-
sesta Helsingin yliopiston palvelukseen ei 
vaatisi lainsäädäntöä eläketurvan osalta. Yli-
opistolain voimaanpanosta annetun lain 
(559/2009) 11 §:ssä säädetään henkilöstön 
eläketurvasta. Säännöksen mukaan yliopis-
toihin tulevaan uuteen henkilöstöön, joka on 
syntynyt ennen tammikuun 1 päivää 1980, 
sovelletaan valtion eläkelakia, mikäli he ovat 
valtion eläkelain soveltamisen piirissä jo yli-
opistoon tullessaan. Näin olleen kuluttajatut-
kimuskeskuksesta Helsingin yliopiston pal-
velukseen siirtyvät ennen vuotta 1980 synty-
neet työntekijät kuuluisivat edelleen valtion 
eläkelain alaisuuteen eikä heidän eläketur-
vassaan siten tapahtuisi muutoksia siirtymi-
sen yhteydessä.  

Vuonna 1980 ja sen jälkeen syntyneisiin 
työntekijöihin sovelletaan sen sijaan siirty-
misajankohdasta lukien työntekijän eläkela-
kia. Koska vuonna 1980 ja sen jälkeen syn-
tyneiden työntekijöiden eläkkeen karttumi-
seen tai eläkkeellesiirtymisikään liittyvät 

säännökset valtion eläkelaissa eivät poikkea 
työntekijän eläkelain säännöksistä eikä heillä 
myöskään ole valtion eläkelain alaisuudessa 
siirtymistä aikaisemmalta ajalta parempaa 
eläketurvaa, siirtyminen työntekijän eläkelain 
alaisuuteen ei vaikuta heidän eläketurvansa 
tasoon. 

5 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevak-
si voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja la-
ki kuluttajatutkimuskeskuksesta ehdotetaan 
samalla kumottavaksi. 

Lain täytäntöönpanon edellyttämien toimi-
en ei nykyisin lähtökohtaisesti katsota edel-
lyttävän nimenomaista valtuuttavaa säännös-
tä. Lain täytäntöönpanon edellyttämät toimet 
ovat vastuullisen viranomaisen velvollisuus 
eikä toimiin ryhtyminen edellytä erillistä val-
tuutusta, vaikka osaan toimista joudutaan 
käytännön pakosta ryhtymään ennen lain 
voimaantuloa. Pykälän 3 momentissa ehdote-
taan tästä huolimatta nimenomaisesti säädet-
tävän, että valtioneuvosto voi tehdä lakiehdo-
tuksen 1 ja 2 pykälissä tarkoitettuja toimia 
ennen lain voimaantuloa. Näin on tarkoitus 
varmistaa, ettei 1 ja 2 pykälissä tarkoitettujen 
toimien tekemiselle ole säädösteknisiä estei-
tä. 

Pykälän neljännessä momentissa olisi 
säännös siitä, miten kuluttajatutkimuskes-
kuksen viimeinen tilinpäätös on laadittava ja 
tilintarkastus hoidettava. Koska tilinpäätös ja 
tilintarkastus koskevat valtion viraston toi-
mintaa, sovellettaisiin valtion talousarviosta 
annetun lain (423/1988) aineellisia säännök-
siä, vaikkakin näiden toimenpiteiden suorit-
tajana olisi muu julkisoikeudellinen yhteisö. 
 
2  Voimaantulo 

 
Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-

vänä tammikuuta 2015. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 
 
 
 
 

Laki 

 
kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle ja kuluttajatut-

kimuskeskuksen lakkauttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
 

1 §  

Luovutusvaltuus 

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan 
työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan 
kuuluvan kuluttajatutkimuskeskuksen toi-
minta kokonaisuudessaan sekä kuluttajatut-
kimuskeskuksen hallinnassa oleva omaisuus 
Helsingin yliopistolle.  
 
 

2 § 

 Luovutuksen ehdot 

Valtioneuvosto määrää luovutettavan 
omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla 
luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää 
myös muista omaisuuden luovuttamiseen liit-
tyvistä järjestelyistä.  
 
 

3 §  

Vastuu sitoumuksista 

Helsingin yliopisto vastaa velka-, vuokra-, 
palvelu-, hankinta- ja tutkimussopimuksista, 
muista toimitussopimuksista sekä muista vas-
taavista sitoumuksista, joihin kuluttajatutki-
muskeskus on toimintansa aikana sitoutunut 

ja jotka koskevat Helsingin yliopistolle luo-
vutettua toimintaa ja omaisuutta.  

Valtio vastaa Helsingin yliopistolle 1 mo-
mentin perusteella siirtyvistä sitoumuksista 
toissijaisesti, jollei vastapuoli hyväksy vas-
tuun siirtämistä yliopistolle. Yliopisto on 
velvollinen korvaamaan valtiolle sen, mitä 
valtio tässä momentissa tarkoitetun vastuunsa 
perusteella maksaa. 
 

4 §  

Henkilöstön asema  

Henkilöstön aseman järjestämisestä sääde-
tään työsopimuslain (55/2001) ja valtion vir-
kamieslain (750/1994) liikkeen luovuttamista 
koskevissa säännöksissä. 
 

5 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

Tällä lailla kumotaan kuluttajatutkimus-
keskuksesta annettu laki (112/1990). 

Kuluttajatutkimuskeskuksen viimeisen 
toimintakauden tilinpäätökseen ja –
tarkastukseen sovelletaan, mitä 2 momentissa 
mainitussa laissa sekä valtion talousarviosta 
annetussa laissa (423/1988) ja sen nojalla 
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säädetään. Yliopisto hoitaa näiltä osin kulut-
tajatutkimuskeskuksen tehtävät.  

Valtioneuvosto voi tehdä 1 ja 2 §:ssä tar-
koitettuja toimenpiteitä ennen lain voimaan-
tuloa. 

 
Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2014 

 
Pääministeri 

ALEXANDER STUBB 

 
Työministeri Lauri Ihalainen 
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