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01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 843 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Kilpailu- ja kuluttajavirasto edistää markkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on terveen ja 

toimivan kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa 

toiminnassa sekä se, että yritykset toimivat vastuullisesti ja että kuluttajat voivat luottaa markkinoiden 

toimivuuteen ja häiriötilanteiden nopeaan selvittämiseen. Virasto hoitaa myös kuluttaja-asiamiehelle 

kuuluvat valvontatehtävät. Lisäksi virasto vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen ja kuluttajien asemaan ja 

hoitaa sille kuuluvat kansainväliset tehtävät. 

Virasto luo edellytyksiä talouskasvulle sekä uudelle ja terveelle yritystoiminnalle. Taloudellinen kilpailu 

ohjaa talouden uudistumista ja luo kannusteita innovointiin ja investointeihin. Kuluttajien luottamus 

toimintaympäristöön ja toimijoihin markkinoilla luovat edellytyksiä yksityisen kysynnän kasvulle. Kilpailu- 

ja kuluttajapolitiikan toimin, yhdessä muiden viranomaisten kanssa, viedään tilaa harmaalta taloudelta. 

 

Vaikuttavuus  
 2016  

toteutuma 

2017  

tavoite 

2018  

tavoite 

Suomen kotimarkkinoiden kilpailun intensiteetti paranee    

— Kotimarkkinoiden kilpailun intensiteetti / Suomen sijoitus 

suhteessa muihin maihin1 

94/138 60/140 50/140 

Suomalaisten luottamus digitalisoituviin markkinoihin lisääntyy    

— EU-sisämarkkinoiden verkkokauppaan luottavien suomalaisten 

osuus2 - 57 % 60 %  

 

Toiminnallinen tuloksellisuus 
 2016  

toteutuma 

2017  

tavoite 

2018  

tavoite 

Uskottavan ”hard-core” –kartellien vastaisen politiikan 

vahvistaminen 
   

— Sidosryhmien arvio (asteikko 1—5) 3,6 >4,0 >4,0 

Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymisestä 

aiheutuvia kilpailuongelmia 
   

— Sidosryhmien arvio (asteikko 1—5) 3,4 >3,7 >3,7 

Kuluttaja-asiamiehen toimenpitein elinkeinoharjoittajat 

muuttavat toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi 

   

— Tapaukset, joissa yritys on muuttanut toimintaansa 

kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi (kpl) 

91 130 130 

 

                                                      
1 World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report. WEF:in kyselytutkimus yritysjohtajille. 
2 Office of the European Union, Consumer Conditions Scoreboard. Komission kyselytutkimus kuluttajille. Tutkimus tehdään vain 

parillisina vuosina. 
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Henkilötyövuosien arvioitu jakautuminen toiminnoittain 
 2016 

toteutuma 

2017  

tavoite 

2018  

tavoite 

Markkinoiden toimivuuden edistäminen3 29,7 25,5 25,5 

Kilpailuvalvonta 50,2 59,04 63,0 

Kuluttaja-asiamiehen valvonta ja muu kuluttajansuoja 30,1 32,5 35,5 

Hallintopalvelut 16,6 17,0 17,0 

Yhteensä 126,6 134 141 

 

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

 2016 

toteutuma 

2017  

tavoite 

2018  

tavoite 

Henkilötyövuosien kehitys (htv) 126,6 134 141 

Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,4 >3,5 >3,6 

 
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 

 

2016 

 toteutuma 

2017 

varsinainen  

talousarvio 

 

 2018 

esitys 

    

Bruttomenot 10 209 11 254 11 403 

Bruttotulot 725 635 560 

Nettomenot 9 484   10 619 10 843  

    

Siirtyvät erät    

— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 164   

— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 649   

 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) 

- 

Yhteensä 0 

 

2018 talousarvio 10 843 000 

2017 talousarvio 10 619 000 

2016 tilinpäätös  9 969 000 

 

                                                      
3 Markkinoiden toimivuuden edistäminen: Alue- ja paikallishallinnon ohjaus, kilpailun edistäminen, kuluttajan aseman 

edistäminen, työryhmät, lainsäädäntöhankkeisiin osallistuminen, kansainvälinen yhteistyö, tutkimus- ja selvitystoiminta ja 

markkinoiden toimivuuden seuranta, lausunnot, esitykset ja aloitteet. 
4 Vuonna 2017 viraston tehtäviin tulleiden valvonta- ja arviointitehtävien (julkiset hankinnat) resurssien käyttöä seurataan 

toimialajaottelussa kilpailuvalvonnan alakohtana 
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31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään 4 731 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää:  

1) talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) mukaisen korvauksen maksamiseen talous- ja 

velkaneuvontapalvelujen tuottajille  

2) enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan projektihenkilöstön palkkaukseen Kilpailu- ja 

kuluttajavirastoon  

3) talous- ja velkaneuvonnan kehittämiseen, koulutukseen ja materiaalin tuottamiseen sekä 

raportointijärjestelmään 

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. 

S e l v i t y s o s a :  Talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on helpottaa velallisen asemaa luottojen 

järjestelyssä sekä tukea velallisen elämänhallinnan paranemista ja ehkäistä syrjäytymistä.  

Palveluiden järjestämisestä maksettava korvaus määrätään työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamien 

perusteiden mukaan siten, että se vastaa palvelun tuottamisesta aiheutuvia tarkoituksenmukaisia menoja. 

Korvaus maksetaan aluehallintoviraston kanssa sopimuksen tehneelle kunnalle tai muulle palveluntuottajalle. 

Jos kunta ei järjestä neuvontaa, aluehallintoviraston tulee järjestää neuvonta muulla tavoin, esim. 

ostopalveluna. Korvauksen maksatuksesta kunnille huolehtii Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja muulle 

palveluntuottajalle aluehallintovirasto.  

 

Arvio resurssien jakautumisesta 

 2016 

toteutuma 

2017  

arvio 

2018  

arvio 

Talous- ja velkaneuvonnan resurssit    

— Talous- ja velkaneuvonnan henkilöstö (htv) 152 152 152 

Valtion korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisen kuluista (%) 53 53 53  

 

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti toiminnalle 

seuraavan tulostavoitteen vuodelle 2018: 

Uusien asiakkaiden jonotusaika5 on korkeintaan 60 päivää (toteuma 2016: jonotusaikatavoitteen saavutti 92 

% yksiköistä) 

 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) 

 -   

Yhteensä 0 

 

 

2018 talousarvio 4 731 000 

2017 talousarvio 4 731 000 

2016 tilinpäätös 4 731 000 

 

                                                      
5 Jonotusaika lasketaan talous- ja velkaneuvontayksiköiden (52 kpl) ilmoittamien jonotusaikojen keskiarvona. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2000/20000713

