
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 3 december 2014

L a g

990/2014

om överföring av konsumentforskningscentralens verksamhet till Helsingfors universitet
och om indragning av konsumentforskningscentralen

Utfärdad i Helsingfors den 28 november 2014

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Överlåtelsefullmakt

Statsrådet bemyndigas att till Helsingfors
universitet överlåta verksamheten vid konsu-
mentforskningscentralen i dess helhet samt
den egendom som konsumentforskningscen-
tralen har i sin besittning. Konsumentforsk-
ningscentralen hör till arbets- och näringsmi-
nisteriets förvaltningsområde.

2 §

Villkor för överlåtelsen

Statsrådet bestämmer vilken egendom som
ska överlåtas och värdet på egendomen samt
villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestäm-
mer också om andra arrangemang i anslut-
ning till överlåtelsen av egendomen.

3 §

Ansvar för förbindelser

Helsingfors universitet svarar för de låne-,
hyres-, service-, anskaffnings- och forsk-
ningsavtal, andra leveransavtal samt andra
motsvarande förbindelser som konsument-

forskningscentralen ingått under sin verksam-
hetstid och som hänför sig till den verksam-
het och egendom som överlåts till Helsing-
fors universitet.

Staten svarar sekundärt för de förbindelser
som enligt 1 mom. överförs till Helsingfors
universitet, om inte motparten godkänner att
ansvaret överförs på universitetet. Universite-
tet är skyldigt att ersätta staten för det som
staten betalar på basis av sitt ansvar enligt
detta moment.

4 §

De anställdas ställning

Bestämmelser om ordnande av de anställ-
das ställning finns i arbetsavtalslagens
(55/2001) och statstjänstemannalagens
(750/1994) bestämmelser om överlåtelse av
rörelse.

5 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Genom denna lag upphävs lagen om kon-

sumentforskningscentralen (112/1990).
På bokslutet för och revisionen av konsu-
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mentforskningscentralens sista verksamhets-
period tillämpas vad som bestäms i den lag
som nämns i 2 mom. samt i lagen om stats-
budgeten (423/1988) och med stöd av den.

Universitetet sköter till denna del de uppgif-
ter som konsumentforskningscentralen haft.

Statsrådet får vidta åtgärder enligt 1 och
2 § innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 28 november 2014
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