
11.1.2017 1

Järjestöneuvos, valtuuston puheenjohtaja Leena Simonen

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry

Helsinki 15.11.2016

Kotitalousneuvonnasta kuluttajan 
edunvalvontaan



15.11.2016 Leena Simonen 

Miina Sillanpään ajattelu ja toiminta

Suomen Kuluttajaliitto 1987 - 1990 
Kuluttajaneuvontaliitto 1979 - 1987

Kotineuvontaliitto 1957 - 1979

Sosialidemokraattinen naisliitto 1924 - 1957

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet/
Suomen Kuluttajaliitto  1991 –

Kuluttajatietoisuuden Edistämisyhdistys 2013-
Kuluttaja –lehti 2014-

KULUTTAJALIITON KEHITYSVAIHEET



Kotitalousneuvonnan ensiaskeleita
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• HTY:n naisosaston aloite käsityötaitojen 

opettamisesta naisille (käsityötoimisto) 1899

• Längmanin rahaston tuella julkaistiin kirjasia 

pienten lasten hoidon edistämiseksi

• Naistenpäivät 1902 aiheena muun muassa kasvatus 

ja terveydenhoito

• Tyttöjen kansakoulun jatko-opetukseen vaadittiin 

kodin taitoja: käsityöt, kasvi- ja 

hedelmätarhanhoito, taloudenhoito ja lastenhoito



Miinan ja Hildan liitto

11.1.2017 4

• Kotitalousneuvontatyö organisoitiin naisliitossa 1920-

luvulla

• Kotitalouspoliittinen ohjelma vietiin kentälle ja 

eduskuntaan

• Eduskunta-aloite kodinhoitokursseista 1924

• Valtionapu kotitalouskurssien järjestämiseen Marttojen 

rinnalla vuonna 1929 mahdollisti valtakunnallisen 

luentotoiminnan



Osuustoimintaliikkeellä oli 

merkitystä neuvonnassa

Naiset mukaan – toiminnan 

kautta.

”Kodin sielu on nainen”.

Koti – vuosikirjan sisältö 

noudatteli kotitalouskurssien 

teemoja.

Korostettiin hinta-, laatu- ja 

yritystietoisuutta. 

”Oikeat ostokset oikeasta 

kaupasta”



• Ruokaohjeet ja soppakurssit, kodin kunnossapito, käsityöseuratoiminta, 

lasten kouluruokinta, puutarhanhoito, sienineuvonta, marjaretket, 

siementen jakaminen

• Asuntokulttuurinäyttely Helsingissä 1935, mallikotinäyttelyt

• Asuminen ei yksityisasia: otettava huomioon yleiset terveydelliset, 

sivistykselliset ja siveelliset tekijät. Morsiuskurssit. Naisten kotimessut.

• Toveritar - lehden artikkelit ja teemanumerot. Työväen kalenterin 

artikkeli työväen huonekaluista

• Poikkeusaikojen ompelu ja muu työtupatoiminta, hädänalaisten 

auttaminen ja huoltoneuvonta, Suurperheiden kotitalousneuvonta. 

Mittavaa toimintaa, jossa naisten työpanos oli tärkeä

• Kotitalouskeskus (1941) jakoi huoltovaroja neuvontajärjestöille
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KOTINEUVONTALIITTO 
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• Aloitteita itsenäisestä kotitaloudellisesta neuvontajärjestöstä 1935 ja 1944

• Tehtävä uuden järjestön perustamiseksi saatiin 1956

• Ensimmäiset kotineuvontayhdistykset Tampereelle, Poriin ja Mikkeliin 

maalis- ja toukokuussa 1957

• Kotineuvontaliitto perustettiin 24.5.1957 ja puheenjohtajana aloitti 

naisliiton kotitalousneuvontatoimintaa vuodesta 1931 luotsannut Elli 

Nurminen

• Liitto jatkoi Miina Sillanpään viitoittamalla tiellä kotitalousneuvonnassa

• Kurssit, talvipäivät, kodinhoitopäivät, perhelisäperheiden neuvonta…
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PIRKKO TYÖLÄJÄRVI KÄYNNISTI UUDEN KEHITYSVAIHEEN 
KOTINEUVONTALIITOSSA

• Pirkko Työläjärvi Kotineuvontaliiton puheenjohtajaksi 1975

• Leena Simonen toiminnanjohtajaksi 1978

• Visio vahvasta kuluttajajärjestöstä; ”sillanpääläisyys” henkisenä perintönä

• Selvitys- ja kokeilutoimintaa: vapaaehtoinen kotipalvelutoiminta, 

työpaikkaruokailu, työllisyyskurssit 

• Etsivää toimintaa ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa

• ”Harrastus on viisaus” - messutapahtumat

• Kotitalousneuvonnan ja kuluttajaneuvonnan liitto

• Jäsenet 12 kotineuvontayhdistystä ja valtakunnallisia kannatusjäseniä



KULUTTAJANEUVONTALIITTO 

• Perustamiskokous 10.12.1979

• Toiminta laajentui kotitalousneuvonnasta kuluttajaneuvontaan, johon myös alettiin 

saada valtionapua

• Kotineuvontayhdistysten yhteistyöelimeksi perustettiin kuluttajaneuvottelukunta

• Uudet jäsenjärjestöt SAK:n rinnalla olivat KK, TSL ja KSL. 

• SAK suositus jäsenliitoilleen liittyä Kuluttajaneuvontaliittoon johti myönteiseen 

kehitykseen

• Kaj Bärlundin puheenjohtajakausi alkoi 1985

• Henkilöjärjestelyt KK:n kanssa tehtiin 1987

• Kuluttajaneuvontaliiton sääntöuudistuksen yhteydessä liiton nimeksi tuli Suomen 

Kuluttajaliitto ry

• Kuluttajien edunvalvontatoiminta tehostui  ja tuli näkyväksi
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SOSIAALINEUVOS MARTTA SALMELA-JÄRVINEN
KULUTTAJANEUVONTALIITON EDUSTAJISTOSSA 18.11.1982
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”Kuuluin naisliikkeessä niihin, jotka vastustivat kotitaloudellisen neuvontatyön 

ottamista liiton ohjelmaan. Mielestäni se vei liikaa jäsenten kiinnostusta 

sivuun poliittisesta työstä. 

Kun sitten nuorena aviovaimona jouduin omakohtaisesti kokemaan 

kotitaloustyössä vaadittavien taitojen merkityksen, ryhdyin miettimään 

asioita vähän laajemmalta pohjalta. Kysymys on kotitalouksien hyvinvoinnista 

monella tavoin. 

Miina Sillanpää puhui neuvontatyön tarpeellisuudesta ponnekkaasti ja sai 

lopulta minunkin pääni kääntymään.”



SUOMEN KULUTTAJALIITTO 

• Kuluttajaliittoa kehitettiin toiminnallisesti ja hallinnollisesti uuteen 

suuntaan tavoitteena vahva ja laaja-alainen kuluttajien 

edunvalvontajärjestö

• Neuvontatoimintaa oli kuluttajan edunvalvonnan ja siihen liittyvän 

koulutustoiminnan ja neuvonnan rinnalla edelleen useissa  

kotitaloudellisissa aiheissa, kuten ruoka, käsityöt, sienet, puutarha, 

kodinhoito, kuluttajan talous, velkaneuvonta, arjessa 

selviytyminen, vapaaehtoinen kotipalvelutoiminta ja kestävä 

kulutus

• Ruokakorivertailut nostivat päätään ja uudet toimintatavat 

11.1.2017 11



11.1.2017 12



UUDEN KULUTTAJALIITON LÄHTÖKOHTIA 1990

• Riippumattomuus, oikeudenmukaisuus, avoimuus ja  ympäristönsuojelu 

kuluttajapolitiikan keinoin

• Kaikki kuluttaja-asemastaan kiinnostuneet kutsuttiin toimintaan mukaan ja 

vaikuttamaan etujensa puolesta

• Valtakunnallinen kuluttajayhdistysten verkko, vapaat kuluttajien 

toimintaryhmät

• Palkansaajakeskusjärjestöt jättäytyvät jatkossa taustalle

• Toimialarationalisointi neuvontajärjestöjen kanssa, kotitaloudellinen 

neuvontatoiminta ja vapaaehtoinen kotipalvelutoiminta lopetettiin ja/tai 

siirrettiin muihin organisaatioihin

• Irtautuminen poliittisista ja taloudellisista organisaatioista
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• Kuluttajaliitto  on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö 

• Edistämme kuluttajan oikeuksiin, kuluttajan talouteen, elintarvikkeisiin ja 

ravitsemukseen sekä eettiseen kuluttamiseen liittyviä asioita toimien 

kuluttajien äänenä markkinoilla ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa 

• Valvomme kuluttajien etua, koulutamme ja neuvomme kuluttajia sekä 

jaamme tietoa kuluttajansuojaan, elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen, 

kuluttajan talouteen, asuntoasioihin sekä eettiseen kuluttamiseen 

liittyvissä asioissa

• Edustamme kuluttajia siellä, missä päätöksiä tehdään ja tuomme uusia 

avauksia yhteiskunnalliseen keskusteluun 

• Olemme osa kansainvälistä riippumatonta kuluttajaliikettä
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KULUTTAJALIITTO - KONSUMENTFÖRBUNDET
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• Vuonna 1965 perustettu Kuluttajat – Konsumenterna ry 

liittyi Kuluttajaliiton jäseneksi vuonna 2010

• Suomen Kuluttajaliiton nimi muutettiin Kuluttajaliitto –

Konsumentförbundet ry:ksi

• Kuluttajatietoisuuden edistämisyhdistys Kery ry perustettiin 

2013

• Kuluttaja-lehti siirtyi Kery:n julkaisemaksi lehdeksi 2014



Kuluttajayhdistykset linjaavat toimintaamme

Ylintä päätösvaltaa käyttää joka toinen 

vuosi pidettävä liittokokous (1.10.2016), 

joka valitsee valtuuston puheenjohtajan 

ja jäsenet. Valtuusto valitsee liiton 

hallituksen (19.11.2016).

Riippumattomien kuluttajayhdistysten 

edustajat valitsevat hallituksen jäsenet 

valtuuston kokouksessa. 

Uuteen hallitukseen oli jäsenille avoin 

haku.



Paikallista vaikuttamista kuluttajien eduksi

Alusta lähtien paikallinen vaikuttaminen 

on ollut Kuluttajaliiton toiminnan 

keskiössä. 

Kuluttajaliitto vaikuttaa paikallisesti, 

alueellisesti, valtakunnallisesti ja 

kansainvälisesti useiden 

maakunnallisten kuluttajayhdistysten ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa.



Tapahtumia vuosien varrelta



Kuluttaja-akatemia kouluttaa

Vuoden 2015 keväällä aloittanut Kuluttaja-akatemia tarjoaa laaja-alaista 

kuluttaja-asioita käsittelevää koulutusta.

Kuluttaja-akatemiassa kuluttajia opetetaan vaikuttamaan omaan 

asemaansa, perustelemaan kantojaan sekä hoitamaan paremmin omaa 

talouttaan. Yrittäjille Kuluttaja-akatemia tarjoaa helpon, nopean ja 

tehokkaan väylän hankkia ja päivittää tietoja ajankohtaisista kuluttaja-

asioista.



Luentoja elintarvikkeista etämyyntiin

Esimerkkejä Kuluttaja-akatemian teemoista

Kuluttajansuojan ABC

Selkeyttä verkkokaupan kiemuroihin

Tiedätkö mitä haukkaat? 

Elintarvikemarkkinointi – mitä ja miten meille markkinoidaan?

Rahat riittämään

Hyvä tietää asunto-osakeyhtiön osakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista

Vuokranantajien ja vuokralaisten velvollisuudet ja oikeudet

Arki eläkkeellä



Kuluttaja-lehti auttaa sinua pitämään puolesi

Kuluttaja-lehti on Suomen ainoa kuluttaja-asioiden 

erikoislehti. Lehti sisältää puolueettomia testituloksia ja 

hyödyllisiä vertailuja. Lehdessä ei julkaista mainoksia.

Kuluttaja-lehti tuli osaksi kuluttajaliikettä, kun KKV:n

julkaisema lehti siirtyi Kuluttajaliiton perustamalle ja 

hallinnoimalle Kuluttajatietoisuuden Edistämisyhdistys Kery

ry:lle.

Kuluttajaliiton jäsenet voivat tilata lehden jäsenetuhintaan 

25€ (8+1 numeroa).



Mitä on ”sillanpääläisyys” nykyisessä 
kuluttajatoiminnassa?
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• Ihmisten arjessa elämistä ja arjen osaamisen 

vahvistamista

• Arjesta nousevien haasteiden ottamista osaksi liiton 

toimintaa 

• Lainsäädäntöaloitteiden esittäminen, kun järjestötoiminta 

ei enää riitä vastaamaan haasteisiin esimerkkinä 

velkaneuvonta

• Heikomman ja vähempiosaisen puolella oleminen 

”Marttana ja Mariana”

• Avoimet tilat keskusteluun, jolloin kaikilla mahdollisuus 

saada tietoa ja tukea (neuvontaklinikat)



Sanoisiko Miina tänään 

näin?

”Markkinavoimien 

puristuksessa yksittäinen 

kuluttaja jää helposti 

alakynteen. Kuluttajien 

oma puolustusliitto antaa 

turvatakuut sille, että 

kukaan ei joudu yksin 

ponnistelemaan 

oikeuksiensa puolesta.”
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Mitä Miina näkisi tänään?

Yhteiskuntamme on suuressa murrosvaiheessa

• Globalisaatio, digitalisaatio ja big data, alustatalous/jakamistalous

• Välttämättömyyshyödykkeiden laatu, hinta ja saatavuus

• Kestävä tuotanto ja kulutus

• Käyttäytymisen taloustiede, kuluttajan osaaminen, valinnat ja asema 

markkinoilla, markkinahuijaukset 

• Yhteiskunnan kahtiajakautuminen: Osa ihmisistä voi erittäin huonosti,  

osa hyvin. Monilla ei perustarpeetkaan täyty kunnolla

• Kotitalouden merkitys kansantaloudelle, kotitalous/kuluttaja 

työnantajana, tuottajana ja kuluttajana

• Kuluttajan, työntekijän ja tuottajan kuva hämärtyy

• Maahanmuuttajaperheiden taidot



Kuluttajaliiton strategia
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Olemme tuloksellinen vaikuttaja ja kuluttajien 
osaamisen vahvistaja. Toiminnassamme halutaan 

olla mukana.

Toimimme verkostojen 
solmukohtana 

kuluttajapoliittisessa 
vaikuttamisessa.

Ennakoimme ja 
tunnistamme kuluttajien 

toimintaympäristössä 
tapahtuvia muutoksia.  

Visio 2025

Strategiset tavoitteet

Yhdenvertaisuus
Arvot

Valvomme kuluttajien etua yhteiskunnassa ja markkinoilla. 
Vahvistamme kuluttajien osaamista neuvomalla ja kouluttamalla. 

Toimimme kaikille avoimena kansalaisjärjestönä.

Vahvistamme kuluttajien 
valmiuksia parantaa 

asemaansa markkinoilla.

Aktivoimme jäseniä ja muita 
toimijoita mukaan.

Rohkeus

Aloitteellisuus Vastuullisuus

Perustehtävä



Vaikuttavaa toimintaa kuluttajan parhaaksi


