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Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi talous- ja 
velkaneuvonnasta

Kysymykset

Onko esitysluonnos mielestänne hyväksyttävissä?

Kyllä, tietyin muutoksin

Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen ja tuottaminen 2 §Kommenttinne tästä pykälästä

Työ-ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus/yritys-Suomi Talousapu palvelu pitää esitettyä siirtoa 
kannatettava. Kuten esityksen perusteluissa todetaan Talous- ja velkaneuvonnan nykyinen 
järjestäminen ja tuottaminen on koettu monipolviseksi ja monimutkaiseksi järjestelmäksi. Kun lisäksi 
suuri osa nykyisistä Talous- ja velkaneuvontayksiköistä on pieniä enintään kahden henkilön yksiköitä, 
ne ovat myös erittäin haavoittuvia ja riittäviä edellytyksiä toiminnan kehittämiselle niissä ei juuri ole. 
HE mukainen siirto oikeusministeriön alaisuuteen ja osaksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirejä 
antaa hyvät edellytykset toteuttaa tavoitteena oleva palvelujen tarjonta yhtenäisesti ja 
monikanavaisesti eri puolilla maata. Tätä tavoitetta tukee vielä asiakkaan mahdollisuus jatkossa 
asioida missä tahansa oikeusaputoimistossa, koska oikeusaputoimistoilla ei ole alueellisia 
toimivaltarajoituksia. Toiminnan ohjauksen keskittämisellä yhdelle valtiolliselle taholle antaa myös 
nykyistä paremmat edellytykset toiminnan kehittämiseen (yhteiset toimintatavat ja käytännöt) ja 
uusien digitaalisten palvelujen luomiseen.  

Ostopalvelut 5 ja 6 §Kommenttinne näistä pykälistä

Ei kommentoitavaa.

Siirtymäsäännökset 11 §Kommenttinne tästä pykälistä

Ei kommentoitavaa.

Muut mahdolliset kommenttinne esitysluonnoksesta.Pyydämme otsikoimaan kommentit pykälittäin, jos 
ne koskevat tiettyjä pykäliä.

1 § talous- ja velkaneuvonnan sisältö
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Lakiehdotuksen 1 momentissa kuvataan Talous- ja velkaneuvonnan sisältö ja todetaan, että Talous- 
ja velkaneuvonnassa avustetaan yksityistä elinkeinon- ja ammatinharjoittajaa 1 momentin 3-5- 
kohdissa tarkoitetuissa asioissa myös elinkeinotoimintaan liittyvien velkojen osalta.  

Sen sijaan Talous- ja velkaneuvonta ei ole lain mukaan velvollinen antamaan tietoja ja neuvontaa 
elinkeinotoiminnan talouden suunnittelussa tai talouden ja velkojen hoidossa.  Kyseiseistä 
neuvontaa ja ohjausta elinkeinon- ja ammatinharjoittajille annetaan tällä hetkellä valtakunnallisesti 
vain Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelun (puhelinpalvelu) kautta.  

Mikäli Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen ja tuottaminen sekä yleinen ohjaus ja valvonta 
momentin 2 mukaisesti tullaan siirtämään oikeusministeriölle, olisi myös huolehdittava nykyisen 
kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjaaman talous- ja velkaneuvonnan sekä Yritys-Suomi Talousapu 
palvelun yhteistyön, luodun yhteisen elinkeinonharjoittajien velkajärjestelyprosessin ja 
toimintatavan säilymisestä sekä edelleen kehittämisestä myös jatkossa. Elinkeinonharjoittajien 
osalta velkajärjestelyprosessissa haasteena on sovittaa yhteen eri toimijoiden, erityisesti talous- ja 
velkaneuvonnan sekä Yritys-Suomi Talousavun palvelut.  Myös jatkossa talous- ja maksuvaikeuksissa 
olevat elinkeinon- ja ammatinharjoittajat tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa sekä yksityistalouden 
että elinkeinotoiminnan talouden hoidossa.  

Muuta esityksestä

Esityksen perusteluissa esitetään valtion rahoitukseksi 7,7, miljoonaan vuosittain, kun rahoitusta on 
ollut aikaisemmin käytettävissä kuntien vapaaehtoinen osuus mukaan lukien noin 8,8 miljoonaa 
(josta valtion osuus on ollut vain 4,7 miljoonaa).  Herää kysymys, voidaanko kyseisellä resursoinnilla 
varmistaa talous- ja velkaneuvonnan riittävä saatavuus jatkossa, mihin myös eduskunta on useana 
vuonna kiinnittänyt huomioita myöntäessään lisärahoitusta toimintaan (viimeksi 2015 
myöntäessään miljoonan lisärahoituksen).  

Myös nykyisen ammattitaitoisen ja pätevän henkilöstön asema ja sujuva siirtyminen tulisi varmistaa.

Jari Leskinen

Kehityspäällikkö, Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu

Leskinen S



Lausuntopalvelu.fi 3/3

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu


