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Finlands svenska Marthaförbund rf

Utlåtande

02.06.2017

Ärende:  TEM/1033/03.01.01/2017

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi talous- ja 
velkaneuvonnasta

Kysymykset

Anser ni att propositionsutkastet kan godkännas?

Ja, som sådant  

Ordnande och produktion av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning 2 §
Era kommentarer till ovan nämnd paragraf 

Vi ser det som positivt att den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen kommer att lyda 
under justitieministeriet. Många som befinner sig i ekonomiskt utmanande livssituation, kan ofta 
också ha behov av juridiskt stöd. Vid en eventuell upphandling av köpta tjänster inom rådgivningen, 
anser vi att det är ytterst viktigt att prioritera service på alla inhemska språk så att individerna 
garanteras stöd på sitt eget modersmål samt att tjänsteproducenterna besitter en bred sakkunskap 
inom ekonomihantering.

Köpta tjänster 5 och 6 §
Era kommentarer till ovan nämnda paragrafer 

Vid en upphandling av köpta tjänster inom rådgivningen, anser vi att det är ytterst viktigt att 
prioritera service på alla inhemska språk så att individerna garanteras stöd på sitt eget modersmål 
samt att tjänsteproducenterna besitter en bred sakkunskap inom ekonomihantering. Likaså bör en 
jämlik behandling av alla klienter prioriteras.

Övergångsbestämmelser 11 § 
Era kommentarer till ovan nämnd paragrafer 

Inga kommentarer.
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Eventuella andra kommentarer som ni har till propositionsutkastet. Vi ber er rubricera kommentarerna 
paragrafvis, om de gäller bestämda paragrafer.
 

Marthaförbundet anser det vara viktigt att tillräckliga resurser erbjuds det förebyggande arbetet 
inom ekonomirådgivning. Det förebyggande arbetet ger inbesparingar på långsikt, vilket torde ligga i 
allas intresse att uppnå. En del av det förebyggande arbetet kunde utgöras av information gällande 
identifiering av ekonomiproblem i personers vardag så att problem kunde identifieras i tid och 
rådgivarna kan erbjuda hjälp i tillräcklig tid. Slutligen anser vi det vara viktigt att den digitala 
rådgivningen ses som ett komplement till den individuella rådgivningen. Fortfarande finns det 
målgrupper som inte är digitalt närvarande och individer är olika, lär sig på olika sätt och känsliga 
ekonomifrågor bör ibland kunna diskuteras ansikte mot ansikte. Då delegationen tillsätts, önskar vi 
att också tredje sektorn finns representerade i delegationen.
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