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Lausunto

16.06.2017

Asia:  TEM/1033/03.01.01/2017

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

-

Ostopalvelut 5 ja 6 §Kommenttinne näistä pykälistä

-

Siirtymäsäännökset 11 §Kommenttinne tästä pykälistä

-

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

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puolesta totean asiassa seuraavaa.

- henkilötyövuosien vähennykselle ei ole esitetty juuri perusteluja, tehostamista varmasti on 
tehtävissä, mutta edelleen tulee huolehtia toimipaikkojen riittävyydestä ja saavutettavuudesta. 
Talous- ja velkaneuvonnan henkilöstömäärä ei ole ollut nykyisellään liiallinen. Toimipaikkaverkosto 
tulee olla riittävän tiheä erityisesti pitkien välimatkojen alueilla pohjoisessa. Digitaalisilla 
etäpalveluilla voidaan korvata osin toimipaikkatarjontaa, muttei kokonaisuudessaan. 
Talousvaikeuksissa olevien on vaikea liikkua pitkiä matkoja kustannuksien puolesta myöskin.

- Asiaan liittyvän järjestämis- ja ohjausvastuun selkeyttäminen on erittäin hyvä asia. 
Oikeusaputoimistoille annetaan kuitenkin mahdollisuus hankkia palveluita kunnalta tai muilta 
palveluntuottajilta, tätä voidaan pitää hyvänä, että tällainen mahdollisuus lainsäädäntöön jätetään, 
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mutta laaja-alainen käyttö voisi vähentää niitä hyötyjä, joita keskittämisellä ja yhteiskäyttöisyydellä 
olisi ja mitä esityksellä tavoitellaan.

- Savonlinnan etäpalveluyksikön rooli jää avoimeksi. Alueellisen tavoitettavuuden turvaamisen 
vuoksi etäpalvelukeskusta ei voitane pitää henkilöstömäärältään kovin suurena, jos sen henkilöstö 
sisältyy kaavailtuun 110-130 htv:n panokseen.

- Oikeusaputoimistojen järjestämisvastuussa on hyvää selkeä rakenne ja oikeudellisen tuen 
saatavuus. Toisaalta kunnissa talous- ja velkaneuvonnan yhteys sote-palveluihin on ollut usein tiivis 
ja ihmisten asioita on hoidettu kokonaisuutena muu sosiaalinen tilanne huomioiden, yhteys kuntien 
sote-palveluihin ja muidenkin tuottajien paluihin tulee turvata jatkossakin. Tätä yhteyttä ei tule 
kadottaa ja lakiin tulisikin kirjata oikeusaputoimistoille yhteistyövelvoite kuntien sosiaalihuollon ja 
muiden toimijoiden kanssa.

- Talous- ja velkaneuvonta tekee tiivistä yhteistyötä myös oikeuslaitoksen kanssa, tähän liittyen 
esimerkiksi viestin välitystavat organisaatioiden välillä, on syytä huomioida tulevia järjestelmiä 
suunniteltaessa. On hyvä, että nämä organisaatiot ovat jatkossa saman ministeriön hallinnonalalla.
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