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Jakelu: Kuluttaj ariitalautakunta

OIKEUSMINISTERION TANNANOTTO KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN
TOIMINTAKERTOMUKSESTA VUODELT A 2OO7

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (124311992) 66 i $:n (25412004) 3 momentin nojalla
oikeusministeri<i on tiiniiiin priafiiinyt antaa seuraavan kannanoton toimenpiteistA, joihin kulut-
tajariitalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2007 ja oikeusministeri<in tilinpiilitdksestii
13.5.2008 annettu valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomus antavat aihetta.
Viraston taloutta, toimintaa ja tuloksellisuutta koskevia tietoja on esitetty myos oikeusminis-
teririn tilinpiiiit<iksess?i vuodelta 2007 .

1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestfl sekii asetettujen tulostavoitteiden toteu-
tumisesta

Kuluttajariitalautakunta toteuttaa oikeusturvaa antamalla kirjallisia ratkaisusuosituksia kulut-
tajien ja elinkeinoharjoittajien viilisiin sek?i asuntoa koskeviin yksityisten viilisiin erimieli-
syyksiin. Kuluttajariitalautakunta ennaltaehkiiisee, sovittelee ja ratkaisee lautakunnan toimi-
valtaan kuuluvia riita-asioita puolueettomasti, asiantuntevasti ja taloudellisesti. Lautakunta
pyrkii ennen kirjallisen ratkaisusuosituksen antamista mahdollisuuksien mukaan saattamaan
osapuolet sovintoon keskeniiiin. Eri lautakunnan kiiyttissii olevista menettelytavoista pyritiiiin
ensisijaisesti kayftama?in nopeinta ja yksinkertaisinta menettelyii tavoitteena mahdollisimman
joutuisa asian kiisittely. Kuluttajariitalautakunnan toiminnasta siiZidet?ilin laissa kuluttajariita-
lautakunnasta.

Kuluttajariitalautakunnasta annettu uusi laki (812007) tuli voimaan 1.3.2007 ja lautakunnan
nimi muuttui kuluttajariitalautakunnaksi. Samalla lautakunnan toimivalta laajeni ja sen jiseniii
sekii menettelytapoja koskevia siiiinnriksi2i muutettiin. Lautakunta voi nyt kiisitellii myris
asuinhuoneiston vuokraukseen ia asumisoikeuden luovutukseen liittyviii riita-asioita sekii

ryhm?ivalituksia.

Kuluttajariitalautakururan toiminta on ollut p[?iosin tulosneuvotteluissa asetettujen tavoittei-
den mukaista. Toiminnalliselle tehokkuudelle asetetut taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteet
eiviit tiiysin toteutuneet. Kuluttajariitalautakunnassa kiisiteltiin noin 4 000 valitusta, joka on 5
prosenttia arvioitua viihemm2in. Tavoitteiden saavuttamiseen vaikutti piiZiasiassa se, ettd lauta-
kunta muutti vuoden aikana uusiin toimitiloihin, mik?i sitoi henkiloiden ty<ipanosta. Lislksi
uuden ty<ljiirjestyksen sekii siihen liittyvien puheenjohtajan ohjeiden valmistelu sitoi henkikis-
triresursseja. Myds henkilcistrin vaihtuminen oli tavanomaista suurempaa. Asioita piiiitettiin
kuitenkin enemmiin kuin aikaisempana vuotena.

Vuonna 2007 kuluttajariitalautakunnan keskim[iiriii4en k2isittelyaika lyheni. Keskimiiiiriinen
kiisittelyaika oli 7,7 kuukautta (- 1,8 kk). Asioiden kiisittely on nopeutunut ns. yksinkertaisen
menettelyn myotii.
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Kuluttajariitalautakunnan antamien ratkaisusuositusten noudattamisaste oli noin77 prosenttia,
joka on edellisen vuoden tasoa. Lautakunta seuraa noudattamisastetta.

Kuluttajariitalautakunnan yksi tulostavoite oli piiivittiiii oikeusministeririn hallinnonalan mu-
kainen viestintiisuunnitelma ja sisiillyttiiii siihen tehostetun viestinniin ohje "valtionhallinnon

viestintii kriisitilanteissa ja poikkeusoloissa". Kuluttajariitalautakunta ei ole ptiivittliny suun-
nitelmaa.

Kuluttajariitalautakunta on tavoitteiden mukaisesti laatinut henkilcist<isuunnitelman.

2. Tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvas-
tuun kannalta sekii oikeusministeritin kanta kehittiimistarpeista

Toiminnan tuloksellisuuden raportointi on ollut valtion talousarvioasetuksen mukaista.

Sisiiinen valvonta ja riskienhallinta ovat vaatimusten mukaisia.

Kuluttajariitalautakunnan k[ytdssii olevaa diaarijfiestelm?in teknistii ympiiristdii kehitetiiiin
muun muassa jfiestelmiin toimivuuden parantamiseksi. Lis?iksi diaarijiirjestelm?in kiiyttooi-
keuksia lisiitiiZin.

3. Toimenpiteeto joihin kuluttajariitalautakunnassa on tarpeen ryhfye toimintakerto-
muksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi

Kuluttajariitalautakunnan tulee pyrkie edelleen ratkaisuissaan sovintomenettelyn ja ns. yksin-
kertaisen kiisittelyn (mm. esittelijiiratkaisut ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ratkaisee
esittelystii) tehokkaaseen kAyftddn oikeusturvaniikcikohdat huomioon ottaen. T?imiin lisiiksi
kuluttajariitalautakunnan tulee seurata, miten tyrikayt?intrijen tehostaminen asioiden valmiste-
lussa vaikuttaa kiisittelyaikoihin. Johtamis- ja hallintotapojen kehitt?imist?i jatketaan.

Kuluttajariitalautakunnan riskienhallinnan tunnistamista, arviointia ja seurantaa kehitetaiin
laatimalla tietoturvasuunnitelma j a siihen liiftyva toipumi s suunnitelma.

Kuluttajariitalautakunta plivittiiA oikeusministeridn hallinnonalan mukaisen viestintiisuunni-
telman ja sisiillyttiie siihen tehostetun viestinniin ohjeen "valtionhallinnon viestintii kriisitilan-
teissa j a poikkeusoloissa".

Kuluttajariitalautakunnan siirtyminen Oikeushallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi ei ole
viihent2inyt talous- ja henkildstrjhallinnon tyrimiiiiriiii. Tehtiivien siirto ei sujunut ongelmitta ja
niiden hallinnassa on vielZi kehitettavaa.

4. Oikeusministeri0n toimenpiteet toimintakertomuksen johdosta ja tuloksellisuuden
parantamiseksi

Kuluttajariitalautakuntaa tuetaan uusien tyomenetelmien k?iyttorinotossa sekii seurataan uusien
tydmenetelmien vaikutusta lautakunnan tuloksellisuuteen.

Kehitetaiin lautakunnan yhteistycitii kuluttajaneuvojiefi ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kartoitetaan kuluttajariitalautakunnan henkildstdn osaamisen taso ja osaamisen siirtiiminen
esim. henkikistrin siirtyessii eliikkeelle. Henkikistrisuunnittelua kehitetaiin myds siten, ettZi
laaditaan el?ikriitymissuunnitelma kaikille 60 vuotta tliytt?ineille henkikiille. Lisiiksi kartoite-
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taan henkiltisttin erikoistumistarpeet. Osana henkildstdsuunnittelua toteutetaan myds henki-
ldstdn tydtyytyviiisyyskysely.

-q(ftAre--
Tuija Brax

ep_
Kari Kiesiliiinen

Oikeusministeri

Osastop?iEillikk0,
ylijohtaja

TIEDOKSI:
- eduskunnan tarkastusvaliokunta
- valtiovarainministeriri
- valtiontalouden tarkastusvirasto
- valtiokonttori


