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Jakelu: Kuluttaj ariitalautakunta

orKnusn{rNrsrnnr0n KANNANoTTo KULUTTAJARTTTALAUTAKUNNAN
TOIMINTAKERTOMIJKSESTA VUODELTA 2OO8

Valtion talousarviosti annetun asetuksen (124311992) 66 i $:n (25412004) 3 momentin nojalla
oikeusministerid on teinaiin p66ttiinyt antaa seuraavan kannanoton toimenpiteistA, joihin kulut-
tajariitalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2008 ja sen taloutta ja toimintaa koskeva
13.5.2009 annettu valtiontalouden tarkastusvirastgn tilintarkastuskertomus antavat aihetta.
Tietoja kuluttajariitalautakunnan taloudesta ja toiminnasta on esitetty myds tilivirasto 150:n
tilinp?iiittiksessii vuodelta 2008.

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

Kuluttajariitalautakunta toteuttaa oikeusturvaa antamalla kirjallisia ratkaisusuosituksia kulut-
tajien ja elinkeinoharjoittajien v2ilisiin sekii asuntoa koskeviin yksityisten viilisiin erimieli-
syyksiin. Lautakunta voi k[sitellii myris ryhmiivalituksia. Lautakunta pyrkii ennen kirjallisen
ratkaisusuosituksen antamista mahdollisuuksien mukaan saattamaan osapuolet sovintoon kes-
keniiiin. Vakiintuneella ratkaisukiiytenndlliiiin ja periaatteellisesti tiirkeillti tiiysistuntoratkai-
suillaan lautakunta linjaa ja ohjaa kuluttajaoikeutta.

Kuluttajariitalautakunnan toiminta on ollut piiiiosin tulosneuvotteluissa asetettujen tavoittei-
den mukaista. Toiminnalliset tunnusluvut ovat olleet asetettujen tavoitteiden mukaisia. Asioi-
ta pti2itettiin 9 prosenttia edellistii vuotta enemmiin. Tavoitteiden saavuttamiseen ovat vaikut-
taneet mm. yksinkertainen kiisittely (esittelijeiratkaisut ja puheenjohtajatai varapuheenjohtaja
ratkaisee esittelystl) j a sivutoimisten esittelij ciiden kiiyttiiminen.

Vuonna 2008 kuluttajariitalautakunnan keskimiiiiriiinen kiisittelyaika oli 8,6 kk, mikii on ase-
tettua tavoitetta enemmiin (1,1 kk). Kuluttajariitalautakunnan antamien ratkaisusuositusten
noudattamisaste oli noin 80 prosenttia, joka on edellistii vuotta enemmiin. Lautakunta seuraa
noudattirmisastetta.

Kuluttajariitalautakunnan eriis tulostavoite oli tyrityytyviiisyyskyselyn suorittaminen. Kulutta-
jariitalautakunta osallistui kevii2illA 2008 toteutettuun tyrityytyviiisyyskyselyyn.

Vuonna 2008 j?irjestettiin kuluttajariitalautakunnan kehittlimisp[ivtit. Teemana oli muutok-
seen suhtautuminen, hyvien tydkaytZintdjen omaksuminen ja tyclyhteiscin hyvinvointi. Tavoit-
teena oli kuluttajariitalautakunnan toiminnan sekii tydprosessien ja tyriskentelymenetelmien
kehittaminen.
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2. Tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvasfuun
kannalta sekii oikeusministeriiin kanta kehittiimistarpeista

Toiminnan tuloksellisuuden raportointi on ollut valtion talousarvioasetuksen mukaista.

Sistiinen valvontaja riskienhallinta ovat vaatimusten mukaisia. Osana riskienhallintaa kulutta-
j ariitalautakunta on laatinut tietoturvasuunnitelman.

Kuluttajariitalautakuhnan kaytdssii olevaa diaariotrjelmaa on kehitetty jiirjestelmiin toimivuu-
den osalta ja tilastotuotannon osalta. Lisiiksi kuluttajariitalautakunnalle on avattu ktiyttdoi-
keudet oikeushallinnon talous- ja henkiliistdhallinnon raportointikantaan.

3. Toimenpiteet, joihin kuluttajariitalautakunnassa on tarpeen ryhtyii toimintakerto-
muksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi

Kuluttajariitalautakunnan tulee pyrkia edelleen ratkaisuissaan sovintomenettelyn ja ns. yksin-
kertaisen k?isittelyn tehokkaaseen k2iyttririn oikeusturvanZikokohdat huomioon ottaen. Lisiiksi
lautakunnassa kehitetii?in johtamismenettelyli mm. johtoryhmiitydskentelyn osalta.

Kuluttajariitalautakunnan arvion mukaan siirtyminen Oikeushallinnon palvelukeskuksen asi-
akkaaksi ei ole viihentiinyt talous- ja henkildstdhallinnon ty<imiiZiriiii. Kuluttajariitalautakunta
selvittiil, miltii osin tehtiivien siirto palvelukeskukseen ei ole viihentiinyt tydmiiiiriiti.

4. Oikeusministeriiin toimenpiteet toimintakertomuksen johdosta ja tuloksellisuuden
parantamiseksi

Kuluttajariitalautakunta on eriis oikeusministerirln sisiiisen tarkastuksen yksikon arviointi- ja
selvityskohde vuonna 2009. Tavoitteena on kartoittaa vuoden 2007 lains[[diintduudistuksen
vaikutuksia kuluttaj ariitalautakunnan toimintaan.

Kuluttajariitalautakunnan ja kuluttajaneuvonnan yhteistydtii vahvistetaan. Tavoitteena on ke-
hittaa siihkdistl asiointia siten, ettZi asiakkaat kZi2intyisiviit ensisijaisesti kuluttajaneuvonnan
puoleen ja sen jiilkeen tarvittaessa saattaisivat asian Kuluttajariitalautakunnan kiisitelteveiksi.

Kuluttajariitalautakunnan k[ytdssii oleva diaariohjelma tulisi siirtaa oikeusministerid,n tieto-
kantaan. Tietokannan siirto vaikuttaa mm. tietoverkon nopeuteen ja yll?ipitokustannuksiin.
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