
 HE 265/2010 vp  
  

 

295342 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talousneuvos-
tosta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki ta-
lousneuvostosta. Samassa yhteydessä nykyi-
nen laki talousneuvostosta kumottaisiin. 
Päämääränä on jatkaa yhteistoimintaa halli-
tuksen ja etujärjestöjen välillä siten, että se 
tukee päätöksenteon valmistelua muuttuvassa 
talouspoliittisessa ympäristössä. Talouden ti-
lasta ja talouspolitiikasta käytävää keskuste-
lua varten olisi jatkossakin valtioneuvoston 
asettama talousneuvosto. Ehdotetulla lailla 
selkeytettäisiin talousneuvoston asemaa ja 

tehtävää eri osapuolten välisenä keskustelu-
paikkana keskeisistä talouspolitiikan haas-
teista ja niiden ratkaisuvaihtoehdoista. Lailla 
saatettaisiin talousneuvostoa koskeva van-
hentunut sääntely kokonaisuudessaan nyky-
vaatimusten mukaiseksi myös rakenteeltaan 
ja terminologialtaan.  

 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-

maan mahdollisimman pian. 

 
————— 

 
 
  
 
 
 

YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Talousneuvoston juuret ulottuvat aina itse-
näisyysajan alkuun. Valtioneuvosto asetti lo-
kakuussa 1920 taloudellisen neuvottelukun-
nan, jonka tehtäväksi määriteltiin antaa peri-
aatteellisia lausuntoja kauppa-, raha- ja vero-
poliittisista kysymyksistä. Ensimmäisen ta-
loudellisen neuvottelukunnan toiminta tyreh-
tyi kuitenkin jo seuraavana vuonna, kun sen 
suosituksilla ei ollut vaikutusta hallituksen 
päätöksentekoon. 

Ensimmäisen talousneuvoston kohtalo ku-
vaa myöhempien talousneuvostojen ja sitä 
muistuttavien elinten kohtaloa aina 1960-
luvulle asti. Talousneuvostot olivat varsin ly-
hytaikaisia ja ne joutuivat yleensä eri linjoille 
hallitusten kanssa.  

Vuoden 1966 alussa hyväksyttiin nykyisin 
voimassa oleva laki ja asetus talousneuvos-
tosta. Neuvoston ja sen sihteeristön tehtävät 
määriteltiin siinä varsin lyhyesti ja hyvin väl-

jästi. Kulloisellekin valtioneuvostolle annet-
tiin täten mahdollisuus vapaasti päättää neu-
voston toiminnan tavoitteista. Siirryttäessä 
1970-luvulle poliittiset vastakkainasettelut 
kärjistyivät ja vaikeuttivat keskusteluilmapii-
riä, mikä lamaannutti myös talousneuvoston 
työtä. Talousneuvosto ei käytännössä toimi-
nut ollenkaan vuosina 1978–1979. 

Vuonna 1980 silloinen hallitus päätti eräis-
tä muutoksista talousneuvoston toiminnassa. 
Neuvoston asema vuoropuhelufoorumina va-
kiinnutettiin. 

Talousneuvoston sihteeristö toimi vuosina 
1965–1969 valtioneuvoston kansliassa. Vuo-
desta 1970 lähtien vuoteen 1990 sihteeristönä 
toimi Taloudellinen suunnittelukeskus, joka 
oli valtiovarainministeriön alainen. Kun Val-
tion taloudellinen tutkimuskeskus VATT pe-
rustettiin vuonna 1990, Taloudellinen suun-
nittelukeskus liitettiin siihen. Sen mukana 
myös talousneuvoston sihteeristön tehtävät 
siirtyivät tutkimuskeskukselle. Vuonna 1997 
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valtionneuvoston kansliaan perustettiin uu-
delleen talousneuvoston sihteeristö. Vuodesta 
2007 lähtien nämä tehtävät on koottu kansli-
aan muodostetulle politiikkapalveluihin kuu-
luvalle politiikka-analyysiyksikölle, jonka 
johtajana talousneuvoston sihteeristön pääl-
likkö toimii. 
 
 
2  Nykyt i la  

Talousneuvosto toimii käytännössä yhteis-
työelimenä, jossa pääministerin johdolla hal-
lituksen talouspolitiikkaan keskeisimmin 
vaikuttavat ministerit ja Suomen Pankin sekä 
alaansa parhaiten edustavien taloudellisten 
etujärjestöjen edustajat keskustelevat keskei-
sistä talouspolitiikan haasteista ja niiden rat-
kaisuvaihtoehdoista. Neuvostolla ei ole talo-
uspolitiikkaa koskevaa päätösvaltaa. Vaikka 
säädökset sinänsä mahdollistavat suunnitel-
mien laatimisen sekä suositusten ja lausunto-
jen antamisen, talousneuvosto ei käytännössä 
päätä yhteisistä julkisista kannoista. 

Sen sijaan neuvostossa keskustellaan luot-
tamuksellisesti niin ajankohtaisista kuin pit-
känkin aikavälin rakenteellisista ja talouspo-
liittisista kysymyksistä ja haasteista, ilman 
päätöksentekoa tai yhteisten lausuntojen an-
tamista. 

Keskustelu perustuu asiantuntija-alus-
tuksiin ja talousneuvostolle laadittuihin tut-
kimuksiin ja selvityksiin. Lisäksi pääministe-
ri ja muut hallituksen edustajat informoivat 
jäseniä ajankohtaisista talouspoliittisista ky-
symyksistä, joista jäsenet voivat vaihtaa mie-
lipiteitä. Talousneuvosto toimii myös keskus-
telu- ja informaatiofoorumina hallituksen, 
Suomen Pankin ja järjestöjen välillä Euroo-
pan keskuspankin rahapolitiikkaa koskevissa 
kysymyksissä. EU-jäsenyyden aikana on li-
säksi muodostunut tavaksi, että pääministeri 
säännöllisesti informoi tulevista ja menneistä 
EU-kokouksista. 

Talousneuvosto on viime aikoina keskitty-
nyt erityisesti seuraaviin asiakokonaisuuk-
siin: 

─ Suomen taloudellinen toimintaympäristö 
ja siinä tapahtuvien muutosten aiheuttamat 
haasteet ja sopeutumispaineet; 

─ Suomen kansantalouden voimavarojen 
tehokas käyttö ja kansallisen kilpailukyvyn 

turvaaminen keskipitkällä ja pitkällä aikavä-
lillä; 

─ Kasvu- ja työllisyyspolitiikka lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä; sekä 

─ Julkinen sektori ja hyvinvoinnin jakau-
tuminen.  

Lisäksi talousneuvostossa on käsitelty asi-
oita, jotka eivät kuulu talouspolitiikkaan sup-
peassa mielessä, mutta joilla on taloudellisia 
ulottuvuuksia. Ne ovat liittyneet esimerkiksi 
globalisaatioon, väestökehitykseen, sosiaali-
politiikkaan, koulutuksen ja tutkimukseen 
sekä ympäristöön. 

Tärkeimmät sihteeristön laatimat tai tilaa-
mat tutkimukset ja selvitykset julkaistaan 
yleensä valtioneuvoston kanslian julkaisusar-
joissa. Talousneuvosto osallistuu myös EU-
maiden vastaavien talous- ja sosiaalineuvos-
tojen väliseen yhteistyöhön. 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

Suomalaiseen talouspoliittiseen malliin on 
sekä historiallisista että rakenteellisista syistä 
johtuen sodasta lähtien kuulunut läheinen yh-
teistyö ja keskusteluyhteys poliittisten päättä-
jien ja etujärjestöjen välillä. Tämä koskee 
varsinkin hallituksen suhdetta työmarkkinoi-
den osapuoliin. Puoluekentän hajanaisuus, 
monipuoluehallitukset ja koetut lukuisat ta-
loudelliset kriisitilanteet ovat antaneet poliit-
tisille päätöksentekijöille aiheen yhteistyön ja 
vuorovaikutuksen tukemiselle. 1990-luvun 
alkupuolelle asti voimassa olleet eduskunnan 
taloudellisia päätöksiä koskevat tiukat mää-
räenemmistösäännöt tekivät aiemmin laajan 
yhteisymmärryksen hakemisen välttämättö-
mäksi. 

Talousneuvostossa tapahtuvalla talouspo-
liittisten päättäjien ja taloudellisten etujärjes-
töjen välisellä säännöllisellä vuorovaikutuk-
sella turvataan se, että osapuolilla on yhtei-
nen tietopohja niin talouden tilasta ja politii-
kan tavoitteista kuin toisten osapuolten mie-
lipiteistäkin. Tämä edistää talouspolitiikan 
läpinäkyvyyttä ja pitkäjänteisyyttä sekä hy-
väksyttävyyttä. Yhteydenpidon läpinäkyvyys 
on järjestäytyneessä keskusteluyhteydessä 
selkeästi suurempi kuin sen todennäköisessä 
vaihtoehdossa, yksittäisten ei-julkisten ad 
hoc -luonteisten kontaktien tapauksessa. 
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Näin politiikan ennustettavuus, uskottavuus 
ja tehokkuus paranevat. 

Hallituksen ja eri etujärjestöjen ja intressi-
ryhmien muodollisesta ja säännöllisestä yh-
teistyöstä ja kommunikaatiosta talouspoli-
tiikka- ja yhteiskuntakysymyksissä on sekä 
yleistä kansallista että molemminpuolista 
hyötyä osapuolille. 

Tulopoliittisista kokonaisratkaisuista luo-
puminen ei vähennä tarvetta hallituksen ja 
elinkeinoelämän erilaisten etujärjestöjen jär-
jestäytyneelle yhteistyölle yleisissä talouspo-
liittisissa kysymyksissä. Säännölliselle ja va-
kiintuneelle hallituksen ja eri etujärjestöjen 
väliselle vuoropuhelufoorumille on edelleen 
selkeästi tarvetta. 

Talousneuvostolla ei ole talouspolitiikkaa 
koskevaa päätösvaltaa. Se ei myöskään päätä 
yhteisistä julkisista kannoista tai suosituksis-
ta talouspolitiikan kysymyksissä. Tällaisen 
päätösvallan antaminen talousneuvostolle 
olisi nähtävissä ristiriitaiseksi parlamentaa-
risten päätöksentekoperiaatteiden kanssa. 
Myös etujärjestöjen sitoutuminen yhteisiin 
linjauksiin tai yhteiseen kannanmuodostuk-
seen talousneuvostossa olisi ristiriidassa nii-
den omien päätöksentekomenettelyjen ja 
riippumattomuuden kanssa. 

Hallituksen yhteydet kaikkiin kansalais- ja 
etujärjestöihin ovat tärkeitä avoimessa de-
mokratiassa. Talousneuvosto on kuitenkin 
edustuksellinen, päätöksenteon valmistelua 
tukeva elin. Tämän luonteen vuoksi muiden 
kuin valtioneuvoston edustajien talousneu-
vostossa tulisi ensisijaisesti edustaa sellaisia 
etujärjestöjä ja tahoja, jotka omilla ratkaisuil-
laan ja päätöksillään suoraan vaikuttavat ta-
louspolitiikan vaikutusten toteutumiseen tai 
taloudelliseen kehitykseen. 

Hallituksen ja eri etujärjestöjen ja intressi-
ryhmien muodollisesta ja säännöllisestä yh-
teistyöstä ja kommunikaatiosta talouspoli-
tiikka- ja yhteiskuntakysymyksissä on jatkos-
sakin sekä yleistä kansallista että molemmin-
puolista hyötyä osapuolille. Pitkän ajan haas-
teet kuten EU-päätöksentekoon liittyvät ky-
symykset, talouden jatkuva kansainvälisty-
minen, väestön ikääntyminen, julkisen talou-
den velkaantuminen, kasvun uudet lähteet ja 
ympäristökysymykset korostavat erityisesti 
hallituksen ja intressipiirien lyhyen tähtäyk-

sen päätöksenteon paineista vapaan vuoro-
vaikutuksen tärkeyttä.  

Talousneuvosto olisi jatkossakin hallituk-
sen ja yhteisönä taloudellista vaikutusvaltaa 
omaavien muiden keskeisten tahojen edus-
tuksellinen yhteistoimintaelin. Sen tarkoituk-
sena olisi turvata nykyvaatimukset huomioon 
ottava säännöllinen, läpinäkyvä ja jatkuva 
muoto hallituksen ja eri etujärjestöjen ja in-
tressipiirien väliselle keskustelulle ja tiedon-
vaihdolle.  

Nykyinen laki on alun perin annettu vuo-
den 1966 tarpeiden pohjalta ja se on sisällöl-
tään ja rakenteeltaan oman aikansa tuote. La-
kia on sen jälkeen muutettu useita kertoja, 
eikä se kokonaisuutena ole nykyisin erityisen 
selkeä ja nykyvaatimusten mukainen. Tässä 
yhteydessä saatettaisiin vanhentunut säädös 
myös tältä osin ajan tasalle. 
 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole suoraan menoja lisääviä 
vaikutuksia. Talousneuvoston toiminta jat-
kuisi nykyisten rahoituskehysten ja määrära-
hojen puitteissa.  
 
4.2 Vaikutukset henkilöstön asemaan ja 

viranomaisten toimintaan  

Esityksellä ei ole vaikutuksia henkilöstön 
asemaan tai viranomaisten toimintaan. Toi-
minnasta vastattaisiin nykyisillä henkilöstö-
resursseilla ja talousneuvoston ja sen sihtee-
ristön sijoituspaikkana säilyisi valtioneuvos-
ton kanslia. 

 
4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Talousneuvosto olisi hallituksen ja yhtei-
sönä taloudellista vaikutusvaltaa omaavien 
muiden keskeisten tahojen edustuksellinen 
yhteistoimintaelin. Se turvaisi säännöllisen, 
läpinäkyvän, hyvin valmistellun ja jatkuvan 
muodon hallituksen ja eri etujärjestöjen ja in-
tressipiirien väliselle keskustelulle ja tiedon-
vaihdolle.  
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5  Asian valmiste lu 

 
Esitys on valmisteltu valtioneuvoston kans-

liassa. Valmistelussa on käytetty hyväksi val-
tioneuvoston kanslian toukokuussa vuonna 
2009 talousneuvoston toiminnan arvioimi-
seksi ja kehittämiseksi asettaman hankkeen 
tuloksia. Hankkeen tehtäväksi määrättiin 
esittää arvioinnin pohjalta suosituksia siitä, 
miten talousneuvostoa koskevaa lainsäädän-
töä, toiminnan tapaa ja valmistelun laajuutta 
ja luonnetta pitäisi kehittää.  

Hankkeen toteuttamiseksi asetettiin koti-
mainen arviointiryhmä, jonka tehtäväksi an-
nettiin arvioida kattavasti talousneuvoston 
tarkoituksenmukaista tehtävänmäärittelyä, 
kokoonpanoa ja toimintatapaa. Talousneu-
voston toiminnan arviointihankkeen loppura-
portti Talousneuvosto uudessa talouspoliitti-
sessa ympäristössä (Valtioneuvoston kansli-
an julkaisusarja 1/2010) on julkaistu tammi-
kuussa vuonna 2010. 

Esityksestä on pyydetty valtiovarainminis-
teriön ja Suomen Pankin lausunnot. Lisäksi 
laki- ja asetusehdotus on ollut esillä talous-
neuvostossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Pykälässä säädettäisiin yleisesti talo-
usneuvoston tehtävistä sekä sen sijoittumi-
sesta valtioneuvoston kansliaan. Neuvoston 
tehtävän olisi talouspolitiikkaan liittyvä kes-
kustelu, eikä se jatkossakaan toimisi päätök-
sentekoelimenä. Keskustelujen aiheen mää-
rittely olisi varsin yleinen, jotta ei turhaan ra-
jattaisi pois tulevaisuudessakaan talouspoli-
tiikkaan liittyviä ajankohtaisia ja merkityk-
sellisiä aiheita. Näissä rajoissa neuvoston 
tehtävistä voitaisiin säätää tarkentavasti ase-
tuksella. Nykyiseen tapaan talousneuvoston 
asettaisi valtioneuvoston yleisistunto. 

2 §. Pykälässä säädettäisiin talousneuvos-
ton jäsenistä. Pääministeri toimisi talousneu-
voston puheenjohtajana, minkä lisäksi jäse-
ninä olisi vähintään kaksi muutakin valtio-
neuvoston jäsentä. Jäseninä olisi nykyiseen 
tapaan myös jäsenmäärältään tai muutoin 
alaansa parhaiten edustavien taloudellisten 
järjestöjen ja muiden tahojen edustajia, joista 
vähintään yksi on Suomen Pankin edustaja. 

3 §. Pykälässä todettaisiin mahdollisuus 
säätää talousneuvoston kokoonpanosta, toi-
mikaudesta, tarkemmista tehtävistä, toimin-

nan järjestämisestä ja talousneuvoston sihtee-
ristöstä tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. 

4 §. Pykälässä säädettäisiin lain voimaantu-
losta, minkä lisäksi nykyinen laki talousneu-
vostosta kumottaisiin. Ehdotetun lain mukai-
nen talousneuvosto asetettaisiin ensi kertaa 
lain voimaantulon jälkeen pidettävien edus-
kuntavaalien jälkeen muodostettavan valtio-
neuvoston toimesta. Nykyisin toimiva, ku-
mottavan lain nojalla asetettu talousneuvosto 
jatkaisi toimintaansa uuden talousneuvoston 
asettamiseen saakka. Ennen lain voimaantu-
loa voitaisiin esityksen mukaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpitei-
siin. 
 
2  Tarkemmat säädökset  

Esityksen liitteenä on luonnos valtioneu-
voston asetukseksi, jolla talousneuvostosta 
säädettäisiin tarkemmin. 

 
3  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian. Ennen lain voimaantuloa 
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voitaisiin esityksen mukaan ryhtyä lain täy-
täntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Ehdotetun lain mukainen talousneuvosto 
asetettaisiin ensi kertaa lain voimaantulon 
jälkeen pidettävien eduskuntavaalien jälkeen 
muodostettavan valtioneuvoston toimesta. 
Siihen saakka talousneuvostona toimisi ny-
kyisen lain ja asetuksen perusteella asetettu 

talousneuvosto ja sen toimintaan sovellettai-
siin lain voimaantulon yhteydessä kumotta-
via talousneuvostoa koskevia säännöksiä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 

Laki 

talousneuvostosta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
1 § 

Talouden tilasta ja talouspolitiikasta käytä-
vää keskustelua varten valtioneuvoston kans-
lian yhteydessä toimii valtioneuvoston aset-
tama talousneuvosto. 
 

2 § 
Talousneuvoston puheenjohtajana on pää-

ministeri ja jäseninä vähintään kaksi valtio-
neuvoston jäsentä sekä jäsenmäärältään tai 
muutoin alaansa parhaiten edustavien talou-
dellisten järjestöjen ja muiden tahojen edus-
tajia, joista vähintään yksi on Suomen Pankin 
edustaja.  
 

3 § 
Talousneuvoston kokoonpanosta, toimi-

kaudesta, tarkemmista tehtävistä, toiminnan 

järjestämisestä ja talousneuvoston sihteeris-
töstä säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

 
4 § 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
20  . 

Tällä lailla kumotaan talousneuvostosta 
annettu laki (2/1966). 

Tämän lain mukaisen talousneuvoston aset-
taa ensimmäisen kerran lain voimaantulon 
jälkeen pidettävien eduskuntavaalien jälkeen 
muodostettava valtioneuvosto. Siihen saakka 
talousneuvostona toimii tämän lain voimaan 
tullessa toimiva talousneuvosto, johon sovel-
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
 
Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2010 
 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Pääministeri Mari Kiviniemi 
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Liite 

Asetusluonnos 

 
 
 
 
 

Valtioneuvoston asetus 

talousneuvostosta 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä, 

säädetään talousneuvostosta annetun lain (/) 3 §:n nojalla: 
 

1 § 
Talousneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja sekä vähintään 10 ja enin-
tään 20 jäsentä ottaen huomioon, mitä talo-
usneuvostosta annetun lain 2 §:ssä säädetään.  
 

2 § 
Talousneuvosto asetetaan hallituskaudeksi. 

Valtioneuvoston jäsenten toimikausi on si-
dottu valtioneuvoston jäsenyyteen. 
 

3 § 
Talousneuvoston tehtävänä on: 
1) tarkastella tutkimusten ja selvitysten 

pohjalta maan talouden ja taloudellisen toi-
mintaympäristön tilaa, rakennetta ja kehitys-
suuntia sekä talouspolitiikkaa;  

2) keskustella tasapainoisen taloudellisen 
kehityksen edistämisestä kansallisesti ja Eu-
roopan unionin tason toimin ottaen huomi-
oon tuotannon kasvu, työllisyys, julkisen ta-
louden tasapaino sekä yksilöiden, alueiden ja 
sukupolvien välinen tulonjako; 

3) jakaa informaatiota euroalueen yhteises-
tä rahapolitiikasta;   

4) edistää toimialaansa kuuluvista asioista 
käytävää laajempaa yhteiskunnallista keskus-
telua; sekä 

5) harjoittaa toimialansa kansainvälistä yh-
teistyötä, erityisesti pitää yhteyttä Euroopan 
talous- ja sosiaalikomiteaan sekä vastaaviin 
kansallisiin neuvostoihin ulkomailla. 
 

4 § 
Talousneuvosto voi kuulla asiantuntijoita 

sekä hankkia lausuntoja ja teettää tehtäviensä 
suorittamiseksi tarpeellisia selvityksiä ja tut-
kimuksia myönnettyjen määrärahojen rajois-
sa. Talousneuvosto voi myös asettaa tarpeel-
lisia jaostoja sekä kutsua pysyviä tai tilapäi-
siä asiantuntijoita. 
 

5 § 
Talousneuvosto kokoontuu puheenjohtajan 

tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjoh-
tajan kutsusta. 
 

6 § 
Talousneuvostolla on sihteeristö neuvos-

tossa käsiteltävien asioiden valmistelua ja 
toimeenpanoa varten. Sihteeristön tehtäviä 
hoitavat siihen erikseen määrätyt virkamiehet 
valtion talousarvion puitteissa.  
 

7 § 
Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 

20  . 
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