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Statsrådets förordning

411/2011

om ekonomiska rådet

Utfärdad i Helsingfors den 5 maj 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från statsrådets kansli, föreskrivs
med stöd av 3 § i lagen om ekonomiska rådet (189/2011):

1 §
Till det ekonomiska rådet hör en ordfö-

rande, en vice ordförande samt minst 10 och
högst 20 ledamöter med beaktande av vad
som föreskrivs i 2 § i lagen om ekonomiska
rådet.

2 §
Ekonomiska rådet tillsätts för regeringspe-

rioden. Mandatperioden för statsrådets med-
lemmar är bunden till medlemskapet i statsrå-
det.

3 §
Ekonomiska rådet ska
1) på basis av undersökningar och utred-

ningar granska läget i samt strukturen och
utvecklingstrenden för landets ekonomi och
ekonomiska verksamhetsmiljö samt den eko-
nomiska politiken,

2) diskutera främjande av en balanserad
ekonomisk utveckling nationellt och med åt-
gärder på EU-nivå, med beaktande av pro-
duktionstillväxten, sysselsättningen, den of-
fentliga ekonomins balans samt inkomstför-
delningen mellan individer, områden och ge-
nerationer,

3) sprida information om euroområdets
gemensamma penningpolitik,

4) främja en mer omfattande samhällelig
diskussion om frågor som hör till dess an-
svarsområde, samt

5) bedriva internationellt samarbete inom
sitt ansvarsområde och särskilt vara i kontakt
med Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén och med motsvarande nationella
råd utomlands.

4 §
Ekonomiska rådet kan höra sakkunniga

samt inhämta utlåtanden och inom ramen för
beviljade anslag låta utföra sådana utred-
ningar och undersökningar som rådet behö-
ver för att fullgöra sina uppgifter. Ekono-
miska rådet kan också tillsätta behövliga sek-
tioner samt kalla in permanenta eller tillfäl-
liga sakkunniga.

5 §
Ekonomiska rådet sammanträder på kal-

lelse av ordföranden eller, när ordföranden är
förhindrad, av vice ordföranden.

6 §
Ekonomiska rådet har ett sekretariat för

beredning och verkställande av ärenden som



behandlas i rådet. Sekretariatets uppgifter
sköts inom ramen för statsbudgeten av tjäns-
temän som särskilt förordnats att sköta dem.

7 §
Denna förordning träder i kraft den 15 maj

2011.

Helsingfors den 5 maj 2011

Statsminister Mari Kiviniemi

Regeringsråd Kari Peltonen
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