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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talousneuvostos-
ta annetun lain 5 §:n muuttamisesta.  

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi talo-

usneuvostosta annettua lakia. Talousneuvosto 
ehdotetaan siirrettäväksi valtiovarainministe-
riön alaisuudesta valtioneuvoston kanslian 
alaisuuteen. Talousneuvoston sihteeristö, jo-
ka on valmistellut asioita talousneuvostolle, 

on siirretty jo vuonna 1997 valtioneuvoston 
kansliaan.    

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan    
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

 
 

————— 
 
 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutokset  

Talousneuvostosta annetun lain (2/1966)  1 
§:n mukaan valtioneuvosto voi asettaa koko-
naistaloudellista suunnittelutyötä sekä kan-
santalouden suotuisan kehityksen edistämistä 
tarkoittavien valtion talouspoliittisten toi-
menpiteiden valmistelua varten  talousneu-
voston. Talousneuvostosta annetussa asetuk-
sessa on tarkemmin säädetty talousneuvoston 
tehtävistä.  

Lain 2 §:n mukaisesti talousneuvoston jä-
seniksi määrätään ainakin kaksi valtioneu-
voston jäsentä, joista yksi on talousneuvoston 
puheenjohtajana, sekä jäsenmäärältään tai 
muutoin alaansa parhaiten edustavien talou-
dellisten järjestöjen, laitosten ja virastojen 
edustajia. Talousneuvoston puheenjohtajana 
toimivan valtioneuvoston jäsenen tehtävänä 
on lain 3 §:n mukaisesti johtaa talouspoliittis-
ta pitkän ajan suunnittelutyötä valtioneuvos-
tossa.  

Talousneuvosto kuului vuoden 1966 lain 
mukaan valtioneuvoston kansliaan.  Vuonna 
1978 talousneuvosto siirrettiin valtioneuvos-

ton kanslian alaisuudesta valtiovarainminis-
teriön alaisuuteen (Laki 1059/1978). Talous-
neuvoston sihteeristö siirrettiin vuonna 1997 
valtioneuvoston kansliaan valtion taloudelli-
sesta tutkimuskeskuksesta (VATT).  

Pääministerin asema  valtioneuvoston joh-
tamisessa, valtioneuvostolle kuuluvien asioi-
den valmistelun ja käsittelyn yhteensovitta-
misessa ja hallitusohjelman seurannassa on 
kasvanut merkittävästi  viime vuosina, näin 
myös talouspolitiikan alueella.  Talousneu-
vosto, jota pääministeri myös johtaa,  on 
osoittautunut  viime vuosina  merkittäväksi 
keskustelufoorumiksi hallituksen ja keskeis-
ten järjestöjen välillä ja sitä kautta vaikutta-
jaksi talous- ja yhteiskuntapolitiikan alueella. 
Se on yhtäältä tukenut talouden perusvakau-
den saavuttamista ja toisaalta auttanut jäsen-
tämään talouden ja yhteiskunnan uudistustar-
peita.  

Talousneuvoston sihteeristön siirryttyä 
VATT:sta valtioneuvoston kansliaan, talous-
neuvosto jäi kuitenkin  hallinnollisesti edel-
leen  valtiovarainministeriön alaisuuteen. 
Mainitusta ajankohdasta lukien on keskustel-
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tu myös talousneuvoston hallinnollisesta siir-
rosta, vaikka talousneuvostoa koskeva minis-
teriöiden välinen yhteistyö sinänsä on ollut 
sujuvaa.    

Talousneuvoston siirtäminen hallinnollises-
ti myös pääministerin alaisuuteen eli valtio-
neuvoston kansliaan selkiyttää osaltaan  talo-
usneuvoston sihteeristön asemaa ja  talous-
neuvostoa koskevaa valmistelua.   

 
2.  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei ole merkitystä valtiontalou-
den kannalta.  

Organisatorisesti esitys merkitsee hallitusta 
avustavan pysyväisluonteisen toimielimen eli 
talousneuvoston siirtämistä valtiovarainmi-
nisteriön yhteydestä valtioneuvoston kanslian 
yhteyteen. Talousneuvostolle valmistelutyötä 
tekevä sihteeristö on jo aikaisemmin siirretty 
valtioneuvoston kansliaan. Siirrolla on vaiku-
tusta talousneuvoston pääsihteerin tehtäviin. 

Tämän lain muutoksen kanssa samanaikai-
sesti toteutettava valtioneuvoston kansliasta 
annettava valtioneuvoston asetuksen muutos 
korostaa pääsihteerin asemaa ja merkitystä.  

 
3.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtioneu-
voston kansliassa yhteistyössä valtiovarain-
ministeriön kanssa.  

 
 

4.  Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:   
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Lakiehdotus 
 

 
 
 
 

Laki 

talousneuvostosta annetun lain 5 §:n  muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan talousneuvostosta 14 päivänä tammikuuta 1966 annetun lain (2/1966) 5 §, sellai-

sena kuin se on laissa 1059/1978, seuraavasti: 
 

5 § 
Talousneuvosto on valtioneuvoston kansli-

an alainen.  
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä  kuuta 

2003.  
Tämän lain toimeenpanoon voidaan ryhtyä 

ennen lain voimaantuloa.  
————— 

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2003 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

 
 

Pääministeri Matti Vanhanen 



 HE 72/2003 vp  
  
   

 

4

Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 
 

Laki 

talousneuvostosta annetun lain 5 §:n  muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan talousneuvostosta 14 päivänä tammikuuta 1966 annetun lain (2/1966) 5 §, sellai-

sena kuin se on laissa 1059/1978, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 
Talousneuvosto on valtiovarainministeri-

ön alainen. 

5 § 
Talousneuvosto on valtioneuvoston kans-

lian alainen. 
——— 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä  kuuta 
2003. 

Tämän lain toimeenpanoon voidaan ryh-
tyä ennen lain voimaantuloa. 

——— 
 

 
 

 


