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talouspolitiikan arviointineuvostosta

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Talouspolitiikan arviointineuvosto

Talouden tilan ja talouspolitiikan tieteel-
listä arviointia varten Valtion taloudellisen
tutkimuskeskuksen yhteydessä on riippuma-
ton talouspolitiikan arviointineuvosto.

2 §

Neuvoston tehtävät

Neuvoston tehtävänä on arvioida talouspo-
litiikkaa ja erityisesti:

1) talouspolitiikalle asetettujen tavoittei-
den tarkoituksenmukaisuutta;

2) talouspolitiikalle asetettujen tavoittei-
den saavuttamista ja valittujen keinojen tar-
koituksenmukaisuutta;

3) talouspolitiikan valmistelussa käytetty-
jen ennuste- ja arviointimenetelmien laatua;

4) talouspolitiikan eri osa-alueiden yh-
teensovittamista ja kytkentöjä yhteiskuntapo-
litiikan muihin osa-alueisiin;

5) talouspolitiikan onnistumista erityisesti
taloudellisen kasvun ja vakauden, työllisyy-
den ja julkisen talouden pitkän ajan kestävyy-
den kannalta;

6) talouspolitiikan instituutioiden ja julki-
sen talouden rakenteiden tarkoituksenmukai-
suutta.

Neuvosto voi hankkia tutkimuksia sen
käytettävissä olevilla määrärahoilla.

Neuvosto julkistaa vuosittain arvion har-
joitetusta talouspolitiikasta.

3 §

Kokoonpano

Neuvostoon kuuluvat puheenjohtaja ja
neljä muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja kol-
men jäsenen tulee edustaa taloustieteen eri
alojen ja yhden jäsenen muiden yhteiskunta-
tieteiden korkeatasoista tieteellistä asiantun-
temusta. Jäsenistä vähintään yhden tulee toi-
mia kansainvälisessä tiedeyhteisössä.

4 §

Asettaminen ja toimikausi

Valtioneuvosto määrää neuvoston puheen-
johtajan ja jäsenet valtiovarainministeriön
esityksestä viiden vuoden toimikaudeksi.
Valtiovarainministeriö pyytää korkeakoulu-
jen taloustieteellisiltä yksiköiltä yhteisen eh-
dotuksen arviointineuvoston puheenjohta-
jaksi ja kolmeksi jäseneksi sekä Suomen
Akatemialta ehdotuksen muita yhteiskunta-
tieteitä edustavaksi jäseneksi. Neuvosto ni-
meää keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Jos neuvoston puheenjohtaja tai jäsen
eroaa kesken toimikauden tai on pysyvästi
estynyt osallistumasta neuvoston toimintaan,
valtiovarainministeriö määrää hänen tilalleen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen
neuvoston ehdotuksesta.



5 §

Neuvoston toiminta

Neuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohta-
jan kutsusta.

Neuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi
vähintään kaksi jäsentä.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkai-
see puheenjohtajan ääni.

6 §

Pääsihteeri

Neuvostolla on asioiden valmistelua ja toi-
meenpanoa varten pääsihteeri, joka on palve-
lussuhteessa Valtion taloudellisen tutkimus-
keskukseen. Valtiovarainministeriö nimittää
pääsihteerin Valtion taloudellisen tutkimus-
keskuksen esityksestä neuvostoa kuultuaan.

Pääsihteerin kelpoisuusvaatimuksena on
ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edel-
lyttämä perehtyneisyys.

7 §

Työjärjestys

Neuvoston tehtävistä ja toimivallasta sekä
asioiden käsittelystä määrätään tarkemmin
neuvoston työjärjestyksessä.

8 §

Palkkiot ja korvaukset

Neuvoston puheenjohtajalle ja jäsenelle
sekä neuvoston kuulemalle asiantuntijalle
voidaan maksaa kokouspalkkio tai muu palk-
kio. Valtiovarainministeriö vahvistaa palkki-
oiden suuruuden.

Matkoista aiheutuvat kustannukset korva-
taan matkakustannusten korvaamisesta teh-
dyn virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 2014.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Neuvotteleva virkamies Hannele Kerola
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