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TALOUDENHALLINNAN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

Yleisperustelut
Valtioneuvosto on antanut asetuksen taloudenhallinnan neuvottelukunnasta (267/2019), joka on tullut
voimaan 11.3.2019. Asetus perustuu 1.1.2019 voimaan tulleeseen lakiin talous- ja velkaneuvonnasta
(813/2017), jonka mukaan oikeusministeriön yhteydessä voi toimia taloustietämyksen ja eri toimijoiden
yhteistyön edistämistä varten valtioneuvoston asettama neuvottelukunta.
Talous- ja velkaneuvontaan liittyvät tehtävät kuuluivat vuoden 2018 loppuun saakka työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalalle. Vastaava neuvottelukunta on toiminut kumotun talous- ja
velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä.
Edellisen taloudenhallinnan neuvottelukunnan toimikausi on päättynyt 11.6.2018.
Esityksessä ehdotetaan, että uusi taloudenhallinnan neuvottelukunta asetetaan 2.5.2019 alkavaksi
nelivuotiskaudeksi eli 1.5.2023 saakka.
Taloudenhallinnan neuvottelukunnan tehtävät
Taloudenhallinnan neuvottelukunnasta annetun asetukseen mukaan sen tehtävänä on:
1) edistää taloudenhallintaa koskevaa tietämystä, kasvatusta ja tutkimusta sekä talousneuvonnan
kehittämistä;
2) tukea ja edistää viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä taloudenhallinnan
kehittämisessä ja ylivelkaantumisen ennalta ehkäisemissä; sekä
3) edistää muulla 1 tai 2 kohtaa vastaavalla tavalla taloudenhallintaa yhteiskunnassa
Asetuksen mukaan valtioneuvosto asettaa taloudenhallinnan neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi
kerrallaan. Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään 15 muuta jäsentä ja
heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvottelukunnan jäseniksi kutsutaan viranomaisten,
tutkimuslaitosten ja muiden taloudenhallinnan kehittämisen kannalta keskeisten toimijoiden edustajia.
Taloudenhallinnan neuvottelukunnan kokoonpano
Oikeusministeriö on pyytänyt taloudenhallinnan kannalta keskeisiä tahoja nimeämään ehdokkaansa
neuvottelukuntaan. Uutta neuvottelukuntaa ehdotettaessa on kiinnitetty huomiota aiemman käytännön
mukaisesti siihen, että neuvottelukunnan asiantuntemus talous- ja velkakysymyksissä varmistetaan ja että
mukana on nuoria ja nuoria aikuisia. Lisäksi on otettu huomioon talous- ja velkaneuvonnan siirtyminen
oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtäväksi sekä oikeusministeriön ja Valtakunnanvoudinviraston
yhteistyönä alkava ennakoivan talousneuvonnan hanke, jossa sidosryhmäyhteistyö on keskeinen
kehittämiskohde.

Uuden taloudenhallinnan neuvottelukunnan puheenjohtajaksi esitetään kansliapäällikkö Pekka Timosta
oikeusministeriöstä ja varapuheenjohtajaksi osastopäällikkö Antti Neimalaa työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Varsinaisiksi ja varajäseniksi esitetään edellisen neuvottelukunnan kokoonpanon lisäksi edustajat
oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä, Valtakunnanvoudinvirastosta, Suomen Setlementtiliitosta, Vaasan
yliopistosta ja Suomen Asiakastiedosta. Uuteen kokoonpanoon ei ole esitetty edustajaa Tampereen
kaupungin talous- ja velkaneuvonnasta, koska tehtävä on siirtynyt oikeusapu- ja edunvalvontapiireille.
Taloudenhallinnan neuvottelukunnan jäseniksi tai varajäseniksi esitetään edustajia seuraavista yhteisöistä:
sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Opetushallitus, kirkkohallitus, Kilpailu- ja
kuluttajavirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Valtakunnanvoudinvirasto,
Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto, Suomen Pankki, Velkaneuvonta ry, Finanssivalvonta, Finanssiala ry,
FINE vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Kuluttajaliitto, Takuusäätiö, Marttaliitto ry, Suomen
Perimistoimistojen liitto, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen
opiskelijakuntien liitto, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Suomen Asiakastieto, Suomen Setlementtiliitto ja
Suomen Kihlakunnanvoudit ry.
Koska jäsenmäärä on rajoitettu 15 jäseneen, jäsen ja varajäsen voivat ehdotuksessa edustaa eri tahoja,
jolloin pystytään saamaan kaikki tarvittavat tahot mukaan. Neuvottelukunnan kokouksiin voivat tarvittaessa
osallistua sekä varsinaiset että varajäsenet.
Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/86) 4 a §:n mukaan neuvottelukunnassa tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Varsinaisista
jäsenistä on naisia 53 % ja miehiä 47 %. Varajäsenistä naisia on 47 % ja miehiä 53 %.
Neuvottelukunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset suoritetaan oikeusministeriön momentilta
25.01.01.

