Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om produktivitetsnämnden

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om produktivitetsnämnden (525/2018) 2 § 1 och 2 mom., 3 §
1 mom., 4 § 1 mom. och 6 § 1 och 3 mom. som följer:
2§
Uppgifter
Nämndens uppgift är att i enlighet med rådets rekommendation (2016/C 349/01) om inrättande av nationella produktivitetsnämnder
1) följa utvecklingen av produktiviteten, konkurrenskraften, inkomsterna och produktionskostnaderna i Finlands ekonomi och regelbundet producera uppföljningsmaterial som behandlar
dessa,
2) producera oberoende bedömningar av utvecklingen av produktiviteten, konkurrenskraften,
inkomsterna och produktionskostnaderna på kort och lång sikt,
3) regelbundet utarbeta och publicera rapporter om de uppföljnings- och bedömningsresultat
som avses i 1 och 2 punkten, och
4) delta i diskussionen och informationsutbytet med övriga medlemsstaters produktivitetsnämnder och med Europeiska unionens kommitté för ekonomisk politik.
Vid skötseln av uppgiften kan nämnden:
1) utveckla bedömningen och mätningen, och
2) beställa undersökningar och utredningar.
——————————————————————————————
3§
Sammansättning
Nämnden har en ordförande samt högst sex andra medlemmar och för var och en av dem en
personlig suppleant. Den som väljs till medlem bör ha erfarenhet av bedömning av produktivitet
och konkurrenskraft.
——————————————————————————————
4§
Utnämning och mandatperiod
Statsrådet förordnar nämndens ordförande och övriga medlemmar för tre år åt gången på föredragning av finansministeriet. Finansministeriet begär av de ekonomiska forskningsinstituten, arbets- och näringsministeriet, Konkurrens- och konsumentverket och Finlands Bank förslag till nämndens sex medlemmar och suppleanter.
——————————————————————————————

6§
Arbetsordning och verksamhet
Finansministeriet utarbetar, efter att ha hört de ekonomiska forskningsinstituten, arbets- och
näringsministeriet, Konkurrens- och konsumentverket och Finlands Bank, en arbetsordning för
nämnden. I arbetsordningen bestäms bland annat medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.
——————————————————————————————
Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller, när ordföranden är förhindrad, av
vice ordföranden. Nämnden är beslutför när ordföranden eller viceordföranden och minst två av
nämndens ledamöter är närvarande.
——————————————————————————————
———
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2021.
Helsingfors den 3 juni 2021

Finansminister Annika Saarikko

Avdelningschef, överdirektör Mikko Spolander
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