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VA LT I O N E U V O S T O
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 5.9.2013 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 92/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin
liittyvien lakien muuttamisesta. Rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua
lakia ehdotetaan muutettavaksi niin,
että rajavartijan peruskurssin opiske9.9.2013/104

lua ei enää suoritettaisi virkatehtävänä.
Peruskurssin opiskelijoiden opintososiaaliset etuudet muutettaisiin pääsääntöisesti vastaamaan Maanpuolustuskorkeakoulussa
opiskelevien
kadettien etuuksia. Lisäksi lakiin täsmennettäisiin Raja- ja merivartiokoulun opiskelijoiden opintojen
aikaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.
Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi rajavartiolaitoksen hallinnosta
annetun lain säännöstä rajavartiolaitoksen virkamiehen velvollisuudesta
siirtyä toiseen tehtävään silloin, kun
se on tarpeen avoimen tehtävän täyttämistä varten tai muutoin palveluksen asianmukaista järjestämistä varten. Virkamies olisi tällöin velvollinen siirtymään toiseen, virkamiehen
saamaa koulutusta vastaavaan rajavartiolaitoksen tehtävään. Ehdotus
vastaa rajavartiolaitoksessa noudatettua käytäntöä. Henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettua
lakia muutettaisiin niin, että rajavartiolaitoksen lupa- ja valvonta-asioiden rekisteri jaettaisiin käyttötarkoitussidonnaisuussyistä lupa-asioiden
rekisteriksi ja valvonta-asioiden rekisteriksi. Rajavartiolaitoksen tiedonsaantioikeutta hätäkeskustietojärjestelmästä laajennettaisiin niin, että rajavartiolaitos voisi saada teknisen
käyttöyhteyden avulla varotietoja
lakisääteisten tehtäviensä suorittamista varten. Lait on tarkoitettu tule-

maan voimaan 1.1.2014. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen
071 872 1602)
Hallituksen esitys (HE 93/2013 vp)
eduskunnalle vuoden 2013 toiseksi
lisätalousarvioksi. Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden kunniaksi
ehdotetaan 10 miljoonan euron määrärahalisäystä lahjoitukseen Culturasäätiölle juhlarahaston perustamiseksi.
Vuoden 2013 toinen lisätalousarvioesitys lisää nettolainanoton tarvetta
10 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi arvioidaan noin 7,8 miljardia euroa. Vuoden 2013 lisätalousarviovarauksesta jäisi myöhemmissä
lisätalousarvioissa käytettäväksi 158
miljoonaa euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Hallituksen esitys (HE 94/2013 vp)
vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lailla pantaisiin täytäntöön direktiivi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista.
Lisäksi ehdotetaan muutoksia 30
muuhun lakiin, keskeisimpänä sijoitusrahastolakiin, kiinteistörahastolakiin ja lakiin Finanssivalvonnasta.
Esityksellä laajennettaisiin rahoitusmarkkinasääntely koskemaan tähän
asti elinkeinovapauden nojalla harjoitettua omaisuudenhoitoon rinnastettavaa kommandiittiyhtiömuotoista
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pääomasijoittamista ja kiinteistösijoittamista. Vaihtoehtorahastojen
hoitajilta edellytetään toimilupaa tai
rekisteröitymistä Finanssivalvontaan.
Arvopaperimarkkinalaissa säädettyjä
keskeisiä yleissäännöksiä arvopaperimarkkinoilla toimimisesta ehdotetaan
sovellettavaksi myös vaihtoehtorahastojen hoitajiin. Esityksessä ehdotetaan myös arvopaperimarkkinalain
mukaisen, Finanssivalvonnan käytössä olevan hallinnollisen seuraamusjärjestelmän käyttöönottoa. (VM
lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju
0295 530 215)

1.1.2014. (OKM hallitussihteeri Sini
Lahdenperä 0295 330 392)

Hallituksen esitys (HE 95/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon
verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia sekä maatilatalouden tuloverolakia. Ehdotuksen
mukaan elinkeinotulon ja maatalouden tulon verotuksessa saisi tehdä
lisävähennyksen, joka määräytyisi
koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden ja yrityksen keskimääräisen
päiväpalkan perusteella. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014.
Lakeja sovellettaisiin ensimmäisen
kerran vuodelta 2014 toimitettavassa
verotuksessa. (VM erityisasiantuntija
Ann-Mari Kemell 0295 530 080)

Hallituksen esitys (HE 97/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi puutavaran ja
puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta.
Samassa yhteydessä ehdotetaan
muutettavaksi rikoslakia. Esityksen
tavoitteena on panna kansallisesti
täytäntöön Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta ja sen nojalla annetut Euroopan unionin säädökset. Mainitut säädökset liittyvät laittomien hakkuiden
ehkäisemiseen Euroopan unionissa
ja sen ulkopuolella. Ehdotettavassa
laissa säädettäisiin, että Maaseutuvirasto toimisi edellä mainitussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena. Lakiin sisällytettäisiin myös säännökset toimivaltaisen viranomaisen valvontatehtävästä sekä valvontaan liittyen toimivaltaisen viranomaisen tiedonsaantioikeudesta yksityisiltä ja viranomaisten välisestä tietojen vaihdosta.
(MMM metsäneuvos Marja HilskaAaltonen 0295 162 447)

Hallituksen esitys (HE 96/2013 vp)
eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan
muutettavaksi kirkkolain kirkollisen
rakennuksen suojelua koskevia säännöksiä. Museoviraston käyttöä asiantuntijana ehdotetaan aikaistettavaksi
ja vahvistettavaksi. Museoviraston
lausunto olisi pyydettävä jo suunnitteluvaiheessa, kun kirkollista rakennusta ryhdytään olennaisesti muuttamaan, purkamaan tai sen käyttötarkoitusta muuttamaan. Lausunto olisi
pyydettävä, kun päätös koskisi suojeltua tai 50 vuotta täyttänyttä kirkollista rakennusta. Museoviraston
lisäksi lausuntoa tulee pyytää Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta,
jos kirkollinen rakennus sijaitsee
Ahvenmaalla, ja saamelaiskäräjiltä,
jos rakennus sijaitsee saamelaisten
kotiseutualueella.
Museoviraston
asiantuntija-asemaa ehdotetaan vahvistettavaksi myös valitusoikeudella.
Nykyistä kaksivaiheista alistusmenettelyä ehdotetaan kevennettäväksi
siten, että kirkkohallituksen päätöstä
ei enää alistettaisi opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistettavaksi. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan

Hallituksen esitys (HE 98/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi eläinten lääkitsemisestä, lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja rikoslain 44 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi laki eläinten lääkitsemisestä.
Lailla säädettäisiin lääkkeiden käytöstä eläimille sekä sen valvonnasta.
Lisäksi uuteen lakiin siirrettäisiin
lääkelain säännökset eläinlääkärin
oikeudesta luovuttaa lääkkeitä eläinlääkintää varten ja rikoslakiin tehtäisiin tämän muutoksen johdosta tarvittava tarkennus lääkerikoksia koskevaan säännökseen. Lääkkeiden
luovutusta koskevia säännöksiä
muutettaisiin siten, että eläinlääkärillä
olisi nykyistä laajempi oikeus luovuttaa lääkkeitä eläinlääkintähuoltolaissa määriteltyihin eläinten terveydenhuolto-ohjelmiin liittyneille eläinten omistajille tai haltijoille. Lisäksi
esityksellä yhtenäistettäisiin terminologiaa muun lainsäädännön kanssa
sekä tehtäisiin muuttuneen Euroopan
unionin lainsäädännön johdosta tarvittavat muutokset. Muilta osin uuden
lain sisältö vastaisi pääpiirteittäin
voimassa olevan lain sisältöä. Sel-
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keyden vuoksi laki eläinten lääkitsemisestä ehdotetaan uudistettavaksi
kokonaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (MMM
eläinlääkintöneuvos Leena Räsänen
0295 162 260)
Hallituksen esitys (HE 99/2013 vp)
eduskunnalle laiksi taloudellisesti
tuetusta ammatillisen osaamisen
kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan
säädettäväksi laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä, jossa säädettäisiin ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta ja työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi laadittavasta koulutussuunnitelmasta. Lain
tavoitteena on lisätä työntekijöiden,
virkamiesten ja viranhaltijoiden
osaamisen kehittämiseen liittyvää
toimintaa ja tällä tavoin parantaa
henkilöstön osaamisen tasoa vastaamaan työn muuttuvia vaatimuksia.
Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostaville työnantajille säädettäisiin oikeus lisävähennykseen
verotuksessa tai sitä vastaavaan taloudelliseen kannusteeseen, josta säädettäisiin koulutuksen korvaamista
koskevassa laissa. Lisäksi esityksessä
ehdotetaan täsmennettäviksi yhteistoimintalakien henkilöstö- ja koulutussuunnitelmia koskevia säännöksiä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (TEM hallitusneuvos
Tarja Kröger 0295 048 937)
Hallituksen esitys (HE 100/2013 vp)
eduskunnalle eräiden etuuksien ja
korvausten maksamista koskevien
säännösten muuttamiseksi. Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista
sekä asetuksen muuttamisesta (SEPAasetus) on tullut voimaan 31.3.2012.
SEPA-lyhenne tarkoittaa yhtenäistä
euromaksualuetta (Single European
Payments Area). SEPA-asetus edellyttää, että etuuksia ja korvauksia
maksettaessa tulee hyväksyä Euroopan unionissa sijaitsevat tilit. Suomen
voimassa olevassa lainsäädännössä
on kuitenkin useita sosiaaliturvaetuuksien ja korvausten maksamista
koskevia kohtia, joiden mukaan
etuus tai korvaus maksetaan maksunsaajan ilmoittamalle tilille Suomessa
toimivaan rahalaitokseen. Tällaiset
rajoitukset ovat ristiriidassa SEPAasetuksen kanssa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukuisia säännöksiä siten, että etuudet ja korvauk-

9.9.2013/104

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

set voidaan maksaa SEPA-asetuksen
edellyttämällä tavalla Euroopan
unionissa sijaitsevalle tilille. (STM
hallitussihteeri Hanna Tossavainen
0295 163 181)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 5.9.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoittamisesta eräissä
tapauksissa. Asetuksessa määritellään ne maat, joihin matkustettaessa
Suomen kansalainen saa passin sijasta
käyttää matkustusasiakirjana henkilökorttia. Aiemmin määriteltyjen maiden lisäksi asetukseen lisätään uusi
Euroopan unionin jäsenvaltio Kroatia.
Asetus tulee voimaan 13.9.2013.
(SM ylitarkastaja Elina Setälä
071 878 8586)
Valtioneuvoston asetus tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Tadzikistanin kanssa
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus tulee voimaan
5.9.2013. Laki (212/2013) ja asetus
tulevat voimaan 13.9.2013. (VM
neuvotteleva virkamies Anders
Colliander 0295 530 289)
Valtioneuvoston asetus veroasioita
koskevista tiedoista Belizen kanssa
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa
26.2.2011 lukien niin kuin siitä on
sovittu. Laki (1219/2010) ja asetus
tulevat voimaan 13.9.2013. (VM
neuvotteleva virkamies Anders
Colliander 0295 530 289)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 5.9.2013 seuraavat päätökset:
Periaatepäätös valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi. Periaatepäätöksessä on määritelty kolme tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen
uudistuksen toimenpidekokonaisuutta
ja täsmennetty kunkin vastuuministeriöt. Uudistuksen toimenpidekokonaisuuksia ovat rakenteelliset uudistukset, tutkimusrahoitusta koskevat
uudistukset sekä uudistuksen toi-
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meenpano ja seuranta. Uudistus toteutetaan 2014–2017. Periaatepäätös
on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen 0295
160 280)
Päätös määrätä valtiovarainministeriön työmarkkinalakimies Anna Kare
valtioneuvoston esittelijäksi. (VM
lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295
530 422)
Päätös myöntää Jussi-Pekka Rodelle
ero opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää
hänen tilalleen vt. edunvalvontaasiantuntija Antti Seitamaa 5.9.2013
lukien lautakunnan 31.12.2014 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM hallitussihteeri Aino Still 0295 330 396)
Päätös maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden jaosta Manner-Suomen
maaseudun
kehittämisohjelman
2007–2013 toimeenpanoa varten.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille jaetaan myöntämisvaltuutta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) rahoitusosuutena 11 714 050
euroa ja valtion rahoitusosuutena
11 808 000 euroa. Myöntämisvaltuudesta 3 199 650 euroa maaseuturahaston rahoitusosuutta ja 2 613 100
euroa valtion rahoitusosuutta on Leader-toimintaryhmien rahoituskiintiöitä varten. Lisäksi myöntämisvaltuutta jätetään 565 000 euroa
momentilla 30.10.62 maa- ja metsätalousministeriön tarvittaessa käytettäväksi ohjelmakautta 2007–2013
päätettäessä. (MMM maaseutuekonomisti Leena Summanen 0295
162 272)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
5.9.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 56/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot). Asetuksella luotaisiin eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto, joka voisi sijoittaa vain
tiettyihin sääntelyssä eriteltyihin
pitkäaikaisiin sijoitusomaisuuseriin.
Rahastojen osuuksia voitaisiin markkinoida unionin laajuisesti ammattimaisille ja ei-ammattimaisille sijoittajille. Rahastot olisivat suljettuja,
eivätkä tarjoaisi lunastusmahdollisuutta ennen kuin niiden toiminta-

aika päättyy. Rahasto-osuuksien tulisi
kuitenkin olla vapaasti luovutettavissa, jotta sijoittajalla on mahdollisuus irtautua sijoituksestaan ennen
toiminta-ajan päättymistä. Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot
olisivat vaihtoehtorahastoja, ja niiden
hoitamiseen sovellettaisiin asetuksen
lisäksi vaihtoehtorahastojen hoitajia
koskevaa lainsäädäntöä. Eurooppalaisilla pitkäaikaissijoitusrahastoilla
pyritään edistämään sijoituksia pitkäaikaisiin omaisuuseriin ja näin parantamaan rahoituksen saatavuutta erityisesti yritysten kasvun edistämiseksi
ja suurten infrastruktuurihankkeiden
toteuttamiseksi. Sijoittajalle pitkäaikainen sijoitus voi tarjota pitkällä
aikavälillä säännöllistä tuottoa tai
pidemmällä aikavälillä toteutuvan
tuoton. (VM lainsäädäntöneuvos
Ilkka Harju 0295 530 215)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 5.9.2013 seuraavat nimitysasiat:
Hallitusneuvos, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Eerikki Nurmi
opetus- ja kulttuuriministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.10.2013
lukien. (OKM hallitusneuvos Pia
Nyblom 0295 330 235)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
U L K O - J A T U RVA L L I S U U S POLIITTINEN MINISTERIVA L I O K U N TA 3 0 . 8 . 2 0 1 3

Syyrian tilanne esillä ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan
kokouksessa
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta käsittelivät perjantaina 30. elokuuta Syyrian tilannetta. Valiokunta ilmaisi vakavan
huolensa tilanteesta ja tuomitsi jyrkästi kemiallisten aseiden käytön.
Valiokunta korostaa YK:n turvallisuusneuvoston ensisijaista vastuuta
tilanteessa. Valiokunta seuraa Syyrian
tilanteen kehittymistä.
Lisätietoja: osastopäällikkö Kirsti
Kauppi, ulkoasiainministeriö, p. 0295
351 561
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LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriö julkisti 4.9.2013
selvityksen seksikaupan kohteen
hyväksikäytöstä.
Selvityksen
mukaan Suomen nykyinen lainsäädäntö on vaikeaselkoinen eikä se
suojaa ihmiskaupan ja parituksen
kohteita riittävästi. Selvityksen tehneet tutkijat ovat arvioineet vuodesta
2006 voimassa olleen seksin ostokieltoa koskevan rikoslain säännöksen toimivuutta. Tutkijat esittävät
selvityksen perusteella seksin ostamisen kieltämistä kokonaan. Tällä
voitaisiin nykyistä tehokkaammin ja
selkeämmin puuttua seksikauppaa
ylläpitävään kysyntään. Täyskielto
olisi osittaiseen kieltoon verrattuna
selkeämpi noudattaa ja valvoa, ja sen
seksikaupan vastaista asenneilmapiiriä luova vaikutus olisi todennäköisesti voimassaolevaa kieltoa voimakkaampi. Vaihtoehtoisesti tutkijat
esittävät nykyisen lain muuttamista
siten, että seksin ostaminen parituksen
tai ihmiskaupan kohteelta olisi kiellettyä, jos ostajalla olisi ollut aihetta
epäillä ihmiskauppaa tai paritusta.
Selvitys on osoitteessa http://
www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/13782037648
40/Files/OMSO_39_2013_Seksikaupan_kohteen_hyvaksikaytto.pdf.
Lisätietoja antavat ministerin erityisavustaja Robin Harms, p. 0295 150
176, oikeusministeriö ja professori
Johanna Niemi, p. 09 191 22162 sekä
oikeustieteiden maisteri Jussi Aaltonen, p. 050 416 0277, Helsingin yliopisto.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti
3.9.2013 selvityksen, joka vertailee
suomalaisen saha- ja puutuoteteollisuuden toimiympäristöä keskeisimpiin kilpailijamaihin nähden.
Metsäalan strategisen ohjelman tilaaman selvityksen on tehnyt Pöyry
Management Consulting Oy. Selvityksen mukaan saha- ja puutuoteteollisuuden kilpailukykyyn vaikuttavien
politiikkatoimien yhteisvaikutus on
selkeästi edullisin Saksassa. Suomen
politiikkaympäristö näyttää puolestaan Ruotsia paremmalta. Selvityksessä tarkasteltiin politiikkatoimien,
kuten erityyppisten verojen, lakisääteisten maksujen ja mahdollisten tukimekanismien, vaikutuksia sahateollisuuden kilpailukykyyn. Vertailukohteina olivat mahdollisimman yhteneviksi mallinnetut sahat EteläSuomessa, Keski-Ruotsissa ja EteläSaksassa. Selvityksessä on tätä kautta
tunnistettu ja laskettu politiikkatoimien vaikutukset sahan kustannus- ja
tulorakenteeseen. Selvitys on osoitteessa
http://www.tem.fi/files/
37395/52X161005_Loppuraporttifinal_28082013.pdf. Lisätietoja antavat johtaja Petteri Pihlajamäki, p.
010 332 2772, Pöyry Management
Consulting Oy ja neuvotteleva virkamies Reima Sutinen, p. 050 325
8719, työ- ja elinkeinoministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti
4.9.2013 selvityksen työ- ja virkaehtosopimusten
sitovuuspiirin
rajoittamiseen liittyvistä oikeudellisista ongelmista. Selvityksen
mukaan työehto- ja virkaehtosopimuslainsäädäntöön sisältyvä mahdollisuus rajoittaa sopimuksin työ- ja

virkaehtosopimusten sitovuuspiiriä
eli niin sanottu järjestöehto ei sellaisenaan ole syrjivä. Lainsäädäntöä ei
ole tarpeen muuttaa järjestöehdon
kieltämiseksi. Työnantajalla on kuitenkin velvollisuus kohdella työntekijöitä tasapuolisesti, joten eri työehtosopimuksiin perustuvat palkkaerot
eivät voi muodostua pysyviksi. Selvitysmiehet ehdottavat, että virkaehtosopimuslainsäädäntöön kirjattaisiin vakiintunutta oikeuskäytäntöä
vastaavasti virkamiehen tai viranhaltijan oikeus valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen, joka
koskee virkaehtosopimuksen tulkintaa. Muilta osin selvitysmiehet eivät
nähneet tarvetta tehdä oikeussuojakeinoja koskevia lainsäädäntömuutoksia. Selvityksen tilasivat työ- ja
elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö. Selvitys on osoitteessa
http://www.tem.fi/files/37402/TEMrap_32_2013_web.pdf. Lisätietoja
antavat professori Veli-Pekka Viljanen, p. 040 684 7650, Turun yliopisto,
varatuomari Pekka Orasmaa, p. 040
715 1321, hallitusneuvos Tarja Kröger, p. 029 504 9837, työ- ja elinkeinoministeriö ja hallitusneuvos
Tuomo Vainio, p. 029 553 0144, valtiovarainministeriö.
Oikaisu Valtioneuvoston viikkoon
35/2013
Hallituksen
budjettineuvottelujen
28.8.–29.8.2013 tiedotteesta poistettu
kappale:
Työn ja perhe-elämän paremmaksi
yhteensovittamiseksi otetaan käyttöön
tuntiperusteiset päivähoitomaksut.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. 0295 160 139, 0295 160 126.
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