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Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen 

Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on 

toimittanut Alma Talentin Suomen Laki -toimitus.

Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä 

lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista.

Momentti 5/2017

VAHVISTETUT LAIT

●Laki yrityspalvelujen asiakas-
tietojärjestelmästä, laki valtion 
erityisrahoitusyhtiöstä anne-
tun lain 6 §:n muuttamisesta ja 
laki Finpro Oy -nimisestä osa-
keyhtiöstä annetun lain muut-
tamisesta (293–295/2017)

HE 18/2017 vp
TaVM 5/2017 vp

Lait tulivat voimaan 1.6.2017.

Lailla yrityspalvelujen asiakastie-
tojärjestelmästä säädetään työ- ja 
elinkeinoministeriön yrityspalve-
lujen asiakastietojärjestelmästä, sii-
hen kuuluvista yrityspalvelujen 
asiakastietovarannosta ja asiak-
kuudenhallintajärjestelmästä sekä 
asiakastietojen ja henkilötietojen 
käsittelystä yrityspalvelujen asia-
kastietojärjestelmässä. Lailla lisä-
tään yrityspalveluissa tarvittavien 
tietojen yhteiskäyttöisyyttä. Uuden 
teknisen toteutustavan mukaisesti 
asiakastietoja ei enää välitetä kyse-
lyjärjestelmän kautta yksittäisten 
kyselyjen perusteella, vaan asia-
kastietoja talletetaan yhteiseen 
asiakastietojärjestelmään, jossa ne 
ovat yhteisen asiakastiedon käyttä-
jien saatavilla teknisen käyttöyh-
teyden avulla. Yhteisen asiakastie-
don tuottajien ja käyttäjien joukko 
laajenee. Lisäksi tehdään tarpeelli-
set muutokset valtion erityisrahoi-
tusyhtiöstä annettuun lakiin ja Fin-
pro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 
annettuun lakiin.

●Laki liikenteen palveluista, 
laki ajoneuvolain 25 ja 27a §:n 
muuttamisesta, laki kuorma- 
ja linja-auton kuljettajien 
ammattipätevyydestä annetun 
lain muuttamisesta, laki rauta-
tielain muuttamisesta, laki 
Harmaan talouden selvitys-
yksiköstä annetun lain 6 §:n 
muuttamisesta, laki lukiokou-
lutuksen ja ammatillisen kou-

lutuksen opiskelijoiden koulu-
matkatuesta annetun lain 4 §:n 
muuttamisesta, laki ajoneuvo-
jen energia- ja ympäristövai-
kutusten huomioon ottami-
sesta julkisissa hankinnoissa 
annetun lain 1 §:n muuttami-
sesta, laki yrittäjäkuljettajien 
työajasta tieliikenteessä anne-
tun lain 2 §:n muuttamisesta, 
laki ajoneuvoliikennerekiste-
ristä annetun lain muuttami-
sesta ja laki tieliikennelain 
muuttamisesta (320–329/
2017)

HE 161/2016 vp
LiVM 3/2017 vp

Lait tulevat voimaan 1.7.2018.

Laeilla luodaan edellytykset 
uuden teknologian, digitalisaation 
ja uusien liiketoimintamallien 
käyttöönotolle liikennesektorilla. 
Tätä kautta voidaan saavuttaa en-
tistä paremmin käyttäjien tarpei-
siin vastaavia liikennepalveluita ja 
mahdollistaa uutta liiketoimintaa 
sektorilla.

●Laki konkurssilain muuttami-
sesta, laki yrityksen saneera-
uksesta annetun lain muutta-
misesta, laki yksityishenkilön 
velkajärjestelystä annetun lain 
muuttamisesta, laki kon-
kurssi- ja yrityssaneerausre-
kisteristä annetun lain muutta-
misesta, laki velkajärjestely-
rekisteristä, laki toisessa 
Euroopan unionin jäsenval-
tiossa alkaneen maksukyvyt-
tömyysmenettelyn kuuluttami-
sesta ja rekisteriin merkitse-
misestä annetun lain 1 §:n 
muuttamisesta ja laki Suo-
men, Tanskan, Islannin, Norjan 
ja Ruotsin kesken Kööpen-
haminassa 7 päivänä marras-
kuuta 1933 tehdyn, konkurs-
sia koskevan sopimuksen 
hyväksymisestä ja täytäntöön-

panosta annetun lain 2 §:n 
kumoamisesta (364–370/2017)

HE 12/2017 vp
LaVM 6/2017 vp

Lait tulivat voimaan 26.6.2017.

Laki velkajärjestelyrekisteristä ja 
laki Suomen, Tanskan, Islannin, 
Norjan ja Ruotsin kesken Kööpen-
haminassa 7 päivänä marraskuuta 
1933 tehdyn, konkurssia koskevan 
sopimuksen hyväksymisestä ja 
täytäntöönpanosta annetun lain 
2 §:n kumoamisesta tulevat kui-
tenkin voimaan 26.6.2018.

Euroopan unionin maksukyvyt-
tömyysasetusta sovelletaan sekä 
konkurssiin, yrityssaneeraukseen 
että yksityishenkilön velkajärjeste-
lyyn, minkä johdosta näitä menet-
telyjä koskevaa lainsäädäntöä 
muutetaan. Konkurssi- ja yritys-
saneerausrekisterin tietosisältöä 
laajennetaan ja rekisteriin merkityt 
tiedot siirretään saataville yleisen 
tietoverkon kautta maksutta. Kuu-
luttamisesta konkurssi- ja yritys-
saneerausasioissa pääsääntönä 
luovutaan. Velkajärjestelyrekiste-
riä koskevat säännökset nostetaan 
lain tasolle. Velkajärjestelyä koske-
vat tiedot ovat saatavilla yleisessä 
tietoverkossa vain silloin, kun vel-
kajärjestelyssä järjestellään elinkei-
non- tai ammatinharjoittajana toi-
mivan velallisen elinkeinotoimin-
nassa syntynyttä velkaa. Muilta 
osin velkajärjestelyrekisterin tieto-
ja pyydetään Oikeusrekisterikes-
kukselta.

●Laki liikenteessä käytettävien 
vaihtoehtoisten polttoainei-
den jakelusta (478/2017)

HE 25/2017 vp
LiVM 5/2017 vp

Laki tuli voimaan 1.8.2017.

Lailla pannaan täytäntöön vaihto-
ehtoisten polttoaineiden infra-
struktuurin käyttöönottoa koskeva 
direktiivi. Lailla edistetään vaihto-
ehtoisten polttoaineiden käyttöä 
liikenteessä, jotta liikenteen riip-
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puvuutta öljystä voidaan pienen-
tää mahdollisimman paljon ja lii-
kenteen haitallisia ympäristövai-
kutuksia voidaan lieventää. Lailla 
edistetään Euroopan unionissa ja 
kansallisesti asetettujen päästö-
vähennystavoitteiden toteutumis-
ta liikennesektorilla. Lain varmis-
tetaan yhteiset tekniset eritelmät 
vaihtoehtoisten polttoaineiden jul-
kisille lataus- ja tankkauspisteille. 
Lisäksi asetetaan vaatimuksia ku-
luttajille ja käyttäjille kohdistetuis-
ta vaihtoehtoisten polttoaineiden 
merkintöjä, hintoja ja sijaintia kos-
kevista tiedoista. 

HALLITUKSEN 
ESITYKSET

●Hallituksen esitys (HE 68/2017 
vp) eduskunnalle laeiksi rajat 
ylittävästä terveydenhuollosta 
annetun lain ja sairausvakuu-
tuslain 2 luvun 6 §:n ja 18 luvun 
8 §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi rajat ylittävästä terveyden-
huollosta annettua lakia ja sairaus-
vakuutuslakia. Henkilölle korvat-
taisiin edelleen toisessa Euroopan 
unionin tai Euroopan talousalueen 
valtiossa tai Sveitsissä saadusta 
terveyspalvelusta aiheutuneita 
kustannuksia. Asiakkaan valin-
nanvapaudesta sosiaali- ja tervey-
denhuollossa annetun lain mukai-
sista toisessa valtiossa annetuista 
suoran valinnan palveluja vastaa-
vista terveyspalveluista aiheutu-
neet kustannukset korvattaisiin il-
man muita edellytyksiä. Muiden 
terveyspalvelujen korvaamisen 
edellytyksenä olisi henkilön hoi-
don tarpeen arviointi tai lähete. 
Kustannukset korvattaisiin enin-
tään siihen määrään saakka, joka 
vastaisi henkilön hoidon järjestä-
misestä vastuussa olevassa maa-
kunnassa vastaavasta hoidosta 
syntyneitä kustannuksia, kuiten-
kin enintään potilaan hoidostaan 
maksama kustannus. Henkilön 
maksettavaksi jäisi aina vastaavas-
ta hoidosta potilaalta Suomessa 
perittävä asiakasmaksu. Valtio 
maksaisi henkilöille ja toisille EU- 
ja ETA-valtioille ja Sveitsille kaikki 
rajat ylittävistä terveydenhuollon 
tilanteista aiheutuvat kustannuk-
set siten, että korvaukset makset-

taisiin sairausvakuutusrahastosta. 
Maakunnat tulisivat kuitenkin 
vastuuseen asukkaidensa kustan-
nuksista siten, että Kansaneläkelai-
tos laskuttaisi ne varainhoitovuo-
den päätyttyä henkilön sosiaali- ja 
terveydenhuollosta järjestämisvas-
tuussa olevalta maakunnalta ja 
maksut tuloutettaisiin sairausva-
kuutusrahastoon. Kaikilla terveys-
palvelujen tuottajilla olisi velvolli-
suus ottaa vastaan toisesta EU- tai 
ETA-valtiosta tai Sveitsistä hoi-
toon hakeutuvia henkilöitä ilman 
syrjintää samojen perusteiden mu-
kaisesti kuin Suomessa asuvia. Li-
säksi muutoksenhakusäännöksiä, 
Kansaneläkelaitoksen tietojen-
saantisäännöksiä ja tiettyjä menet-
telysäännöksiä esitetään täsmen-
nettäviksi. Lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1.1.2019.

●Hallituksen esitys (HE 72/2017 
vp) eduskunnalle laiksi valta-
kunnallisista opinto- ja tutkin-
torekistereistä. 

Laissa valtakunnallisista opinto- ja 
tutkintorekistereistä säädettäisiin 
perustettavasta perusopetuksen, 
lukiokoulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen valtakunnallisesta 
tietovarannosta. Tietovarantoon 
tallennettaisiin perusopetuksen ja 
toisen asteen koulutuksen opiske-
lua, suorituksia ja tutkintoja, läsnä-
oloa sekä opetuksen ja koulutuk-
sen järjestämistä koskevia tietoja, 
joita henkilö tarvitsee hakeutues-
saan koulutukseen, koulutuksen 
aikana, työelämässä sekä hakies-
saan koulutukseen liittyviä etui-
suuksia. Tietovarantoon tallennet-
taisiin lisäksi tietoja, joita tarvitaan 
myönnettäessä opetuksen ja kou-
lutuksen rahoitusta. Opetuksen ja 
koulutuksen järjestäjät toimisivat 
tietovarannon rekisterinpitäjinä ja 
Opetushallitus teknisenä ylläpitä-
jänä. Ylioppilastutkintorekisteris-
tä, opiskelijavalintarekisteristä ja 
korkeakoulujen valtakunnallises-
ta tietovarannosta säädettäisiin 
pääasiassa vastaavasti kuin voi-
massa olevassa laissa. Laissa sää-
dettäisiin myös Opetushallituksen 
ylläpitämästä opinto- ja tutkinto-
tietojen luovutuspalvelusta. Palve-
lussa henkilö voisi katsoa ja käyt-
tää laissa tarkoitettuihin rekisterei-
hin ja tietovarantoihin sisältyviä 
omia tietojaan. Luovutuspalvelua 
voitaisiin käyttää myös tietojen 
luovuttamiseen viranomaisille. 

Henkilö voisi palvelussa lisäksi an-
taa suostumuksensa rekisterissä 
tai tietovarannossa olevan tiedon 
luovuttamiseen palvelun avulla 
muille tahoille. Palvelun kautta ta-
pahtuvasta tietojen luovutuksesta 
vastaisi Opetushallitus. Lisäksi 
säädettäisiin oppijanumerosta, jota 
käytettäisiin henkilön yksilöintiin 
tallennettaessa, käsiteltäessä ja 
luovutettaessa ehdotetussa laissa 
tarkoitettuja tietoja. Oppijanume-
roista muodostuisi oppijanumero-
rekisteri, jota ylläpitäisi Opetus-
hallitus. Laki on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1.1.2018.

●Hallituksen esitys (HE 80/2017 
vp) eduskunnalle laeiksi kol-
mansien maiden kansalaisten 
maahantulon ja oleskelun 
edellytyksistä kausityönteki-
jöinä työskentelyä varten sekä 
kolmansien maiden kansalais-
ten maahantulon ja oleskelun 
edellytyksistä yrityksen sisäi-
sen siirron yhteydessä ja 
eräiksi niihin liittyviksi 
laeiksi.

Kausityölaissa säädettäisiin kol-
mansien maiden kansalaisten 
maahantulon edellytyksistä kausi-
työntekoa varten, kausityönteki-
jöille myönnettävistä luvista ja 
kausityöntekijöiden oikeuksista 
maassaolon aikana. Yritysten si-
säistä siirtoa koskevassa laissa sää-
dettäisiin kolmannesta maasta Eu-
roopan unionin alueelle lähetettä-
vien työntekijöiden maahantulon 
ehdoista, sisäisille siirtyjille myön-
nettävistä luvista ja oikeuksista 
maassaolon aikana. Laissa säädet-
täisiin lisäksi oikeudesta siirtyä 
Euroopan unionin jäsenvaltiosta 
toiseen ja siirtymiselle asetettavista 
ehdoista. Esityksen keskeisen si-
sällön muodostaisi kausityölain ja 
sisäistä siirtoa koskevan lain pe-
rusteella maahan tulleiden henki-
löiden yhdenvertainen kohtelu 
Suomen kansalaisten kanssa. Sen 
toteuttamiseksi ehdotetaan useita 
muutoksia sosiaaliturvaa ja ter-
veydenhuoltoa koskevaan lainsää-
däntöön sekä työlainsäädäntöön. 
Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1.11.2017.
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VALTIONEUVOSTON 
ASETUKSET

●Valtioneuvoston asetus liiken-
teessä käytettävien ajoneuvo-
jen liikennekelpoisuuden val-
vonnasta annetun valtioneu-
voston asetuksen muuttami-
sesta (488/2017)

Asetus tulee voimaan 20.5.2018.

Yksityiskäytössä olevien henkilö-
autojen, pakettiautojen, erikoisau-
tojen, joiden kokonaismassa on 
enintään 3,5 tonnia sekä raskaiden 
nelipyörien määräaikaiskatsastuk-
sen katsastusaikaväliä harvenne-
taan nykyisestä. Jatkossa kyseiset 
ajoneuvot on määräaikaiskatsastet-
tava ensimmäisen kerran viimeis-
tään neljän vuoden kuluttua ajo-
neuvon käyttöönottopäivästä ja sen 
jälkeen kahden vuoden välein, yli 
kymmenen vuoden kuluttua käyt-
töönottopäivästä kuitenkin vuosit-
tain. Lisäksi asetuksella säädetään 
traktoreiden määräaikaiskatsastuk-
sesta. Tällä hetkellä määräaikais-
katsastusvelvollisuus ei koske Suo-
messa traktoreita lainkaan. Jatkossa 
luvanvaraisessa liikenteessä käytet-
tävät traktorit tulee katsastaa en-
simmäisen kerran neljän vuoden 
kuluttua käyttöönotosta ja sen jäl-
keen kahden vuoden välein. Vel-
vollisuus määräaikaiskatsastaa tak-
seina käytettävät ajoneuvot vuosit-
tain ulotetaan koskemaan muitakin 
ajoneuvoja kuin henkilöautoja. Jat-
kossa viimeinen katsastuspäivä 
määräytyy nykykäytännöstä poike-
ten ensimmäisen katsastuskerran 
jälkeen edellisen katsastuspäivän, 
eikä ajoneuvon käyttöönottopäivän 
mukaan.

KORKEIN OIKEUS

KKO:2017:30

Rikoksen johdosta tapahtuva 
luovuttaminen – Eurooppalai-
nen pidätysmääräys – Syyte-
oikeus

P oli luovutettu eurooppalaisen pi-
dätysmääräyksen perusteella Vi-
rosta Suomeen epäiltynä kolmesta 
törkeästä varkaudesta. Pidätys-
määräyksen teonkuvausten mu-
kaan P oli Suomessa murtautunut 

liikkeisiin ja anastanut niistä omai-
suutta. P:tä oli Suomessa syytetty 
avunannosta törkeisiin varkauk-
siin. Syytteen mukaan P oli avusta-
nut tekijänä syytettyä V:tä vuok-
raamalla auton Tallinnasta ja luo-
vuttamalla sen V:n käyttöön rikos-
ten tekoa varten. P oli myös luo-
vuttanut henkilökorttinsa V:n 
käyttöön mahdollistaen sen, että 
V käytti P:n henkilötietoja matkus-
taessaan Suomeen. Kysymys siitä, 
oliko avunantoja koskevan syyt-
teen tutkimiselle EU-luovuttamis-
laista johtuva este.

Samassa oikeudenkäynnissä oli 
tutkittu myös törkeää rahanpesua 
koskeva syyte. Kysymys myös sii-
tä, onko tämän syytteen tutkimisel-
le ollut este, kun P oli oikeuden-
käynnin aikana ennen Viron suos-
tumuksen antamista ollut vapau-
tensa menettäneenä edellä mainit-
tujen avunantorikosten perusteella.

L rikoksen johdosta tapahtuvasta 
luovuttamisesta Suomen ja mui-
den Euroopan unionin jäsenval-
tioiden välillä 3 §, 14 §, 58 §
RL 28 luku 2 §
RL 5 luku 6 §
RL 32 luku 7 §

KKO:2017:31

Seksuaalirikos – Lapsen sek-
suaalinen hyväksikäyttö – 
Seksuaalinen hyväksikäyttö – 
Rangaistuksen määrääminen – 
Rangaistuksen mittaaminen – 
Rangaistuslajin valinta

Kysymys rangaistuksen määrää-
misestä lapsen seksuaalista hyväk-
sikäyttöä ja seksuaalista hyväksi-
käyttöä koskevassa asiassa.

RL 20 luku 6 § 1 mom
RL 20 luku 5 §
RL 6 luku 9 § 1 mom
RL 6 luku 10 § 1 mom

KKO:2017:32

Avioliitto – Avioero – Oikeuden-
käyntimenettely – Tuomion 
oikeusvaikutus

Käräjäoikeus oli tuominnut puoli-
sot A:n ja B:n ensin mainitun hake-
muksesta avioeroon. B valitti hovi-
oikeuteen ja vaati päätöksen ku-
moamista. A kuoli asian ollessa 
vireillä hovioikeudessa ja B vaati 
asian jättämistä sillensä. Hovioi-
keus tutki valituksen ja pysytti kä-
räjäoikeuden päätöksen. Korkein 

oikeus katsoi, että avioliitto oli pur-
kautunut A:n kuoleman johdosta, 
joten avioerohakemus oli rauennut 
ja asia tuli jättää sillensä.

AL 3 §

KKO:2017:33

Huumausainerikos – Huumaus-
ainerikoksen valmistelu – Ran-
gaistuksen määrääminen

Vastaaja oli viljellyt Psilosybe-sie-
niä ja tuonut maahan kasvatusalus-
toja niiden viljelemistä varten. Sie-
niä ei katsottu erittäin vaaralliseksi 
huumausaineeksi. Kysymys myös 
rangaistuksen määräämisestä.

RL 50 luku 1 §
RL 50 luku 3 § 1 mom
RL 50 luku 5 § 2 mom

KKO:2017:34

Veroulosotto – Korko – Palautuk-
selle maksettava korko

Verohallinto oli palauttanut yh-
tiölle siltä ulosottotoimin peritty-
jen verojen määrän verotuspäätös-
ten kumoamisen ja oikaisemisen 
johdosta. Palautetulle määrälle oli 
maksettu korkoa veronkantolain 
(609/2005) 22 §:ssä säädetyin ta-
voin. Yhtiö vaati, että palautus-
korkoa maksetaan ulosottokaaren 
2 luvun 16 §:n mukaisesti. Kor-
keimman oikeuden ratkaisussa 
mainituilla perusteilla ulosotto-
kaaren 2 luvun 16 §:ää ei sovellettu 
ulosottotoimin perityn veron pa-
lauttamiseen.

VeronkantoL (609/2005) 22 §
UK 2 luku 16 §

KKO:2017:35

Oikeudenkäyntikulut – Valtion 
korvausvastuu – Ylimääräinen 
muutoksenhaku

Rikesakkoon tuomittu ei ollut vas-
tustanut hänelle määrättyä rike-
sakkomääräystä. Tuomitun hake-
muksesta rikesakkomääräys pu-
rettiin. Hänen laiminlyöntiään vas-
tustaa tiedoksi saamaansa rikesak-
komääräystä pidettiin sellaisena 
erityisenä syynä, jonka johdosta 
valtiota ei velvoitettu korvaamaan 
hänen oikeudenkäyntikulujaan.

ROL 9 luku 1a §
OK 21 luku 16 §
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KKO:2017:36

Liikennevakuutus – Vakuutuk-
sesta korvattava vahinko – 
Vakuutussopimus – Oikeusvoima

Vakuutusyhtiö oli 7.6.2007 anta-
massaan korvauspäätöksessä il-
moittanut, ettei A:n liikenneonnet-
tomuudessa saamaa henkilövahin-
koa korvata liikennevakuutukses-
ta, koska A oli ottanut ajoneuvon 
käyttöönsä luvattomasti ja kuljet-
tanut sitä alkoholin vaikutuksen 
alaisena eikä korvauksen maksa-
miseen ollut erityistä syytä. A:lle 
oli vuonna 2011 selvinnyt, että lii-
kennevahinko oli johtanut pysy-
vään työkyvyttömyyteen. Hän oli 
pyytänyt, että vakuutusyhtiö kä-
sittelee hänen korvausasiansa tä-
män johdosta uudelleen. Vakuu-
tusyhtiö oli ilmoittanut, ettei se kä-
sittele asiaa uudelleen, koska asia 
oli jo ratkaistu edellä mainitulla 
korvauspäätöksellä.

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevillä perusteilla kat-
sottiin, ettei A ollut menettänyt oi-
keutta vaatia korvausta liikenne-
vahingon aiheuttaman pysyvän 
työkyvyttömyyden perusteella, 
vaikka hän ei ollutkaan nostanut 
kannetta vakuutusyhtiön 7.6.2007 
antaman korvauspäätöksen joh-
dosta vakuutussopimuslain 
74 §:ssä säädetyssä kolmen vuo-
den määräajassa.

KKO:2017:37

Työsopimus – Määräaikainen 
työsopimus – Pysyvä työvoiman 
tarve

X Oy ja A olivat tehneet puitesopi-
muksen, jossa oli sovittu tarvit-
taessa työhön kutsuttavan työn-
tekijän työsopimusten ehdoista. 
Tämän jälkeen A oli työskennellyt 
yhtiössä eri pituisia ajanjaksoja 
puolentoista vuoden aikana.

Korkeimman oikeuden tuo-
miosta ilmenevillä perusteilla kat-
sottiin, että puitesopimus ei ollut 
sopimus toistaiseksi voimassa ole-
vasta työsuhteesta ja että X Oy:llä 
oli ollut työsopimuslaissa tarkoite-
tut perustellut syyt solmia työsopi-
muksia A:n kanssa määräaikaisina 
eikä sen työvoiman tarvetta ollut 
pidettävä pysyvänä.

KKO:2017:38

Työsopimus – Työsopimuksen 
päättäminen – Työsopimuksen 
irtisanominen – Sopimussuhteen 
hiljainen pidennys

Työnantaja oli irtisanonut A:n tois-
taiseksi voimassa olleen työsopi-
muksen taloudellisista ja tuotan-
nollisista syistä, koska A:n työteh-
tävät olivat olennaisesti ja pysy-
västi vähentyneet. Työnantaja oli 
ennen A:n irtisanomista ja sen jäl-
keen ottanut samankaltaisiin työ-
tehtäviin sellaisia työntekijöitä, joi-
ta oli tarvittaessa kutsuttu töihin 
lyhyisiin määräaikaisiin työsuh-
teisiin.

Kysymys siitä, mitä merkitystä 
määräaikaisen lisätyövoiman käy-
töllä oli irtisanomisen perusteen 
laillisuutta arvioitaessa.

Kysymys myös siitä, oliko työ-
sopimus jatkunut työsopimuslain 
6 luvun 5 §:n mukaisesti toistaisek-
si voimassa olevana A:n jatkettua 
yhtiön kanssa sopimansa mukai-
sesti työskentelyä yhtiössä irtisa-
nomisajan päättymisen jälkeen.

TSL 6 luku 5 §
TSL 7 luku 1 §
TSL 7 luku 3 §
TSL 7 luku 4 §

KKO:2017:39

Työsopimus – Työsopimuksen 
päättäminen – Työsopimuksen 
irtisanominen

Työnantaja oli irtisanonut A:n tois-
taiseksi voimassa olleen työsopi-
muksen taloudellisista ja tuotan-
nollisista syistä, koska A:n työteh-
tävät olivat olennaisesti ja pysy-
västi vähentyneet. Työnantaja oli 
ennen A:n irtisanomista ja sen jäl-
keen ottanut samankaltaisiin työ-
tehtäviin sellaisia työntekijöitä, joi-
ta oli tarvittaessa kutsuttu töihin 
lyhyisiin määräaikaisiin työsuh-
teisiin.

Kysymys siitä, mitä merkitystä 
määräaikaisen lisätyövoiman käy-
töllä oli irtisanomisperusteen lailli-
suutta arvioitaessa.

TSL 7 luku 1 §
TSL 7 luku 3 §
TSL 7 luku 4 §

KKO:2017:40

Pakkokeino – Etsintä – Koti-
etsintä – Paikanetsintä – Oikeu-
denkäyntimenettely – 
Tutkimatta jättäminen

Tilitoimisto A Oy:n toimitiloissa 
oli yhtiön edustajaan kohdistunei-
den rikosepäilyjen vuoksi suoritet-
tu paikanetsintä. Korkeimman oi-
keuden ratkaisusta ilmenevillä pe-
rusteilla katsottiin, että yhtiöllä oli 
oikeus saattaa etsintä tuomioistui-
men tutkittavaksi.

Kysymys myös siitä, olisiko et-
sintä tullut toimittaa erityisenä ko-
tietsintänä.

PakkokeinoL 8 luku 18 § 1 mom
OK 17 luku 23 § (571/1948)
IhmisoikeusSop 8 artikla

KKO:2017:41

Veropetos – Törkeä veropetos – 
Kirjanpitorikos – Törkeä kirjan-
pitorikos – Työeläkevakuutus-
maksupetos – Törkeä työeläke-
vakuutusmaksupetos – Rikok-
seen osallisuus – Avunanto – 
Rangaistuksen määrääminen – 
Rangaistuksen mittaaminen – 
Yhteinen rangaistus – Yhteisen 
rangaistuksen mittaaminen – 
Koventamisperusteet

Hovioikeus oli tuominnut vastaa-
jan rangaistukseen avunannosta 
törkeään veropetokseen, törkeään 
kirjanpitorikokseen ja törkeään 
työeläkevakuutusmaksupetok-
seen. Kysymys rangaistuksen mit-
taamisesta.

RL 6 luku 3 §
RL 6 luku 4 §
RL 6 luku 5 §
RL 7 luku 5 § 2 mom

KKO:2017:42

Tavaramerkki – Sekoitettavuus – 
Sekaannusvaara

A Oy:lle oli rekisteröity tavaran 
muotoon perustuvat tavaramerkit, 
jotka esittivät avaimen lehteä eli 
sitä avaimen osaa, josta pidetään 
kiinni lukkoa avattaessa. A Oy:n 
lukitsemisjärjestelmää suojanneen 
patentin päättymisen jälkeen B Oy 
toi markkinoille kilpailevan avai-
men aihion, joka äärilinjoiltaan 
vastasi A Oy:n tavaramerkkejä.

Korkein oikeus katsoi, että käyt-
tötavaran ulkoasuun suoraan pe-
rustuvien tavaramerkkien erotta-
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miskyky oli tässä tapauksessa 
heikko ja siten merkkien suoja oli 
suppea. B Oy:n avainaihion ulko-
asu ei johtanut avainten alkuperää 
koskevaan sekaannusvaaraan. 
B Oy ei ollut menettelyllään lou-
kannut A Oy:n tavaramerkki-
oikeutta.

TavaramerkkiL 4 § 1 mom 
(56/2000)
TavaramerkkiL 6 § 1 mom 
(996/1983)
Tavaramerkkidirektiivi (2008/95/
EY) 5 art 1 kohta

KKO:2017:43

Tuomari – Tuomioistuimen pää-
tösvaltaisuus

Käräjänotaari oli laamannin mää-
räyksestä toiminut käräjäoikeuden 
puheenjohtajana työoikeudellises-
sa riita-asiassa, jossa ratkaisua ei 
voinut suoraan perustaa lakiin ja 
sen esitöihin eikä oikeuskäytän-
töön. Asiaa pidettiin laatunsa 
vuoksi vaikeana ratkaista. Käräjä-
oikeus ei sen vuoksi ollut ollut pää-
tösvaltainen.

KäräjäoikeusL (581/1993) 17 §
(608/2011) 3 mom

KKO:2017:44

Vakuutussopimus – Vakuutus-
ehdon tulkinta – Vakuutuksesta 
korvattava vahinko – Vakuutuk-
senantajan tiedonantovelvolli-
suus

A Oy oli alihankintasopimuksen 
perusteella kuljettanut B Oy:n toi-
meksiannosta C Oy:lle raaka-ainet-
ta. Raaka-aineeseen oli sekoittunut 
kuljetuksen aikana toista ainetta, 
koska A Oy:n työntekijä ei ollut 
riittävästi puhdistanut ajoneuvon 
säiliötä ennen kuljetusta. B Oy oli 
korvannut C Oy:lle sekoittumises-
ta aiheutuneen vahingon, ja A Oy 
oli velvoitettu korvaamaan B Oy:n 
maksaman vahingonkorvauksen 
määrä B Oy:lle.

A Oy:n konkurssipesän vaadit-
tua yhtiön vahingonkorvausvas-
tuun perusteella korvausta yhtiön 
vastuuvakuutuksesta vakuutus-
yhtiö kieltäytyi korvaamasta va-
hinkoa, koska vastuuvakuutuksen 
ehdon mukaan vakuutuksesta ei 
korvattu vahinkoa siltä osin kuin 
korvausvastuu perustui sopimuk-
seen, takuuseen tai muuhun sitou-
mukseen ellei tällaista korvausvas-

tuuta olisi ilman mainittua si-
toumusta. Korkein oikeus katsoi, 
että koska A Oy:n velvollisuus 
huolehtia säiliön puhdistamisesta 
oli perustunut pelkästään sen ja 
B Oy:n väliseen sopimukseen, 
puhdistamisvelvollisuuden lai-
minlyönnistä aiheutunutta vahin-
koa ei ollut korvattava vastuu-
vakuutuksesta.

Kysymys myös siitä, oliko va-
kuutusyhtiö täyttänyt vakuutus-
ehtoa koskevan tiedonantovelvol-
lisuutensa. (Ään.)

KKO:2017:45

Maantietoimitus – Yleinen tie – 
Tiekorvaus – Vahingonkorvaus – 
Oikeusvoima

Kiinteistön omistajat, joilta ei lu-
nastettu aluetta maantietoimituk-
sessa mutta jotka oli kutsuttu toi-
mituskokoukseen, eivät esittäneet 
toimituksessa haitan- ja vahingon-
korvausvaatimuksia. Korvausvaa-
timus esitettiin maaoikeudelle teh-
dyssä muutoksenhakukirjelmäs-
sä. Maaoikeus jätti valituksen tut-
kimatta, koska korvausasiaa ei ol-
lut käsitelty toimituksessa. Kiin-
teistön omistaja haki maantielain 
74 §:n mukaista maantietoimitusta 
korvauskysymysten käsittelemi-
seksi. Korvausvaatimukset jätet-
tiin maantietoimituksessa käsitte-
lemättä, koska vaatimukset olisi 
tullut esittää jo varsinaisessa 
maantietoimituksessa.

Korkeimman oikeuden tuo-
miosta ilmenevillä perusteilla kat-
sottiin, että uudessa maantietoimi-
tuksessa korvausvaatimukset olisi 
tullut tutkia. Asia palautettiin toi-
mitukseen.

MaantieL 55 § 1 mom
MaantieL 74 § (503/2005)

KKO:2017:46

Rangaistuksen määrääminen – 
Yhdyskuntapalvelu – Rikosoi-
keuden ajallinen ulottuvuus – 
Ylimääräinen muutoksenhaku – 
Tuomion purkaminen rikos-
asiassa

Käräjäoikeus oli tuominnut A:n 
vankeusrangaistuksen sijasta yh-
dyskuntapalveluun 237 tunniksi 
soveltaen tuomion antohetkellä 
voimassa ollutta lakia yhdyskunta-
seuraamusten täytäntöönpanosta. 
Vastaajalle syyksi luettujen rikos-
ten tekohetkellä voimassa olleen 

yhdyskuntapalvelusta annetun 
lain mukaan yhdyskuntapalvelu-
rangaistuksen enimmäismäärä oli 
200 tuntia. Korkein oikeus katsoi, 
että yhdyskuntaseuraamusten täy-
täntöönpanosta annetun lain siirty-
mäsäännöstä tuli tulkita niin, ettei 
se ollut ristiriidassa rikoslain ajal-
lista soveltuvuutta koskevan sään-
nöksen kanssa. Tuomio purettiin 
A:lle vankeuden sijasta tuomitun 
yhdyskuntapalvelurangaistuksen 
osalta, ja A:lle vankeusrangaistuk-
sen sijasta tuomittava yhdyskunta-
palvelurangaistus oikaistiin rikos-
ten tekohetkellä voimassa olleen 
lain mukaiseksi.

L yhdyskuntapalvelusta 1 §
L yhdyskuntaseuraamusten täy-
täntöönpanosta 37 §
L yhdyskuntaseuraamusten täy-
täntöönpanosta 96 § 1 ja 2 mom
OK 31 luku 8 § 4 kohta
RL 3 luku 2 §

KKO:2017:48

Ahvenanmaa – Itsehallinto – 
Toimivaltakiista – Maa- ja met-
sätalous – Valtiontakaus

Ahvenanmaan maakunnan halli-
tuksen ja maa- ja metsätalousmi-
nisteriön välisessä toimivaltakiis-
tassa oli kysymys siitä, kuuluvatko 
maatiloille vuosina 2016 ja 2017 
myönnettävistä valtiontakauksis-
ta annetun lain mukaiset valtionta-
kaukset ja niihin liittyvät päätökset 
valtakunnan vai maakunnan toi-
mivaltaan.

Korkeimman oikeuden päätök-
sestä ilmenevin perustein katsot-
tiin, että lain tarkoittamat toimet 
kuuluvat maa- ja metsätaloutta 
sekä maataloustuotannon ohjaa-
mista koskevan maakunnan toimi-
vallan alaan ja siten maakunnan 
toimivaltaan. Tämän vuoksi valta-
kunnan viranomaiset eivät olleet 
toimivaltaisia asiassa.

Ahvenanmaan itsehallintoL 18 § 
15 kohta
Ahvenanmaan itsehallintoL 27 § 
15 kohta
Ahvenanmaan itsehallintoL 60 § 
2 mom
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KKO:2017:49

Perintökaari – Testamentti – 
Keskinäinen testamentti – Testa-
mentin tulkinta

Puolisot A ja B olivat tehneet keski-
näisen testamentin, jonka mukaan 
toisen heistä kuoltua kaikki omai-
suus jää täydellä omistusoikeudel-
la eloonjääneelle puolisolle. Testa-
mentissa ei ollut toissijaismääräys-
tä. A:n kuoltua testamentti annet-
tiin tiedoksi hänen rintaperillisil-
leen ja hänen omaisuutensa siirtyi 
testamentin nojalla B:lle. B:n kuol-
tua 16 vuotta myöhemmin hänen 
sisarensa C otti jäämistön hallin-
taansa. A:n rintaperilliset vaativat 
C:tä vastaan ajamassaan kanteessa 
vahvistettavaksi, että A:n ja B:n 
tarkoituksena oli ollut, että molem-
pien puolisoiden kuoltua puolisoi-
den omaisuus jaetaan kummankin 
puolison perintökaaren mukaisten 
perillisten kesken. 

Korkein oikeus katsoi, että A:n 
rintaperilliset eivät olleet menettä-
neet kanneoikeuttaan, vaikka tes-
tamentin tulkintaa koskevaa kan-
netta ei ollut nostettu vielä A:n 
kuoleman jälkeen. Tulkintakanne 
katsottiin ajoissa nostetuksi, kun se 
oli pantu vireille kohtuullisessa 
ajassa siitä, kun rintaperilliset oli-
vat havainneet, että C oli B:n kuol-
tua ottanut B:n koko jäämistön hal-
lintaansa.

Kysymys myös testamentin tul-
kinnasta. 

PK 11 luku 1 §

KKO:2017:50

Seksuaalirikos – Lapsen sek-
suaalinen hyväksikäyttö – 
Törkeä lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö – Lapsen houkut-
teleminen seksuaalisiin tar-
koituksiin – Rangaistuksen 
määrääminen – Rangaistuslajin 
valinta – Rangaistuksen mittaa-
minen

A, B ja C olivat useita kertoja erik-
seen keskustelleet internetissä sek-
suaalisista asioista 14–15-vuotiaan 
lapsen kanssa. Kukin heistä oli 
erikseen kerran tavannut lapsen ja 
ollut hänen kanssaan sukupuoli-
yhteydessä. Kutakin A:n, B:n ja C:n 
syyksi luettua lapsen seksuaalista 
hyväksikäyttöä pidettiin myös ko-
konaisuutena arvostellen törkeä-
nä. (Ään.)

B oli myös keskustellut seksuaa-
lissävytteisesti internetissä kahden 
alle 16-vuotiaan lapsen kanssa il-
man kuvayhteyttä. B:n viestit kat-
sottiin seksuaalisesti olennaiseksi 
teoksi, ja menettelyn katsottiin 
täyttävän lapsen seksuaalisen hy-
väksikäytön tunnusmerkistön.

B oli lisäksi internetissä käynyt 
12-vuotiaan lapsen kanssa sek-
suaalissävytteistä keskustelua. B:n 
esittämät tapaamisehdotukset kat-
sottiin sillä tavalla yksilöidyiksi ja 
konkreettisiksi, että hänen katsottiin 
syyllistyneen lapsen houkuttelemi-
seen seksuaalisiin tarkoituksiin.

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta tarkemmin ilmenevillä pe-
rusteilla A, B ja C tuomittiin yli 
2 vuoden ehdottomiin vankeus-
rangaistuksiin useista seksuaali-
rikoksista. A:n ja B:n rangaistusta 
lieventävänä seikkana otettiin 
huomioon asianomistajien kanssa 
tehdyt sovinnot vahingonkor-
vauksista. C:n rangaistusta lieven-
si tämän sairastuminen ja hoitoon 
hakeutuminen. (Ään.)

RL 20 luku 6 §
RL 20 luku 7 §
RL 20 luku 8b §
RL 6 luku 3 §
RL 6 luku 4 §
RL 6 luku 6 § 3 kohta
RL 7 luku 5 § 2 mom

KKO:2017:51

Seksuaalirikos – Lapsen sek-
suaalinen hyväksikäyttö – 
Rangaistuksen määrääminen – 
Rangaistuslajin valinta – Ran-
gaistuksen mittaaminen

A oli internetissä usealla valepro-
fiililla esiintyen käynyt seksuaali-
sävyisiä keskusteluja 18 iältään 10–
15-vuotiaan lapsen kanssa. A oli 
pyytänyt lapsia lähettämään intii-
mejä kuvia itsestään tai kuvaa-
maan verkkokameralla itseään. 
Kahdessa tapauksessa A olikin 
saanut lapsista alastonkuvia, jotka 
hän oli tallentanut tietokoneelleen. 
Lisäksi A oli levittänyt internetissä 
lapsipornografiaa sisältäviä kuvia.

Kysymys rangaistuksen mittaa-
misesta ja rangaistuslajista. (Ään.)

RL 6 luku 4 §
RL 6 luku 6 § 3 kohta
RL 6 luku 9 §

KKO:2017:52

Törkeän henkeen tai terveyteen 
kohdistuvan rikoksen valmistelu

Syytteen mukaan A oli sopinut Ira-
kissa asuvan isänsä kanssa sisaren-
sa tappamisesta ja lupautunut te-
kemään teon. A oli syytteen mu-
kaan lisäksi laatinut yksityiskoh-
taisen suunnitelman etsien sisar-
taan usean vuorokauden ajan, jona 
aikana hän oli suunnitellut sekä 
kuvaillut erilaisia sisarensa sur-
maamistapoja. 

Kysymys törkeän henkeen tai 
terveyteen kohdistuvan rikoksen 
valmistelun tunnusmerkistön täyt-
tymisestä.

RL 21 luku 6 a §

KKO:2017:53

Kiinteistönmuodostamislaki – 
Vesijättö – Lunastamisen edelly-
tykset – Maankäyttö- ja raken-
nuslaki – Yleiskaava

Kysymys vesijätön lunastamisen 
edellytysten täyttymisestä. (Ään.)

KML 60 §

KKO:2017:54

Oikeudenkäyntimenettely – Jat-
kokäsittelylupa – Lapsen huolto 
ja tapaamisoikeus – Lapsen 
huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevan päätöksen täytäntöön-
pano

Lapsen tapaamisoikeutta koske-
vaan päätökseen sisältyi vanhem-
pien sopimuksen mukaisesti ehto, 
jonka mukaan äidin ja lasten tapaa-
miset muuttuvat valvotuiksi, jos 
äiti ei palauta lasta tapaamisesta so-
vittuna aikana eikä hänellä ole esit-
tää ulkopuolisen terveydenhuollon 
ammattilaisen toteamaa hyväksyt-
tävää syytä menettelylleen.

Äiti oli tapaamisella vienyt lap-
set lääkäriin havaittuaan toisella 
lapsella mustelman ja koska lapset 
olivat äidin mukaan kertoneet isän 
lyöneen heitä. Sairaalakäynnin 
vuoksi lapset oli palautettu isälle 
noin neljä tuntia sovitun tapaamis-
ajankohdan jälkeen. Käräjäoikeus 
vahvisti sovitun ehdon mukaisesti, 
että tapaamiset olivat toistaiseksi 
valvottuja. 

Kysymys siitä, olisiko hovioi-
keuden tullut myöntää asiassa jat-
kokäsittelylupa.
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KORKEIN 
HALLINTO-OIKEUS

Yleishallinto-asiat

KHO:2017:77

Ulkomaalaisasia – Vastuunmää-
rittämisasetus (ns. Dublin III) – 
Hakemuksen käsittelystä vas-
tuussa oleva jäsenvaltio – Ala-
ikäisenä jätetty hakemus – 
Täysi-ikäistyminen asian 
käsittelyn aikana

Valittaja oli hakenut kansainvälis-
tä suojelua Suomesta alaikäisenä. 
Hänet oli aiemmin rekisteröity lait-
tomasta ulkorajanylityksestä 
Bulgariassa ja Unkarissa sekä 
turvapaikanhakijana Bulgariassa. 
Asiassa oli ratkaistavana, oliko 
valittajan täällä alaikäisenä jättämä 
hakemus käsiteltävä Dublin III -
asetuksen 8 artiklan 4 kohdan 
perusteella Suomessa, vaikka va-
littaja oli täällä tullut täysi-ikäisek-
si asian käsittelyn aikana. 

Säännöksen sanamuodon ja 
unionin tuomioistuimen oikeus-
käytännön perusteella korkein 
hallinto-oikeus katsoi, että vas-
tuussa olevan jäsenvaltion määrit-
tämisessä ratkaisevana oli pidettä-
vä hakemuksen jättämisen ajan-
kohtaa. Maahanmuuttoviraston ja 
hallinto-oikeuden päätökset ku-
mottiin ja asia palautettiin Maa-
hanmuuttovirastolle uudelleen 
käsiteltäväksi.

Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetus (EY) N:o 604/2013 kol-
mannen maan kansalaisen tai kan-
salaisuudettoman henkilön johon-
kin jäsenvaltioon jättämän kan-
sainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen käsittelystä vastuussa 
olevan jäsenvaltion määrittämispe-
rusteiden ja -menettelyjen vahvis-
tamisesta (uudelleenlaadittu vas-
tuunmäärittämisasetus, ns. Dublin 
III) 3 artikla 1–2 kohta, 6 artikla 
1 kohta, 7 artikla 1–2 kohta,
8 artikla 4 kohta
Ulkomaalaislaki 6 § 1 ja 3 moment-
ti, 103 § 1 momentti 2 kohta
Euroopan unionin tuomioistuimen 
tuomio asiassa C-648/11, MA. BT 
ja DA

KHO:2017:81

Ulkomaalaisasia – Kansainväli-
nen suojelu – Vanhemman ja 
lapsen yhteinen hakemus – Lap-
sen mielipide – Lapsen kuulemi-
nen – Lapsen etu – Turvapaikka-
puhuttelu – Menettelyvirhe

Asiassa oli kysymys siitä, oliko 
Maahanmuuttovirasto voinut teh-
dä päätöksen A:n ja hänen lapsen-
sa B:n kansainvälistä suojelua kos-
kevassa asiassa varaamatta Suo-
meen tullessaan 13-vuotiaalle ja 
Maahanmuuttoviraston päätök-
sentekohetkellä 14-vuotiaalle B:lle 
tilaisuutta tulla kuulluksi hake-
muksen perusteista ja selvittämät-
tä hänen näkemystään asiassa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että ulkomaalaislaissa ja sitä kos-
kevissa esitöissä 12 vuotta täyttä-
neen lapsen kuuleminen turva-
paikkatutkinnassa on määritelty 
selkeäksi pääsäännöksi, josta poik-
keamisen mahdollisuutta on tul-
kittava suppeasti. Viranomaiselle 
ulkomaalaislaissa asetettua lapsen 
kuulemisvelvollisuutta arvioitaes-
sa oli otettava huomioon lapsen oi-
keuksia koskevan yleissopimuk-
sen 12 artikla luettuna yhdessä 
3 artiklan 1 kappaleen kanssa ja 
kyseisiä sopimusmääräyksiä kos-
kevat Yhdistyneiden kansakuntien 
lapsen oikeuksien komitean yleis-
kommentit.

B:lle ei ollut varattu tilaisuutta 
tulla kuulluksi kansainvälistä suo-
jelua koskevan hakemuksen teke-
miseen johtaneista syistä. Lapsen 
mielipiteitä ei ollut asiassa saadun 
selvityksen mukaan selvitetty tur-
vapaikkatutkinnan aikana eikä nii-
tä ollut siten otettu huomioon Suo-
men perustuslain 6 §:n 3 momen-
tissa, Euroopan unionin perusoi-
keuskirjan 24 artiklan 1 kohdassa, 
lapsen oikeuksia koskevan yleisso-
pimuksen 12 artiklassa ja ulkomaa-
laislain 6 §:n 2 momentissa edelly-
tetyllä tavalla. Toisin kuin Maahan-
muuttovirasto oli hallinto-oikeu-
delle antamassaan lausunnossa to-
dennut, A:n kansainvälistä suoje-
lua koskevan hakemuksen perus-
teet olivat koskeneet sekä A:ta että 
hänen lastaan B:tä. Lapsen kuule-
mista ei asiassa saadun kirjallisen 
selvityksen perusteella ollut voitu 
pitää ilmeisen tarpeettomana. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että Maahanmuuttovirasto oli me-
netellyt virheellisesti, kun A:n lap-

selle ei ollut ennen Maahanmuut-
toviraston päätöstä varattu tilai-
suutta tulla kuulluksi turvapaikka-
hakemuksen tekemiseen johtaneis-
ta syistä, kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen perusteista 
ja hakemusta koskevista näkemyk-
sistään. Näin ollen lapsen mielipi-
de kansainvälistä suojelua koske-
vassa asiassa oli jäänyt selvittämät-
tä ja huomioon ottamatta hänen 
ikänsä ja kehitystasonsa mukaises-
ti. Koska Maahanmuuttoviraston 
päätös oli syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, Maahanmuutto-
viraston ja hallinto-oikeuden pää-
tökset kumottiin ja asia palautet-
tiin Maahanmuuttovirastolle 
uudelleen käsiteltäväksi.

Suomen perustuslaki 6 § 3 mo-
mentti
Euroopan unionin perusoikeuskir-
ja 24 artikla 1 kohta
Yleissopimus lapsen oikeuksista 
3 artikla 1 kappale ja 12 artikla
Ulkomaalaislaki 6 § 1 ja 2 moment-
ti, 97 § (194/2015) 1 ja 3 momentti 
ja 97a § 1 momentti
Hallintolaki 14 § 3 momentti ja 35 §

KHO:2017:82

Asiakirjajulkisuus – Liikesalai-
suus – Salassapitomääräys – 
Yleisen tuomioistuimen antaman 
salassapitomääräyksen merki-
tys hallintoviranomaisessa ja 
hallintotuomioistuimessa

Viranomaiselle esitetty asiakirja-
pyyntö kohdistui asiakirjoihin, jois-
ta osa oli määrätty riita-asiaa koske-
van oikeudenkäynnin yhteydessä 
liikesalaisuuksia sisältävinä salassa 
pidettäviksi. Salassapitomääräyk-
set oli annettu oikeudenkäynnin 
julkisuudesta yleisissä tuomiois-
tuimissa annetun lain 10 §:n perus-
teella. Mainitussa säännöksessä tar-
koitettu salassapitomääräys voi 
kohdistua ja olla sitova ainoastaan 
oikeudenkäyntiasiakirjan suhteen. 
Lain esitöistä ilmeni muun ohella, 
että liikesalaisuuksien osalta salas-
sapitomääräystä pyytäneen näke-
mykselle ja esittämälle oli ollut tar-
koitus antaa käytännössä ratkaise-
va merkitys. Liikesalaisuutta oli oi-
keudenkäynneissä pääsäännön 
mukaisesti suojattu asianosaisten 
tahdon mukaisesti, eikä lailla ollut 
tarkoitettu muuttaa tuota käytän-
töä. Edelleen esitöistä ilmeni, että 
salassapitomääräyksen antamista 
koskevan asian käsittelystä ei ollut 
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tarkoitus muodostaa suhteettoman 
raskasta prosessia. 

Hallintoviranomaisen asiakirja-
pyynnön johdosta tekemässä julki-
suuslain säännöksiin perustuvassa 
julkisuusarvioinnissa oli puoles-
taan lähtökohtana arvioinnin asia-
kirja- ja tietokohtaisuus sekä se, 
että julkisuuden rajoituksia ei jul-
kisuusperiaatteen tarkoitus huo-
mioon ottaen tullut tulkita laventa-
vasti. Yrityksen salassapitotahdol-
la ja esittämällä selvityksellä ei ol-
lut ratkaisevaa asemaa arvioitaes-
sa sitä, sisältääkö pyydetty asiakir-
ja liikesalaisuuksia, vaan salassa-
pidon perusteita oli arvioitava ob-
jektiivisesti. 

Oikeudenkäynnin julkisuudesta 
yleisissä tuomioistuimissa anne-
tun lain nojalla annetut salassapi-
tomääräykset eivät olleet sitovia 
ratkaistaessa julkisuuslain nojalla 
samoja asiakirjoja koskevaa asia-
kirjapyyntöä hallintoviranomai-
sessa ja käsiteltäessä asiakirja-
pyyntöasiaa koskevia valituksia 
hallintotuomioistuimissa. Asiakir-
jojen julkisuutta ja salassa pidettä-
vyyttä koskeva arviointi oli tullut 
tehdä ja tuli tehtäväksi itsenäisesti, 
yleisissä tuomioistuimissa annet-
tujen salassapitomääräysten ja nii-
den perustana olevien arvioiden 
sitomatta tuota harkintaa.

Laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (julkisuuslaki) 24 § 
1 momentti 20 kohta
Laki oikeudenkäynnin julkisuu-
desta yleisissä tuomioistuimissa 
2 §, 3 § 1 momentti 5 kohta ja 10 §

KHO:2017:83

Ulkoasutavaramerkki – Erotta-
miskyvyn puuttuminen – Erotta-
miskyvyn saavuttaminen käytön 
kautta – Tunnettuustutkimus

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-
oikeudessa ratkaistavana, oliko re-
kisteröitäväksi haettu merkki, joka 
muodostui juustoille tarkoitetusta 
hopeanvärisestä kolmionmuotoi-
sesta ulkoasusta, erottamiskykyi-
nen sellaisenaan tai saavuttanut 
erottamiskyvyn käytön perusteel-
la. Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
kuten markkinaoikeus, että mai-
nittu ulkoasu ei itsessään ollut 
omiaan erottamaan valittajan tava-
roita muiden vastaavista tavarois-
ta, eikä siten ollut sellaisenaan 
erottamiskykyinen kysymyksessä 
oleville tavaroille.

Korkein hallinto-oikeus katsoi li-
säksi, kuten markkinaoikeus, ettei 
rekisteröitäväksi haettu ulkoasu ol-
lut myöskään käytön perusteella 
tullut erottamiskykyiseksi kysy-
myksessä oleville tavaroille. Asias-
sa esitetty selvitys ei osoittanut, 
että mainittua ulkoasua olisi sellai-
senaan käytetty tavaramerkin ta-
voin ja että kohderyhmä mieltäisi 
rekisteröitäväksi haetun ulkoasun, 
joka muodostui pelkästään saman-
laisille tuotteille tyypillisestä hope-
anvärisestä kolmion muotoisesta 
ulkoasusta, juustoille tarkoitettuna 
tavaramerkkinä. Asiassa esitetty-
jen tunnettuustutkimusten mu-
kaan huomattava osa vastaajista oli 
tutkimustilanteessa yhdistänyt re-
kisteröitäväksi haetun ulkoasun 
yhtäältä valittajayhtiöön ja toisaal-
ta Aura-juustoon tai sinihomejuus-
toon, joita vastaajat olivat saatta-
neet pitää synonyymeinä siten, että 
Aura-juusto oli abstrahoitunut tar-
koittamaan ylipäätään homejuus-
toa tai sinihomejuustoa. Korkein 
hallinto-oikeus katsoi, etteivät pel-
kästään esitetyt tunnettuustutki-
musten tulokset voineet johtaa kat-
somaan, että haettu merkki olisi 
saavuttanut erottamiskyvyn käy-
tön perusteella. Valittajan esittämä 
selvitys ei kokonaisuutena arvioi-
tuna osoittanut erottamiskyvyn 
saavuttamista käytön perusteella.

Tavaramerkkilaki 1 § (39/1993) 
2 momentti ja 13 § (56/2000)
Unionin tuomioistuimen tuomiot: 
asia C-98/11 P, Chocoladefabriken 
Lindt & Sprüngli v. SMHV 
(EU:C:2012:307), asia C-215/14, 
Société des Produits Nestlé 
(EU:C:2015:604) ja yhdistetyt asiat 
C-217/13 ja C-218/13, Oberbank 
ym. (EU:C:2014:2012)

KHO:2017:84

Apteekkilupa – Apteekkiluvan 
peruuttaminen – Apteekkimaksu 
– Apteekkimaksurikkomus – 
Apteekkimaksuilmoituksen lai-
minlyönti – Törkeä kirjanpito-
rikos – Ehdollinen vankeus-
rangaistus – Ilmeinen sopimat-
tomuus – Varoitus – Elinkeino-
vapaus – Ammatinharjoittamis-
vapaus – Ne bis in idem – Lääke-
turvallisuus – Kokonaisharkinta 
– Luottamuksensuojaperiaate – 
Suhteellisuusperiaate

Fimea ja hallinto-oikeus olivat pitä-
neet törkeästä kirjanpitorikoksesta 

ja apteekkimaksurikkomuksesta 
ehdolliseen vankeusrangaistuk-
seen tuomittua apteekkiluvan halti-
jaa (jäljempänä apteekkari) ilmei-
sen sopimattomana harjoittamaan 
apteekkitoimintaa siten, että hänen 
apteekkilupansa oli lääkelain 50 §:n 
9 kohdan nojalla tullut peruuttaa. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että apteekkarille voitiin asettaa 
tiukat edellytykset paitsi vastata 
lääkehuollon toimivuudesta ja tur-
vallisuudesta myös hoitaa apteek-
kiliikkeen harjoittajalle asetetut 
muut lakisääteiset velvoitteet. 
Apteekkilupa tuli kuitenkin pe-
ruuttaa ainoastaan tilanteissa, jois-
sa oli kysymys vakavista puutteis-
ta, laiminlyönneistä tai väärinkäy-
töksistä. Näin tulkittuna lääkelain 
50 §:n 9 kohdan soveltamiselle ei 
ollut apteekkarin perusoikeuksista 
johtuvaa estettä.

Toisin kuin valittaja oli esittä-
nyt, apteekkiluvan peruuttaminen 
lääkelain 50 §:n 9 kohdan nojalla ei 
edellyttänyt, että apteekkarille oli 
annettu ensin varoitus. Edellytyk-
senä apteekkiluvan peruuttamisel-
le ei ollut, että apteekkari ei enää 
täyttänyt apteekkiluvan myöntä-
miselle lääkelain 43 §:n 2 momen-
tissa säädettyjä edellytyksiä. Lää-
kelain 50 §:n 9 kohdan soveltami-
nen ei myöskään edellyttänyt, että 
apteekkarin arvioitavana oleva toi-
minta oli liittynyt suoraan aptee-
kin lääkelain 38 §:n 1 kohdassa tar-
koitettuun perustehtävään. 

Apteekkiluvan peruuttamises-
sa ei ollut kysymys kaksoisran-
gaistavuudesta apteekkarin teon 
tai laiminlyönnin moitittavuuden 
perusteella, vaan siitä, voitiinko 
hänen arvioida pystyvän edelleen 
turvaamaan lääkehuollon ja -tur-
vallisuuden toimivuuden sekä 
täyttämään muut laissa säädetyt 
velvollisuutensa. 

Apteekkari oli laiminlyömällä 
kirjanpito- ja apteekkimaksuilmoi-
tusvelvollisuutensa syyllistynyt 
vakavaan laiminlyöntiin, joka oli 
liittynyt välittömästi apteekkitoi-
mintaan ja jonka perusteella Fime-
an oli tullut arvioida hänen sopi-
vuuttaan jatkaa apteekkiliikkeen 
harjoittamista. Arvioinnissa oli tul-
lut ottaa huomioon apteekkarin 
toiminta ja sen seuraukset koko-
naisuutena suhteellisuusperiaat-
teen mukaisesti.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että arvioitaessa, oliko apteekkaria 
pidettävä ilmeisen sopimattomana 
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harjoittamaan apteekkitoimintaa, 
voitiin huomiota kiinnittää siihen, 
antavatko apteekkarin laiminlyön-
nit ja teot aihetta katsoa, että ap-
teekkari on myös tulevaisuuteen 
nähden ilmeisen sopimaton toimi-
maan apteekkarina. Kokonais-
arvioinnin perusteella laiminlyön-
tiä ei ollut tullut pitää niin vakava-
na, että hänen apteekkilupansa pe-
ruuttamiselle olisi enää Fimean 
asiasta päättäessä ollut riittäviä 
perusteita. 

Korkein hallinto-oikeus kumosi 
tämän vuoksi hallinto-oikeuden ja 
Fimean päätökset suhteellisuus-
periaatteen vastaisina. (Ään. 4–1)

Hallintolaki 6 §, 34 § 1 momentti ja 
36 §
Hallintolainkäyttölaki 33 § 1 mo-
mentti, 37 § 1 momentti ja 38 §
Suomen perustuslaki 18 § 1 mo-
mentti, 19 § 3 momentti ja 106 §
Lääkelaki 38 § 1, 5 ja 6 momentti, 
39 §, 40 § 1 momentti, 43 § 2 ja 3 mo-
mentti, 50 § 6, 8 ja 9 kohta ja 51 §
Laki apteekkimaksusta (1281/
1987) 1 §, 3 § ja 4 § 2 momentti
HE 94/2010 vp
PeVL 69/2014 vp
HE 1/1998 vp

KHO:2017:85

Menetetyn määräajan palautta-
minen – Turvapaikka – Oleske-
lulupa

Ulkomaalainen haki menetetyn 
määräajan palauttamista voidak-
seen tehdä valituksen Maahan-
muuttoviraston kielteisestä turva-
paikkapäätöksestä hallinto-oikeu-
delle. Hakijalle oli Maahanmuutto-
viraston samalla päätöksellä myön-
netty toissijainen suojeluasema. 
Hakija oli vedonnut siihen, ettei 
hän ollut voinut hakea muutosta 
määräajassa, koska vastaanottokes-
kuksessa hänelle oli virheellisesti 
kerrottu, että hänellä olisi pakolais-
asema, eikä hän sen vuoksi ollut 
ymmärtänyt valittaa päätöksestä.

Koska hakijaa ei ollut päätetty 
käännyttää kotimaahansa, hakijan 
oikeus saada asiansa tuomioistui-
men käsiteltäväksi ei tullut arvioi-
tavaksi palautuskiellon kannalta 
eikä menetetyn määräajan palaut-
tamiselle ollut vastaavia perusteita 
kuin päätöksissä KHO 2016:205 ja 
KHO 2016:206. Asiassa oli kuiten-
kin arvioitava, oliko hakijalla muu-
toin sellaista oikeussuojan tarvetta, 
että hänen henkilökohtaisesta ase-

mastaan turvapaikanhakijana joh-
tuvat tekijät otettaisiin huomioon 
erityisen painavana syynä, jonka 
vuoksi hän ei ollut voinut hakea 
muutosta Maahanmuuttoviraston 
päätökseen määräajassa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että pakolaisaseman ja toissijaisen 
suojeluaseman välillä Suomessa ei 
ole, ulkomaalaislain sääntely huo-
mioon ottaen, sellaisia palautus-
kiellon kannalta oikeudellisesti 
merkityksellisiä eroja, että pelkäs-
tään kansainvälisen suojelun pe-
rusteen osalta hakijalla olisi sellai-
nen oikeussuojan tarve, joka edel-
lyttää määräajan palauttamista 
avustajan virheen tai siihen rinnas-
tettavan seikan vuoksi. 

Edellä mainituin perustein kor-
kein hallinto-oikeus totesi, että ha-
kija ei ollut hakemuksessaan esit-
tänyt laillista estettä tai muuta erit-
täin painavaa syytä, jonka perus-
teella hänelle tulisi palauttaa me-
netetty määräaika valituksen teke-
mistä varten.

Hallintolainkäyttölaki 61 § 2 kohta
Vrt. KHO 2016:205 ja KHO 
2016:206
Ks. KHO 2017:21

KHO:2017:87

Vesitalousasia – Voimalaitos – 
Lupaharkinta – Intressivertailu – 
Vesistövaikutukset – Vesipuite-
direktiivi – Weser-tuomio – 
Vesienhoitosuunnitelma – Vesi-
muodostuma – Joki – Ympäristö-
tavoite – Voimakkaasti muutettu 
vesimuodostuma – Saavutetta-
vissa oleva hyvä tila – Ekologi-
sen tilan osatekijä – Kalatalous – 
Nousueste

Aluehallintovirasto oli myöntänyt 
vanhan vesilain mukaisen luvan 
voimalaitoshankkeelle. Päätöstä 
tehtäessä oli voimassa Kemijoen 
vesienhoitoalueen vesienhoito-
suunnitelma vuosille 2010–2015. 
Uusi vesienhoitosuunnitelma vuo-
sille 2016–2021 oli tullut voimaan, 
kun lupapäätöstä koskeva valitus-
asia oli vireillä korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa. Uuden vesien-
hoitosuunnitelman sisältö oli otet-
tava huomioon arvioitaessa edelly-
tyksiä sallia hankkeen toteuttami-
nen, kun otettiin huomioon, että 
hankkeen vaikutukset toteutuisi-
vat kyseisellä suunnittelukaudella. 
Voimalaitoshankkeen vaikutus-
alue kuului Keski-Kemijoen vesi-

muodostumaan, joka molemmissa 
vesienhoitosuunnitelmissa oli ni-
metty voimakkaasti muutetuksi jo-
kivesistöksi. Molemmissa suunni-
telmissa kyseisen vesimuodostu-
man ekologinen nykytila oli ”hyvä 
saavutettavissa oleva tila” ja ke-
miallinen nykytila ”hyvä”. 

Korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa oli tehtyjen valitusten joh-
dosta muun ohella ratkaistava, mi-
ten vesienhoitosuunnitelmassa esi-
tetyt tiedot vaikuttivat voimalai-
toshankkeen hyötyjen, vahinkojen 
ja haittojen arviointiin vesilaissa 
tarkoitetussa intressivertailussa. 
Asiaa arvioitaessa oli erityisesti 
otettava huomioon aluehallinto-
viraston ja hallinto-oikeuden pää-
tösten jälkeen unionin tuomioistui-
men 1.7.2015 asiassa C-461/13 an-
tama ennakkoratkaisu vesipuitedi-
rektiivin 4 artiklan 1 kohdan tul-
kinnasta (Weser-tuomio). Mainittu 
ennakkoratkaisu huomioon ottaen 
oli arvioitava, vaaransiko voima-
laitoshankkeen toteuttaminen ky-
seisen vesimuodostuman hyvän 
saavutettavissa olevan tilan tai ai-
heuttaisiko hanke ainakin yhden 
vesipuitedirektiivin liitteessä V 
mainitun jokivesistön ekologisen 
tilan luokittelua koskevan osateki-
jän alenemisen. 

Valituksissa oli korostettu voi-
malaitoksen vaikutuksia Kemijoen 
kalatalouteen. Kemijoki oli laajalti 
padottu ja säännöstelty vesivoiman 
tuotantoon. Joessa alempana ole-
van Ala-Kemijoen vesimuodostu-
man tilaan vaikuttavat merkittä-
västi siellä olevat vaelluskalan nou-
suesteet. Jos nämä Ala-Kemijoen 
nousuesteet toimivin kalatiejärjes-
telyin tai muin keinoin tulevaisuu-
dessa poistetaan, Keski-Kemijoen 
vesimuodostuman hyvä saavutet-
tavissa oleva tila saattaa edellyttää 
kalateitä ja voimalaitosten ohi juok-
sutettavan virtaaman lisäämistä. 
Kun nyt käsillä olevassa tilanteessa 
otettiin huomioon aluehallintovi-
raston päätökseen sisältyneet lupa-
määräykset juoksutuksista ja mää-
räys luonnonmukaisen ohitusuo-
man tekemisestä sekä hallinto-
oikeuden muuttamat lupamää-
räykset, erityisesti päätökseen lisät-
ty määräys velvollisuudesta varau-
tua rakenteiden suunnittelussa ka-
lateiden rakentamiseen, asiassa ei 
ollut tullut ilmi, että voimalaitok-
sen rakentaminen vaarantaisi ky-
seisen voimakkaasti muutetun 
Keski-Kemijoen vesimuodostu-
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man hyvän saavutettavissa olevan 
tilan tai hyvän kemiallisen tilan. 
Asiassa ei liioin ollut perusteita 
katsoa, että hanke heikentäisi ky-
seisen jokivesistön ekologisen tilan 
osatekijöitä niin, että vesienhoito-
lainsäädäntö tulkittuna unionioi-
keuden mukaisesti johtaisi vesilain 
mukaisessa intressivertailussa lu-
pahakemuksen hylkäämiseen tällä 
perusteella. Intressivertailussa tuli 
kuitenkin muutoin ottaa huomioon 
hankkeesta aiheutuvat haitalliset 
vaikutukset vesien tilaan muun 
ohella vesienhoitosuunnitelmassa 
Keski-Kemijoen tilasta esitetyn ym-
päristötavoitteen ja ekologisen ti-
lan osatekijöiden kannalta.

Vesilaki (264/1961) 2 luku 11a § ja 
6 § 2 momentti
Laki vesienhoidon ja merenhoidon 
järjestämisestä 21 § 1 momentti 
2 kohta ja 22 §
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 2000/60/EY yhteisön 
vesipolitiikan puitteista (vesipuite-
direktiivi)
Ks. unionin tuomioistuimen tuo-
mio asiassa C-461/13, Bund für 
Umwelt und Naturschutz 
Deutschland vastaan Saksan valtio
Ks. myös KHO 2013:173

KHO:2017:88

Metsästyslaki – Poikkeuslupa – 
Suden rauhoituksesta poikkea-
minen – Valitusoikeus – Paikal-
linen tai alueellinen yhteisö – 
Yhdistys – Yhdistyksen koti-
paikka – Yhdistyksen toimialue

Suomen riistakeskus oli päätöksel-
lään myöntänyt metsästyslain 
41 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan 
neljän suden tappamiseen 23.1.–
21.2.2016 Lapinlahdella, Rautavaa-
ralla ja Sonkajärvellä Pohjois-Sa-
von maakunnassa sijaitsevalla alu-
eella. A ry oli valittanut päätökses-
tä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 
Hallinto-oikeus katsoi, että yhdis-
tyksellä ei ole asiassa valitusoi-
keutta ja jätti yhdistyksen valituk-
sen tutkimatta. 

A ry:n sääntöjen mukainen koti-
paikka oli Kuhmossa Kainuun 
maakunnassa ja toimialue käsitti 
toisiinsa rajautuvien Pohjois-Sa-
von ja Kainuun maakuntien 
alueen. Sääntöjen mukaan yhdis-
tyksen tarkoituksena oli muun 
ohella suurpetojen suojelun edistä-
minen toimialueellaan. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että yhdistyksen toimialuetta ja 
tarkoitusta tuli arvioida lähtökoh-
taisesti yhdistyksen sääntöjen pe-
rusteella. Valitusoikeuden edelly-
tyksenä ei metsästyslain 90 §:n 
mukaan ollut, että yhdistys esittää 
selvitystä toiminnastaan valituk-
sen kohteena olevassa päätöksessä 
tarkoitetulla alueella, eikä tällaista 
lain sanamuodosta poikkeavaa 
vaatimusta voitu johtaa myöskään 
säännöksen esitöistä. A ry oli sään-
töjensä perusteella sellainen met-
sästyslain 90 §:ssä tarkoitettu 
alueellinen yhdistys, jolla oli vali-
tusoikeus kysymyksessä olevassa 
lain 41 §:ssä tarkoitettua poikkeus-
lupaa koskevassa asiassa. Hallin-
to-oikeuden päätös, jolla yhdistyk-
sen valitus oli jätetty tutkimatta, 
kumottiin. 

Metsästyslaki 90 § 
Ks. KHO 2015:79

KHO:2017:89

Kansalaisuusasia – Suomen kan-
salaisuus ilmoituksesta – Kansa-
laisuuden saamisen edellytykset 
– Kansalaisuuden saamisen 
ajankohta – Tuomittu vankeus-
rangaistus

Kansalaisuuslain 28 §:n 1 momen-
tin mukaan henkilö, joka on täyttä-
nyt 18 vaan ei 23 vuotta, saa ilmoi-
tuksesta Suomen kansalaisuuden, 
jos häntä muun ohella ei ole tuo-
mittu vankeusrangaistukseen. 
Kansalaisuuslain 31 §:n mukaan 
ilmoitukseen perustuva kansalai-
suus katsotaan saaduksi sinä päi-
vänä, jolloin ilmoitus on tullut vi-
reille toimivaltaisessa viranomai-
sessa, jos edellytykset kansalaisuu-
den saamiselle täyttyivät vireille-
tulopäivänä.

Maahanmuuttovirasto ei ollut 
myöntänyt kansalaisuuslain 28 §:n 
1 momentin tarkoittaman ilmoi-
tuksen tehneelle henkilölle Suo-
men kansalaisuutta, koska hänet 
oli ilmoituksen vireilletulon jäl-
keen, mutta ennen asian ratkaise-
mista tuomittu vankeusrangais-
tukseen.

Hallinto-oikeus kumosi Maa-
hanmuuttoviraston päätöksen, 
koska kansalaisuusilmoituksen 
tehnyt henkilö oli täyttänyt lain 
mukaiset edellytykset ilmoituksen 
vireilletulopäivänä. Hallinto-
oikeuden mukaan kansalaisuus-
lain 31 §:ssä säädettyä ajankohtaa 

oli pidettävä kansalaisuutta myön-
nettäessä ehdottomana.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
ettei kansalaisuuslain 28 §:n 1 mo-
mentissa säädetty erikseen ajan-
kohdasta, jota on pidettävä ratkai-
sevana ilmoituksesta myönnettä-
vän kansalaisuuden edellytysten 
täyttymisen kannalta. Kansalai-
suuslain 31 §:n säännös koski il-
moituksen perusteella myönnettä-
vän kansalaisuuden oikeusvaiku-
tusten alkamista takautuvasti 
eräissä tilanteissa. Säännöksen pe-
rusteella ei kuitenkaan voitu van-
keusrangaistukseen tuomitsemat-
tomuutta koskevan edellytyksen 
kohdalla poiketa päätöksenteko-
menettelyä koskevasta yleisestä 
periaatteesta, jonka mukaan edel-
lytysten on täytyttävä hakemuk-
sen ratkaisuhetkellä. Asiaa arvioi-
taessa otettiin huomioon mainitun 
edellytyksen esitöistä ilmenevä 
luonne ja tarkoitus. Kansalaisuus-
lain 28 §:n 1 momentin mukaisen 
vankeusrangaistukseen tuomitse-
mattomuutta koskevan edellytyk-
sen täyttymisen kannalta ratkaise-
vana oli pidettävä Maahanmuutto-
viraston päätöksen tekohetkeä. 

Hallinto-oikeuden päätös ku-
mottiin ja Maahanmuuttoviraston 
päätös saatettiin voimaan. 

Kansalaisuuslaki 28 § 1 momentti, 
31 §

KHO:2017:90

Eläinsuojelu – Valvonta – Kiellot 
ja määräykset – Ilmoitus alue-
hallintovirastolle – Ammatti-
mainen tai muutoin laajassa 
mitassa tapahtuva seura- ja har-
rastuseläinten pito – Kissojen 
pitäminen

Noin 20 kissan pitämistä henkilön 
omassa kodissa ja kissojen satun-
naista luovuttamista ei pidetty 
eläinsuojelulain 24 §:ssä ja eläin-
suojeluasetuksen 26 §:ssä tarkoi-
tettuna ammattimaisena tai muu-
toin laajassa mitassa tapahtuvana 
seura- ja harrastuseläinten pitona, 
josta olisi ollut tehdä eläinsuojelu-
lain 24 §:n mukainen ilmoitus 
aluehallintovirastolle. Asiassa oli 
kissojen lukumäärän lisäksi tar-
kasteltava, oliko toiminta luonteel-
taan eläinsuojeluasetuksen 26 §:n 
1–3 ja 5 kohdassa tarkoitettua.
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Eläinsuojelulaki 24 § ja 42 §
Eläinsuojeluasetus 26 §
Ks. myös KHO 2017:91

KHO:2017:91

Eläinsuojelu – Valvonta – Kiellot 
ja määräykset – Ilmoitus alue-
hallintovirastolle – Ammattimai-
nen tai muutoin laajassa mitassa 
tapahtuva seura- ja harrastus-
eläinten pito – Hevosten pitämi-
nen – Pitopaikan ilmoittaminen

Aluehallintoviraston suorittamalla 
eläinsuojelutarkastuksella oli ha-
vaittu, että aiemmin A:n pitopai-
kassa olleita hevosia oli siirretty 
aluehallintovirastolle tuntematto-
maan paikkaan. Aluehallintoviras-
to oli tämän vuoksi eläinsuojelu-
lain 42 §:n 1 momentin nojalla 
määrännyt A:n sakon uhalla il-
moittamaan hevosten pitopaikat.

Asiassa oli korkeimman hallin-
to-oikeuden ratkaistavana, oliko A 
rikkonut eläinsuojelulakia tai sen 
nojalla annettua säännöstä jättäes-
sään hevosten pitopaikat ilmoitta-
matta ja oliko aluehallintovirasto 
voinut antaa eläinsuojelulain 42 §:n 
1 momentin perusteella määräyk-
sen niiden ilmoittamisesta.

Eläinsuojelulain 24 §:n 1 mo-
mentin mukaan ammattimaisesta 
tai muutoin laajassa mitassa tapah-
tuvasta seura- ja harrastuseläinten 
pitämisestä on tehtävä kirjallinen 
ilmoitus aluehallintovirastolle. 
Mainitussa pykälässä tarkoitettua 
toimintaa määrittelevän eläinsuo-
jeluasetuksen 26 §:n 4 kohdan mu-
kaan ammattimaiseksi tai muutoin 
laajassa mitassa tapahtuvaksi 
eläintenpidoksi katsotaan yhteensä 
vähintään kuuden täysikasvuisen 
hevoseläimen pitäminen. Aluehal-
lintoviraston mukaan A:n pitämien 
hevosten määrä oli eri tarkastusten 
välillä vaihdellut 6 ja 15 hevosen 
välillä. Näin ollen A:n toiminta oli 
ollut sellaista eläinsuojelulain 
24 §:ssä tarkoitettua laajamittaista 
toimintaa, josta olisi tullut tehdä il-
moitus aluehallintovirastolle. A ei 
ollut tehnyt ilmoitusta toiminnan 
aloittamisesta, oleellisesta muutta-
misesta tai lopettamisesta.

Ilmoituksenvaraiseen toimin-
taan liittyvänä velvoitteena eläin-
suojelullisen valvonnan mahdol-
listamiseksi A:n oli tullut muun 
ohella pitää eläinsuojelulain 26 §:n 
mukaista luetteloa toiminnan koh-
teena olevista eläimistä, esittää 
mainittu luettelo vaadittaessa val-

vontaviranomaiselle sekä ilmoit-
taa sille eläinsuojeluasetuksen 
27 §:n 1 momentin 5 kohdassa 
edellytetysti myös, missä toimin-
taa harjoitetaan. Vaikka A ei ollut 
tehnyt vaadittua ilmoitusta alue-
hallintovirastolle, hänen olisi tul-
lut pyydettäessä ilmoittaa eläin-
suojeluvalvontaa suorittavalle vi-
ranomaiselle hevosten pitopaikat. 
Koska A oli siitä kieltäytynyt, alue-
hallintovirasto oli voinut eläinsuo-
jelulain 42 §:n 1 momentin nojalla 
määrätä hänet ilmoittamaan he-
vosten pitopaikat ja tehostaa mää-
räystä uhkasakolla.

Eläinsuojelulaki 24 §, 26 § ja 42 §
Eläinsuojeluasetus 26 § ja 27 §
Ks. myös KHO 2017:90

KHO:2017:92

Tavaramerkki – Sekaannus-
vaara – Laajalti tunnetun tavara-
merkin suoja – Tavarayhteys – 
Merkkiyhteys – Tavaramerkkien 
välinen yhteys – Maineen tai 
erottamiskyvyn hyväksikäyttö – 
Haitta erottamiskyvylle tai mai-
neelle – Direktiivin mukainen 
tulkinta

Oy Valioravinto Ab:lle oli rekiste-
röity tavaramerkki Valioravinto 
1960 (kuvio) tavaroille luokissa 5, 
29, 30, 31 ja 32. Asiassa oli korkeim-
massa hallinto-oikeudessa ratkais-
tavana, oliko tavaramerkin Valio-
ravinto 1960 (kuvio) ja aikaisem-
min rekisteröityjen Valio Oy:n VA-
LIO-tavaramerkkien välillä se-
kaannusvaara. Mikäli sekaannus-
vaaraa ei ollut, asiassa oli lisäksi 
ratkaistava, oliko Valioravinto 
1960 (kuvio) tavaramerkin rekiste-
röinnille kuitenkin ollut este laajal-
ti tunnetun tavaramerkin VALIO 
laajaan tunnettuuteen perustuvan 
suojan vuoksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
toisin kuin markkinaoikeus, että 
merkin Valioravinto 1960 (kuvio) 
ja Valio Oy:n aikaisemman tavara-
merkin VALIO välillä oli sekaan-
nusvaara niiden luokan 29 ja luo-
kan 32 tavaroiden osalta, joita var-
ten VALIO-tavaramerkki oli mer-
kitty Patentti- ja rekisterihallituk-
sen ylläpitämään laajalti tunnettu-
jen merkkien luetteloon ja joiden 
osalta VALIO-tavaramerkillä oli 
erityisen vahva asema markkinoil-
la. Kun kysymyksessä olevat mer-
kit kattoivat lisäksi muitakin tava-
roita luokissa 5, 29, 30, 31 ja 32, 

asiassa oli vielä arvioitava, täyttyi-
vätkö tavaramerkkilain 6 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetut laajalti tunne-
tun merkin suojan saamisen edel-
lytykset näiltä osin.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että merkkien välillä oli sellainen 
kohdeyleisön mieltämä yhteys, 
jota laajalti tunnetun tavaramerkin 
suojan saaminen edellyttää. Kun 
otettiin huomioon Valioravinto 
1960 (kuvio) rekisteröinnin esteek-
si esitettyjen VALIO-tavaramerk-
kien erittäin laaja tunnettuus sekä 
vahva erottamiskyky ja maine, oli 
ilmeistä, että niiden kanssa saman-
kaltaisen Valioravinto 1960 (kuvio) 
merkin rekisteröinti ja käyttö oli 
omiaan sekä heikentämään VA-
LIO-tavaramerkkien erottamisky-
kyä että mahdollistamaan niiden 
vahvan erottamiskyvyn ja mai-
neen hyväksikäytön. Oy Valiora-
vinto Ab:n ei katsottu esittäneen 
hyväksyttävää syytä kysymykses-
sä olevan tavaramerkin käyttämi-
selle elinkeinotoiminnassaan. Re-
kisteröinnille oli siten tavaramerk-
kilain 21 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu este, jonka perusteella asia oli 
palautettava Patentti- ja rekisteri-
hallitukselle rekisteröinnin ku-
moamista varten. 

Tavaramerkkilaki 6 § 1 (996/1983) 
ja 2 (39/1993) momentti, 14 § 1 mo-
mentti 6 (996/1983) ja 9 kohta (56/
2000) ja 21 §
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 2008/95/EY jäsen-
valtioiden tavaramerkkilainsää-
dännön lähentämisestä (tavara-
merkkidirektiivi) 4 artikla 1 b ja 4 a 
kohta sekä 5 artikla 1 b ja 2 kohta 
Unionin tuomioistuimen tuomiot 
asioissa C-251/95, SABEL v. Puma 
(EU:C:1997:528), C-408/01, Adi-
das-Salomon ja Adidas Benelux 
(EU:C:2003:582), C-252/07, Intel 
Corporation (EU:C:2008:655), 
C-487/07, L’Oréal ym. 
(EU:C:2009:378), C-323/09, Inter-
flora ja Interflora British Unit 
(EU:C:2011:604), C-603/14 P, 
El Corte Inglés v. SMHV 
(EU:C:2015:807), C-317/10 P, 
Union Investment Privatfonds v. 
UniCredito Italiano 
(EU:C:2011:405), C-234/06 P, Il 
Ponte Finanziaria v. SMHV 
(EU:C:2007:514) ja C-65/12, Leid-
seplein Beheer ja de Vries 
(EU:C:2014:49) sekä unionin ylei-
sen tuomioistuimen tuomio yhdis-
tetyissä asioissa T-303/06 RENV ja 
T-337/06 RENV, UniCredit v. 
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M
om

entti
SMHV - Union Investment Privat-
fonds (UNIWEB) (EU:T:2014:988)

KHO:2017:94

Julkinen hankinta – Valittaja 
suljettu tarjouskilpailusta – 
Hyvitysmaksuasia – Valitus-
perusteista lausuminen

Hankintayksikkö oli kilpailuttanut 
arkistokelpoisten koteloiden han-
kinnan vuodelle 2014.

Markkinaoikeus hylkäsi 
19.11.2014 antamallaan päätöksellä 
yhtiö A:n hankintamenettelystä te-
kemän valituksen. Markkina-
oikeuden päätöksen mukaan han-
kintayksikkö ei ollut menetellyt jul-
kisia hankintoja koskevien oikeus-
ohjeiden vastaisesti, kun se oli sul-
kenut yhtiö A:n tarjouskilpailusta 
maksamattomien verovelkojen pe-
rusteella. Lisäksi markkinaoikeus 
katsoi päätöksessään, että hankin-
tayksikkö ei ollut menetellyt vir-
heellisesti myöskään siltä osin kuin 
se ei ollut sulkenut tarjouskilpailun 
voittaneen yhtiö B:n tarjoamaa tuo-
tetta tarjouskilpailusta yhtiö A:n 
esittämällä perusteella, jonka mu-
kaan yhtiö B:n tarjoama tuote oli ol-
lut tarjouspyynnön vastainen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
yhtiö A:n valituksesta, kuten 
markkinaoikeus, ettei hankintayk-
sikkö ollut menetellyt hankinta-
säännösten vastaisesti ja tarjous-
pyynnössä edellyttämäänsä näh-
den virheellisesti sulkiessaan yhtiö 
A:n tarjouskilpailusta maksamat-
tomien verovelkojen perusteella. 

Hankinnan hankintakauden jo 
kuluttua loppuun asiassa saattoi 
seuraamusten osalta olla korkeim-
massa hallinto-oikeudessa kysy-
mys vain hyvitysmaksun määrää-
misen edellytysten arvioinnista. 
Tarjouskilpailusta hankintasään-
nösten mukaisesti ennen tarjous-
ten vertailua lopullisesti poissulje-
tun valittajan tarjous ei olisi voinut 
tulla valituksi, eikä valittajalla si-
ten ollut ollut hyvitysmaksun mää-
räämisen yhtenä edellytyksenä 
olevaa todellista mahdollisuutta 
voittaa tarjouskilpailua virheettö-
mässä menettelyssä. Asiassa ei 
näissä oloissa siten ollut tarpeen 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
arvioida, olisiko hankintamenette-
ly ollut valittajan markkinaoikeu-
dessa ja korkeimmassa hallinto-
oikeudessa esittämien, yhtiö B:n 
tarjouksen tarjouspyynnönmukai-

suutta koskevien valitusperustei-
den johdosta virheellistä.

Laki julkisista hankinnoista (348/
2007, myöhempine muutoksineen) 
94 § 1 momentti ja 95 § 1 momentti

KHO:2017:95

Vammaispalvelu – Kuljetuspal-
velu – Näkövammainen – Järjes-
tämistapa – Tilauskeskus – 
Luottamuksensuoja

Näkövammaiselle A:lle oli myön-
netty vuonna 2008 toistaiseksi voi-
massa olevalla päätöksellä irrotus 
Helsingin Matkapalvelukeskuk-
sen (nykyinen Helsingin Matka-
palvelu) käytöstä, minkä vuoksi 
hän oli saanut tilata vammaispal-
velulain mukaiseen kuljetuspalve-
luun kuuluvat kuljetukset suoraan 
valitsemaltaan taksiautoilijalta. 
Helsingin kaupunki päätti marras-
kuussa 2015, että A:lle ei enää 
myönnetä irrotusta Helsingin Mat-
kapalvelun käytöstä. Hallinto-
oikeus oli hylännyt A:n valituksen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että vammaispalvelulain mukai-
sessa kuljetuspalvelussa on kyse 
subjektiivisesta oikeudesta. Kun-
nalla ei kuitenkaan ole lakisääteis-
tä velvollisuutta järjestää kuljetus-
palvelua vaikeavammaisen itsensä 
toivomalla tai muutoinkaan tietyl-
lä tavalla, vaikka sen tuleekin ottaa 
huomioon palvelua järjestäessään 
vaikeavammaisen henkilön toivo-
mukset ja mielipide. Päätös, jolla 
A:lle oli aiemmin myönnetty irro-
tus Helsingin Matkapalvelukes-
kuksen käytöstä, ei ollut saavutta-
nut sellaista pysyvyyttä, ettei kul-
jetuspalvelun järjestämistapaa voi-
tu muuttaa uudella päätöksellä. 
Asiassa ei siten myöskään ollut 
loukattu luottamuksensuojaa. Kor-
kein hallinto-oikeus pysytti hallin-
to-oikeuden päätöksen.

Laki vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tuki-
toimista 1 § ja 8 § 2 momentti
Asetus vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tuki-
toimista 4 §
Laki terveydenhuollon suunnitte-
lusta ja valtionavustuksesta 4 § 
1 momentti
Hallintolaki 6 §

KHO:2017:96

Hyödyllisyysmallioikeus – Uudet 
suojavaatimukset – Valituslupa

Markkinaoikeus oli hylännyt hyö-
dyllisyysmallin rekisteröineen yh-
tiön valituksen Patentti- ja rekiste-
rihallituksen (PRH) päätöksestä, 
jolla rekisteröinti oli julistettu mi-
tättömäksi. Yhtiö oli hakenut lu-
paa valittaa markkinaoikeuden 
päätöksestä ja valituksessaan vaa-
tinut hyödyllisyysmallin pysyttä-
mistä voimassa joko markkina-
oikeudessa esitettyjen tai korkeim-
massa hallinto-oikeudessa esitetty-
jen uusien muutettujen suojavaati-
musten mukaisena.

Ennen oikeudenkäynnistä mark-
kinaoikeudessa annetussa laissa 
(100/2013) säädetyn valituslupa-
säännöksen voimaantuloa 1.9.2013 
vakiintuneen käytännön mukaises-
ti oli muutettujen suojavaatimusten 
esittäminen ollut mahdollista muu-
toksenhakuvaiheen aikana myös 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
siten, että korkein hallinto-oikeus 
oli ottanut ne ratkaisussaan huo-
mioon. Valituslupasäännöksen voi-
maantulo muutti tätä lähtökohtaa. 
Korkein hallinto-oikeus katsoi tältä 
osin, ettei muutettujen suojavaati-
musten esittäminen korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa sinänsä muo-
dostanut perustetta valitusluvan 
myöntämiselle.

Laki oikeudenkäynnistä markkina-
oikeudessa 7 luku 2 § 1 momentti
Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 mo-
mentti (698/2005)

KHO:2017:97

Patentti – Patenttilain 71a §:n 
mukainen esitys – EP-patentti – 
EPO:n käytäntö – Kansallinen 
voimaansaattaminen – Määrä-
aika – Käännös – Menetetty 
määräaika – Huolellisuus – 
Luottamus yhteistyökumppaniin 
– Valvontajärjestelmä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 
oli hylännyt valittajien tekemän pa-
tenttilain 71a §:n mukaisen esityk-
sen EP-patentin kansallisen voi-
maansaattamisen katsomiseksi 
suoritetuksi määräajassa, koska va-
littajien ei ollut osoitettu toimineen 
niin huolellisesti kuin olosuhteet 
vaativat määräajan noudattamisek-
si. Laiminlyönti oli johtunut siitä, 
ettei kansallisen voimaansaattami-
sen hoidettavakseen saanut kään-
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nöstoimisto ollut toiminut saaman-
sa tehtäväksiannon mukaisesti. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
kuten markkinaoikeuskin, että 
EPO:n Euroopan patenttisopimuk-
sen 122 artiklaa koskeva ratkaisu-
käytäntö oli otettava asian arvioin-
nissa huomioon. Valittajien ei kui-
tenkaan voitu senkään valossa kat-
soa toimineen niin huolellisesti 
kuin olosuhteet vaativat. Laimin-
lyöntiä ei voitu pitää yllättävänä 
virheenä muutoin toimivassa jär-
jestelmässä, kun käännöstoimistol-
la ei ollut lainkaan omaa määräai-
kavalvontaa eivätkä valittajat 
myöskään itse valvoneet, toimiko 
käännöstoimisto uutena yhteistyö-
kumppanina saamansa tehtäväksi-
annon mukaisesti. Patenttilain 
71a §:ssä tarkoitettu huolellinen 
toiminta olisi kansallisen voimaan-
saattamisen laiminlyönnin vaka-
vat seuraamukset huomioon otta-
en edellyttänyt korkealaatuisen ja 
luotettavan hakemusten ja määrä-
päivien seuranta- ja valvontajärjes-
telmän käyttöä.

Korkein hallinto-oikeus ei 
muuttanut markkinaoikeuden 
päätöksen lopputulosta, jolla vali-
tus PRH:n päätöksestä oli hylätty. 

Patenttilaki 71a § ja 70g–70i §
HE 161/1995 vp

KHO:2017:98

Maankäyttö ja rakentaminen – 
Rakennusvalvonta – Hallinto-
pakko – Rakennus – Rakennus-
lupa – Luvan tarve – Saunalautta

Asumiseen käytettävän tilan ran-
nassa pääosan ajasta sijaitsevan 
saunalautan katsottiin vastaavan 
käyttötarkoituksensa, kokonsa, 
ulkonäkönsä, rakenteensa ja pysy-
vyytensä puolesta tavanomaista 
rantasaunaa. Se edellytti viran-
omaisvalvontaa muun ohella mai-
semaan, turvallisuuteen, jätevesi- 
ja jätehuoltoon liittyvien seikkojen 
vuoksi. Saunalautan oli näissä 
oloissa katsottava olevan raken-
nus, jonka rakentaminen edellytti 
rakennuslupaa. Kyse ei siten ollut 
maankäyttö- ja rakennuslain 
126a §:ssä tarkoitetusta toimen-
pideluvanvaraisesta liikuteltavan 
laitteen pitämisestä paikallaan sel-
laista käyttöä varten, joka ei liity 
tavanomaiseen veneilyyn. Koska 
saunalautalla ei ollut rakennuslu-
paa, lautakunta oli voinut määrätä 
sen poistettavaksi sakon uhalla. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 113 §, 
125 § ja 182 §

KHO:2017:99

Ulkomaalaisasia – Kansainväli-
nen suojelu – Palautuskielto – 
Vainokokemukset – Kertomuk-
sen uskottavuus – Oleskelulupa 
yksilöllisestä inhimillisestä 
syystä

Asiassa oli kansainvälisen suoje-
lun osalta kysymys siitä, voitiinko 
A:n katsoa osoittaneen uskottaval-
la tavalla todeksi, että häntä uhkai-
si vaara joutua kidutuksen tai 
muun epäinhimillisen tai ihmis-
arvoa loukkaavan kohtelun koh-
teeksi, jos hänet palautettaisiin ko-
timaahansa Kongon demokraatti-
seen tasavaltaan. Arvioinnissa oli 
otettava huomioon ulkomaalais-
laista, määritelmädirektiivistä ja 
kansainvälisistä sopimuksista sekä 
niiden soveltamiskäytännöstä il-
menevät kertomuksen uskotta-
vuuden arvioinnissa huomioon 
otettavat seikat.

Korkein hallinto-oikeus piti us-
kottavana A:n kertomusta oleske-
lustaan lapsisotilaiden koulutus-
leirillä vuosina 1996–2000. A oli 
kertonut johdonmukaisesti myös 
isänsä viranomaisille tekemistä 
korvaushakemuksista koulutuslei-
rillä oloon liittyen. Lisäksi korkein 
hallinto-oikeus piti mahdollisena, 
että valittajaan ja hänen perhee-
seensä oli heidän kotimaassaan 
kohdistunut väkivallantekoja kor-
vaushakemusten vuoksi. Toisaalta 
A:n kertomus oli monin osin epä-
uskottava ja epäjohdonmukainen. 
Siten uskottavana ei voitu pitää 
A:n kertomusta siitä, että häneen ja 
hänen perheeseensä oli toistuvasti, 
useiden vuosien ajan ja useissa eri 
asuinpaikoissa kohdistunut vaka-
via väkivallantekoja korvaushake-
musten lähettämisen vuoksi. 

Eri vaiheissa esitettyjen lääkä-
rinlausuntojen mukaan A:lla oli 
kehossaan vammoja, jotka eivät 
olleet ristiriidassa hänen kerto-
miensa kidutuskokemusten kans-
sa. Lääkärinlausuntojen, A:n ker-
tomuksen ja Kongon demokraat-
tista tasavaltaa koskevan maatieto-
uden perusteella oli mahdollista, 
että A:n vammat olivat syntyneet 
sotilaspukuisten henkilöiden pa-
hoinpideltyä A:ta. Uskottavana ei 
kuitenkaan ollut pidettävä, että 
A:han olisi useiden vuosien aikana 

kohdistettu toistuvia pahoinpite-
lyjä tai muita ihmisoikeuslouk-
kauksia. 

A ei ollut kotimaassaan ollut po-
liittisesti tai muuten yhteiskunnal-
lisesti aktiivinen eikä hän ollut 
missään vaiheessa ollut pidätetty-
nä tai vangittuna. Hyökkääjät oli-
vat ensisijaisesti olleet kiinnostu-
neita A:n isästä. Isä oli kuulunut 
oppositiopuolueeseen, mutta hä-
nen poliittinen aktiivisuutensa ei 
ollut perheeseen kohdistettujen 
hyökkäysten syynä.

Korkein hallinto-oikeus hyväk-
syi, että A oli voinut joutua yksit-
täisten väkivallantekojen kohteek-
si kotimaassaan. Kun kuitenkin 
otettiin huomioon A:n kertomuk-
sen osittainen epäuskottavuus, hä-
nen henkilöönsä liittyvät seikat, 
mahdollisten hyökkäysten kohdis-
tuminen ensisijaisesti A:n edes-
menneeseen isään sekä väkivallan-
teoista kulunut aika, korkein hal-
linto-oikeus katsoi olevan erittäin 
epätodennäköistä, että A olisi aina-
kaan enää kotimaansa viranomais-
ten erityisen mielenkiinnon koh-
teena. Hänellä ei siten ollut perus-
teltua aihetta pelätä joutuvansa ko-
timaahansa palautettuna vaino-
tuksi tai todelliseen vaaraan kärsiä 
vakavaa haittaa.

Korkein hallinto-oikeus otti kui-
tenkin huomioon A:n kokemukset 
lapsisotilaiden koulutusleirillä 
sekä hakijan terveydentilasta 
muutoin kokonaisuudessaan saa-
dun selvityksen. Näiden perusteel-
la korkein hallinto-oikeus arvioi 
oikeaksi, että A:lle myönnetään 
oleskelulupa ulkomaalaislain 
52 §:n nojalla yksilöllisestä 
inhimillisestä syystä. 

Suomen perustuslaki 9 § 4 momentti
Ulkomaalaislaki 52 § 1 momentti, 
87 §, 87a §, 87b §, 88 §, 88a § (323/
2009), 88c §, 88d §, 97 § 3 momentti 
(194/2015), 97a § 2 momentti, 98 § 
2 ja 3 momentti ja 147 §
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 2011/95/EU vaati-
muksista kolmansien maiden 
kansalaisten ja kansalaisuudetto-
mien henkilöiden määrittelemisek-
si kansainvälistä suojelua saaviksi 
henkilöiksi, pakolaisten ja henki-
löiden, jotka voivat saada toissijais-
ta suojelua, yhdenmukaiselle ase-
malle sekä myönnetyn suojelun 
sisällölle (uudelleenlaadittu 
määritelmädirektiivi) 2 artikla, 
4 artikla ja 15 artikla
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15 Momentti 5/2017

M
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entti
Euroopan unionin perusoikeuskir-
ja 18 artikla ja 19 artikla
Euroopan ihmisoikeussopimus 
3 artikla 
YK:n kidutuksen ja muun julman, 
epäinhimillisen tai halventavan 
kohtelun tai rangaistuksen vastai-
nen yleissopimus 3 artikla
Pakolaisten oikeusasemaa koskeva 
yleissopimus 1 artikla
Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuimen tuomio asiassa R.C. v. 
Ruotsi (9.3.2010) ja päätös asiassa 
S.M. v. Ruotsi (47683/08, 10.2.2009)
YK:n kidutuksen vastaisen komi-
tean päätökset asioissa Bakatu-Bia 
v. Ruotsi (3.6.2011), Kalonzo v. Ka-
nada (18.5.2012), E.K.W. v. Suomi 
(4.5.2015), E.E.E. v. Sveitsi 
(8.5.2015), M.S. v. Tanska 
(10.8.2015) ja P.S.B. ja T.K. v. Kana-
da (13.8.2015)

Verotusasiat
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Henkilökohtaisen tulon verotus 
– Osakevaihto – Yritysjärjestely-
direktiivi – Liiketaloudelliset 
perusteet – Veron kiertäminen

A Oy harjoitti sijoitustoimintaa, ja 
X omisti sen koko osakekannan. B 
Oy toimi puualalla, ja X omisti sen 
osakekannasta 50,60 prosenttia. 
Tarkoituksena oli järjestää osake-
vaihto siten, että A Oy toteutti osa-
keannin ja X merkitsi osakeannissa 
kaikki osakkeet omistamillaan B 
Oy:n osakkeilla. Osakevaihdon jäl-
keen A Oy omistaisi 50,60 prosent-
tia B Oy:n osakkeista. Järjestelyssä 
ei käytettäisi rahavastiketta. En-
nakkoratkaisuhakemuksessa jär-
jestelyn liiketaloudelliseksi syyksi 
oli esitetty muun ohessa se, että ta-
voitteena oli keskittää X:n sijoitus- 
ja osakevarallisuuden omistami-
nen ja hallinnointi A Oy:öön. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että toiminnan uudelleenjärjestely 
oli lähtökohtaisesti hyväksyttävä 
taloudellinen syy järjestelylle. Elin-
keinotulon verottamisesta annetun 
lain 52h §:n veron kiertämistä kos-
keva säännös voi tulla sovelletta-
vaksi vain, jos kysymys on unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännös-
sä tarkoitetusta oikeuden väärin-
käytöstä. Koska asiassa ei näytetty 
syntyvän konkreettisia ja järjestel-
mälle vieraita veroetuja, järjestelyn 
tueksi esitetyt liiketaloudelliset pe-
rusteet eivät tulleet enemmälti 

punnittaviksi. Edellytyksiä maini-
tun säännöksen soveltamiselle ei 
ollut. Luovutukseen sovellettiin 
tuloverolain 45 §:n 5 momentin ja 
elinkeinotulon verottamisesta an-
netun lain 52f §:n osakevaihtoa 
koskevia säännöksiä, joiden perus-
teella osakevaihdossa mahdolli-
sesti syntyvää voittoa ei katsota 
ennakkoratkaisun hakijan X:n ve-
rotuksessa veronalaiseksi tuloksi 
eikä tappiota vähennyskelpoiseksi 
menoksi.

Ennakkoratkaisu.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 
52f § ja 52h §
Tuloverolaki 45 § 5 momentti
Neuvoston direktiivi eri jäsenval-
tioissa olevia yhtiöitä koskeviin su-
lautumisiin, jakautumisiin, osit-
taisjakautumisiin, varojensiirtoi-
hin ja osakkeiden vaihtoihin sekä 
eurooppayhtiön (SE) tai eurooppa-
osuuskunnan (SCE) sääntömääräi-
sen kotipaikan siirtoon jäsenval-
tioiden välillä sovellettavasta yh-
teisestä verojärjestelmästä (2009/
133/EY) 15 artikla
Unionin tuomioistuimen tuomio 
asiassa C-126/10, Foggia
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Arvonlisävero – Poikkeukset 
myynnin verollisuudesta – 
Koulutuspalvelu – Ulkomainen 
yliopisto – MBA-koulutus – 
Rinnastettavuus suomalaiseen 
korkeakouluopetukseen – 
Yhdenvertaisuus – Syrjimättö-
myys

Isossa-Britanniassa kotipaikan 
omaava yliopisto tarjosi Suomessa 
suomalaisille yksityishenkilöille 
Master of Business Administration 
-koulutusohjelmaa. Yliopiston 
Suomessa tarjoama MBA-tutkinto 
oli 2–7 vuoden aikana osa-aikaises-
ti suoritettava Flexible Executive 
MBA-tutkinto. Koulutuksen koko-
naishinta Suomessa oli 36000 
euroa.

Yliopiston toiminnasta säädet-
tiin Isossa-Britanniasssa Higher 
Education Act -nimisessä laissa ja 
yliopiston toimintaa valvoi Quali-
ty Assurance Agency -virasto, joka 
myös määritteli puitteet korkea-
koulututkintojen, muun muassa 
MBA-tutkinnon sisällölle. Yliopis-
ton toiminnan rahoitus muodostui 
pääasiassa julkisesta rahoitukses-
ta, lukukausimaksuista ja tutki-
musavustuksista. Yliopiston tu-

loista 31.7.2014 päättyneellä tili-
kaudella julkisen rahoituksen 
osuus oli noin 15 prosenttia ja lu-
kukausimaksujen osuus noin 
48 prosenttia. Suomessa järjestetyn 
MBA-tutkinnon rahoitus vastasi 
toiminnan rahoitusta yliopiston 
kotivaltiossa.

Yliopiston Suomessa tarjoama 
MBA-tutkinto kuului, toisin kuin 
suomalaisten korkeakoulujen täy-
dennyskoulutuksena tarjoama 
MBA-koulutus Suomessa, Ison-
Britannian viralliseen tutkintojär-
jestelmään. Tutkinto oli ylempi lii-
ketaloustieteellinen yliopistotut-
kinto, josta muiden yliopistossa 
suoritettavien tutkintojen tavoin 
säädettiin Ison-Britannian lainsää-
dännössä ja joka oli viranomaisen 
valvomaa ja sai muiden yliopistos-
sa suoritettavien tutkintojen ta-
paan julkista rahoitusta. Yliopiston 
oli tarjotessaan Suomessa ennak-
koratkaisuhakemuksessa tarkoi-
tettua MBA-koulutusta katsottava 
olevan siinä määrin samanlaisessa 
asemassa suomalaisten arvonlisä-
verolain 40 §:ssä tarkoitettua kou-
lutuspalvelua tarjoavien korkea-
koulujen kanssa, että sen asettami-
nen arvonlisäverotuksessa eri ase-
maan olisi unionin oikeuden mu-
kaisen yhdenvertaisuus- ja syrji-
mättömyysperiaatteen vastaista. 
Tämän vuoksi yliopiston ei ollut 
suoritettava arvonlisäveroa Suo-
messa järjestämästään MBA-kou-
lutuksesta koulutukseen osallistu-
vilta perittävästä vastikkeesta.

Keskusverolautakunnan ennakko-
ratkaisu ajalle 30.10.2015–
31.12.2016.
Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 
1 kohta, 9 §, 39 § 1 momentti, 40 § 
ja 69d §
Yhteisestä arvonlisäverojärjestel-
mästä annettu neuvoston direktiivi 
2006/112/EY 2 artikla 1 kohta c 
alakohta, 54 artikla 1 kohta ja 132 
artikla 1 kohta i alakohta
Unionin tuomioistuimen tuomio 
asiassa C-309/06, Marks & Spencer
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Henkilökohtaisen tulon verotus 
– Oman asunnon luovutusvoitto 
– Omistusaika – Ositus – Perin-
nönjako

A:n kuolinpesä ja A:n leski B omis-
tivat erään huoneiston hallintaan 
oikeuttaneet osakkeet puoliksi 
kumpikin. A:n rintaperillinen C sai 
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osakkeet osituksessa ja perinnön-
jaossa siten, että 74,44 prosentin 
osalta osakkeet vastasivat hänen 
netto-osuuttaan A:n kuolinpesässä 
ja 25,56 prosentin osalta hän mak-
soi vastiketta pesän ulkopuolisin 
varoin. Asiassa oli kysymys siitä, 
miten C:n omistusaika oli ensin 
mainitun 74,44 prosentin osuuden 
osalta laskettava oman asunnon 
luovutusvoiton verovapautta 
koskevaa tuloverolain 48 §:n 
1 momentin 1 kohdan säännöstä 
sovellettaessa.

C:n ei voitu katsoa saavan mai-
nittua osuutta osakkeista yksin pe-
rinnönjaon perusteella, vaan osak-
keista puolet siirtyi ensin osituk-
sessa A:n perillisille ja vasta tämän 
jälkeen perillisten kesken toimitet-
tavassa perinnönjaossa C:lle. Kun 
kuitenkin otettiin huomioon tulo-
verolain 46 §:n 2 momentista ilme-
nevä periaate, jonka mukaan osi-
tuksen toimittaminen ei vaikuta 
omistusajan laskemiseen, sekä oi-
keuskäytännössä vakiintunut peri-
aate, jonka mukaan perinnöksi 
saadun omaisuuden omistusaika 
luetaan perinnönjättäjän kuolin-
ajankohdasta, C:n omistusaika 
koko kysymyksessä olleen 74,44 
prosentin osuuden osalta oli luet-
tava A:n kuolinpäivästä. Ennakko-
ratkaisu vuosille 2015 ja 2016.

Tuloverolaki 48 § 1 momentti 
1 kohta
Tuloverolaki 46 § 2 momentti 
(1502/1993)
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Arvonlisävero – Soveltamisala – 
Verovelvollisuus – Liiketoiminta 

– Yliopisto – Liikuntapalvelut – 
Direktiivin välitön oikeusvaikutus

Yliopisto luovutti liikuntapalvelu-
ja muun ohella opiskelijoilleen alle 
omakustannushinnan. 

Yliopiston harjoittama liikunta-
palvelujen luovuttaminen kohdis-
tui laajaan henkilöjoukkoon, ja pal-
velut kilpailivat muiden vastaa-
vien markkinoilta yleisesti saata-
villa olleiden palvelujen kanssa. 
Yliopiston katsottiin 
arvonlisäverodirektiivin 9 artiklan 
1 kohdan tulkintavaikutus huomi-
oon ottaen harjoittavan liikunta-
palvelujen luovuttamista liiketoi-
minnan muodossa. Asiassa ei ollut 
merkitystä sillä, että toiminnasta 
kertyneet kustannukset katettiin 
suurelta osin valtion tuella ja että 
valtiovalta mahdollisesti edellytti 
korkeakoululiikunnan järjestä-
mistä.

Arvonlisäverodirektiivin sään-
nöksellä, jonka mukaan tietyt, lä-
heisesti urheiluun ja liikuntakas-
vatukseen liittyvät palvelujen suo-
ritukset, joita voittoa tavoittele-
mattomat yhteisöt tarjoavat urhei-
luun tai liikuntakasvatukseen osal-
listuville henkilöille, on vapautet-
tava verosta, ei katsottu olevan vä-
litöntä oikeusvaikutusta. Yliopis-
ton oli suoritettava arvonlisäveroa 
liikuntapalvelujen luovuttamises-
ta. Ennakkoratkaisu.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 
1 kohta
Yhteisestä arvonlisäverojärjestel-
mästä annettu neuvoston direktiivi 
(2006/112/EY) 9 artikla 1 kohta ja 
132 artikla 1 kohta m alakohta
Unionin tuomioistuimen tuomiot 
asioissa C-412/03, Hotel Scandic 
Gåsabäck, C-520/14, Borsele, C-

263/15, Lajvér, ja C-592/15, British 
Film Institute
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Arvonlisävero – Arvonlisäveron 
soveltamisala – Palvelun myynti 
– Vastike – Yksityisen kopioin-
nin hyvitysmaksu – Tekijän-
oikeuden haltijoita edustava 
järjestö

Tekijänoikeuden haltijoita edusta-
vien järjestöjen valtiolta tekijän-
oikeuslain 26a §:n nojalla saamia 
yksityisen kopioinnin hyvityksiä 
ei ollut pidettävä arvonlisäveron 
soveltamisalaan kuuluvana palve-
lun myynnistä suoritettuna vastik-
keena. Näin ollen järjestöjen ei ol-
lut suoritettava arvonlisäveroa 
saamastaan hyvityksestä. 
Äänestys 4–1.

Keskusverolautakunnan ennakko-
ratkaisu ajalle 1.9.2016–31.12.2017.
Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 
1 kohta, 17 §, 18 § 2 momentti 
sekä 45 § 1 momentti 5 kohta ja 
3 momentti 
Neuvoston direktiivi yhteisestä 
arvonlisäverojärjestelmästä 2006/
112/EY 2 artikla 1 kohta c alakohta, 
24 artikla 1 kohta ja 25 artikla
Tekijänoikeuslaki 12 § 1 momentti, 
26a § ja 26b §
Neuvoston ja parlamentin direktii-
vi tekijänoikeuden ja lähioikeuk-
sien tiettyjen piirteiden yhdenmu-
kaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
2001/29/EY 2 artikla ja 5 artikla 
2 kohta b alakohta

Toimitus: Aino Mäkinen
Alma Talent
shop.almatalent.fi
pro.almatalent.fi/#suomenlaki
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