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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 2/2018

VAHVISTETUT LAIT

●Laki sijoituspalvelulain muut-
tamisesta, laki kaupankäyn-
nistä rahoitusvälineillä sekä 
eräät niihin liittyvät lait (1069–
1097/2017)

HE 151/2017 vp
TaVM 22/2017 vp

Lait tulivat voimaan 3.1.2018.

Laeilla pannaan täytäntöön Euroo-
pan unionin rahoitusvälineiden 
markkinat -direktiivi sekä toteute-
taan tarvittavat toimenpiteet Eu-
roopan unionin rahoitusvälinei-
den markkinat -asetuksen sään-
nösten noudattamiseksi.

●Alkoholilaki ja eräät siihen 
liittyvät lait (1102–1125/2017)

HE 100/2017 vp 
MmVL 23/2017 vp 
PeVL 48/2017 vp  
TaVL 51/2017 vp  
HaVL 33/2017 vp   
LaVL 17/2017 vp   
StVM 24/2017 vp   

Lait osittain voimaan 1.1.2018 ja 
osittain 1.3.2018.

Alkoholilain keskeiset periaatteet 
säilyvät pääosin ennallaan. Alko-
holipitoisiin aineisiin liittyvän 
elinkeinotoiminnan luvanvarai-
suutta ja lupamenettelyä koskevat 
säännökset kootaan yhteen. Alko-
holipitoisten aineiden valmistusta 
ja myyntiä koskevat keskeiset vel-
vollisuudet säilyvät pääosin ennal-
laan. Alkoholijuomien anniske-
luun liittyvää sääntelyä kevenne-
tään esimerkiksi vapauttamalla 
anniskeluaikoja sekä anniskelupai-
kan vastaavia hoitajia ja anniskelu-
alueita koskevia edellytyksiä. 

Alkoholiyhtiölle kuuluvaa alko-
holijuomien vähittäismyynnin yk-
sinoikeutta muutettaan sallimalla 
luvanvaraiseen vähittäismyyntiin 
kaikki enintään 5,5 tilavuuspro-
senttia etyylialkoholia sisältävät 
alkoholijuomat. Tilaviinin ja sah-

din erityisten vähittäismyyntilu-
pien rinnalle otetaan käyttöön kä-
sityöläisoluiden vähittäismyynti-
lupajärjestelmä. 

Alkoholilain lupa- ja valvonta-
viranomaiset ja niiden toimivallan-
jako säilyvät ennallaan. Lain toi-
meenpanoa tehostetaan ottamalla 
käyttöön luvanhaltijoiden omaval-
vonta. Lähiympäristön ja kunnan 
asukkaiden vaikutusmahdolli-
suuksia lisättään. Alkoholilainsää-
däntöä siirretään asetustasolta lain 
tasolle. 

●Lait työttömyysturvalain ja 
eräiden muiden lakien muutta-
misesta (1138–1141/2017)

HE 124/2017 vp
PeVL 45/2017 vp 
TyVL 10/2017 vp 
StVM 22/2017 vp
SuVM 1/2017 vp

Lait tulivat voimaan 1.1.2018.

Tavoitteena on lisätä työllisyyttä ja 
lyhentää työttömyysjaksoja kan-
nustamalla työttömiä työnhakijoi-
ta aktiivisuuteen ja omatoimisuu-
teen työnhaussa koko työttömyy-
den keston ajan. Työttömyyden 
alun omavastuupäiviä vähenne-
tään seitsemästä päivästä viiteen 
päivään, ja lisätään omavastuupäi-
viä työttömyyden ajalle, jos työttö-
myys jatkuu ja henkilö ei ole työt-
tömyysetuutta saadessaan työllis-
tynyt osittain palkkatyössä tai yri-
tystoiminnassa taikka osallistunut 
työllistymistä edistävään palve-
luun tai muuhun työvoimaviran-
omaisen hankkimaan työllistymis-
tä tukevaan toimintaan. Omavas-
tuupäivien lisääminen toteutetaan 
alentamalla täyttä työttömyyse-
tuutta 4,65 prosentilla. Etuuden 
alentaminen ei kertaudu.

Työttömän työnhakijan aktiivi-
suutta seurataan 65 työttömyyse-
tuuden maksupäivän jaksolla, ja 
jos työtön työnhakija ei täytä aktii-
visuutta koskevaa edellytystä, 
etuuden alentaminen toteutetaan 
myös 65 maksupäivän ajaksi. Tämä 
jakso on aktiivisuuden seurannan 

uusi jakso. Aktiivisuutta ei edelly-
tetä henkilöltä, joka saa toista 
etuutta työkyvyttömyyden tai 
vamman perusteella, jolla on eläke-
yhtiössä vireillä työkyvyttömyys-
eläkehakemus tai joka toimii 
omais- tai perhehoitajana. Etuus 
palautuu normaalin suuruiseksi 
kun työttömyysetuuden saaja uu-
della 65 maksupäivän jaksolla on 
ollut aktiivinen tai hänen työllistyt-
tyä kokoaikatyössä tai päätoimi-
sesti yritystoiminnassa yli kahden 
viikon ajan tai hänelle asetetun kor-
vauksettoman määräajan jälkeen. 
Etuus palautuu täydeksi myös sel-
laisen jakson päätyttyä, jonka ajalta 
työttömyysetuutta ei makseta sovi-
teltua työttömyysetuutta koske-
vien laskentasäännösten vuoksi. 
Muutos vaikuttaa myös ansiopäi-
värahan rahoitukseen. Alennet-
tuun ansiopäivärahaan ei makseta 
täyttä peruspäivärahaa vastaavaa 
rahoitusosuutta vaan suhteellinen 
osuus alennetusta päivärahasta. 
Samoin alennettua työttömyyse-
tuutta saaneella mahdollinen työt-
tömyysetuutta seuraava sairausva-
kuutuslain mukainen päiväraha 
perustuu täyteen työttömyysetuu-
teen alennetun sijasta. 

●Veronkantolaki sekä eräät sii-
hen liittyvät lait (11–52/2018)

HE 97/2017 vp
PeVL 39/2017 vp
VaVM 26/2017 vp

Lait osittain voimaan 1.5.2018 ja 
osa 1.11.2019.

Uudessa veronkantolaissa sääde-
tään Verohallinnolle suoritettavien 
verojen ja maksujen kannossa, 
maksamisessa ja perinnässä sovel-
lettavasta yhtenäisestä kantome-
nettelystä. Verotuksen reaaliaikai-
suuden edistämiseksi tuloverotuk-
sessa, kiinteistöverotuksessa ja 
tonnistoverotuksessa säädetään 
verotuksen päättymisestä verovel-
volliskohtaisesti, jolloin verovel-
vollisen verotus voi päättyä ny-
kyistä aiemmin. Tuloverotuksessa, 
kiinteistöverotuksessa ja tonnisto-
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verotuksessa otetaan käyttöön ve-
rotuksen päättymisen jälkeen teh-
tävä täydentävä verotuspäätös ti-
lanteissa, joissa verovelvollinen il-
moittaa sellaisen verotukseen vai-
kuttavan uuden tiedon, johon ve-
rotus ei ole aiemmin perustunut. 
Tuloverotuksen, kiinteistövero-
tuksen, perintö- ja lahjaverotuksen 
sekä varainsiirtoverotuksen seu-
raamusjärjestelmää yhtenäiste-
tään ja seuraamusten vaikutta-
vuutta parannetaan. Varainsiirto-
veroon liittyvä ilmoittamisvelvol-
lisuus laajenee kiinteistöjen luovu-
tuksiin. Sähköisten menettelytapo-
jen lisäämiseksi yhteisön ja yh-
teisetuuden on annettava kiinteis-
töveroa ja varainsiirtoveroa koske-
vat tiedot sähköisesti. Pakollinen 
sähköinen ilmoittaminen varain-
siirtoverotuksessa koskee myös 
kiinteistönvälittäjiä ja arvopaperi-
kauppiaita. Veronumerorekisterin 
rekisterimerkinnän säilyttämistä ja 
poistamista koskevaa sääntelyä 
tarkennetaan. Korruptioon liittyvi-
en rikosten paljastamisen ja selvit-
tämisen edistämiseksi verotustie-
tojen julkisuudesta ja salassapidos-
ta annetussa laissa säädetään Ve-
rohallinnon oikeudesta antaa 
omasta aloitteestaan verotustietoja 
verovelvollista koskevine tunnis-
tetietoineen esitutkintaviranomai-
selle.

●Laki tulotietojärjestelmästä ja 
eräät siihen liittyvät lait (53–
57/2018)

HE 134/2017 vp 
StVL 11/2017 vp
TaVL 48/2017 vp
PeVL 49/2017 vp
VaVM 20/2017 vp

Lait osittain voimaan 16.1.2018 ja 
osittain 1.1.2019.

Tulotietojärjestelmä on työnantajia 
ja muita suorituksen maksajia sekä 
tiedon käyttäjiä palveleva valta-
kunnallinen tietojärjestelmä. Sitä 
käytetään työnantajien ja muiden 
suorituksen maksajien lakisäätei-
sen ilmoittamis- ja tiedonantovel-
vollisuuden piiriin kuuluvien tulo-
tietojen ja muihin niihin liittyvien 
tietojen antamiseen. 

●Laki sakon ja rikesakon mää-
räämisestä annetun lain ja ajo-
korttilain muuttamisesta sekä 

eräät niihin liittyvät lait (95–
99/2018)

HE 103/2017 vp
PeVL 37/2017 vp
LiVL 22/2017 vp
LaVM 14/2017 vp

Lait tulevat voimaan 1.6.2019.

Sakkomenettelyn tosiasiallista 
käyttöalaa laajennetaan siirtämällä 
toimivalta ajokiellon määräämi-
seen poliisille. Muutoksen johdos-
ta rattijuopumuksia voidaan käsi-
tellä sakkomenettelyssä. Sakkome-
nettelyn edellytyksenä ei enää ole 
teon tunnustaminen ja seuraamuk-
sen hyväksyminen. Tämän johdos-
ta muutoksenhakumahdollisuuk-
sia lisätään. Ajokieltomenettelyä 
yksinkertaistetaan ja mahdolli-
suuksia määrätä väliaikainen ajo-
kielto päättymään laajennetaan. 

●Tutkintavankeuden vaihtoeh-
toja ja järjestämistä koskeva 
lainsäädäntö (101–107/2018)

HE 252/2016
LaVM 10/2017

Lait tulevat voimaan 1.1.2019. 

Pakkokeinolakiin lisätään sään-
nökset tehostetusta matkustuskiel-
losta ja tutkinta-arestista. Tuomio-
istuin voi määrätä rikoksesta epäil-
lyn vangitsemisen tai vangittuna 
pitämisen sijasta teknisin välinein 
valvottuun tehostettuun matkus-
tuskieltoon, jos matkustuskielto on 
riittämätön pakkokeino ja muut 
pakkokeinolaissa säädetyt edelly-
tykset täyttyvät. Tehostettu mat-
kustuskielto voidaan määrätä en-
nen vastaajan tuomitsemista ran-
gaistukseen. Sen jälkeen kun vas-
taaja on tuomittu ehdottomaan 
vankeusrangaistukseen, tuomio-
istuin voi vangitsemisen tai van-
gittuna pitämisen sijasta määrätä 
tuomitun henkilön teknisin väli-
nein valvottuun tutkinta-arestiin, 
jos pakkokeinolaissa säädetyt 
edellytykset täyttyvät ja tuomittu 
rangaistus on vähemmän kuin 
kaksi vuotta vankeutta. Edellytyk-
senä tehostetulle matkustuskiellol-
le ja tutkinta-arestille on muun 
muassa, että rikoksesta epäilty tai 
tuomittu sitoutuu noudattamaan 
hänelle asetettuja velvollisuuksia. 

Tutkintavankeuslakia muute-
taan siten, että aikaa, jonka tutkin-
tavankia voidaan säilyttää poliisin 
ylläpitämässä säilytystilassa, ly-

hennetään nykyisestä ja säilyttä-
misen edellytyksiä tiukennetaan. 
Muihin lakeihin tehdään pakko-
keinolain muutosten edellyttämät 
muutokset. 

●Laki rikostorjunnasta Rajavar-
tiolaitoksessa ja eräät siihen 
liittyvät lait (108–119/2018)

HE 41/2017 vp
PeVL 36/2017 vp
LaVL 16/2017 vp
HaVM 28/2017 vp

Lait tulevat voimaan 1.4.2018.

Uuteen lakiin rikostorjunnasta Ra-
javartiolaitoksessa siirretään ny-
kyisin rajavartiolaissa olevat rikos-
torjuntaa koskevat säännökset. Ra-
javartiolaitoksen tutkittaviksi kuu-
luviin rikoksiin lisätään merilain ja 
meriteiden sääntöjen sekä sisävesi-
sääntöjen rikkominen. Lisäksi Ra-
javartiolaitoksen toimivaltuutta 
valvoa tieliikennelain säännösten 
noudattamista laajennetaan raja-
nylityspaikoilla. Lakiin otetaan sa-
laisten tiedonhankintakeinojen 
määritelmät ja niiden käyttöedel-
lytykset Rajavartiolaitoksessa. Sa-
laisten tiedonhankintakeinojen 
käyttö ja käytön rajoitukset säily-
vät Rajavartiolaitoksessa ennal-
laan. Rajavartiolaitoksen käytössä 
oleviin salaisiin pakkokeinoihin li-
sätään televalvonta myös törkeän 
kätkemisrikoksen, ammattimai-
sen kätkemisrikoksen ja törkeän 
väärennyksen selvittämiseksi. Ra-
javartiolakia, rajavartiolaitoksen 
hallinnosta annettua lakia ja henki-
lötietojen käsittelystä rajavartiolai-
toksessa annettua lakia sovelletaan 
Rajavartiolaitoksen rikostorjun-
taan, jollei Rajavartiolaitoksen ri-
kostorjunnasta annettavassa laissa 
toisin säädetä. Rajavartiolaista ku-
motaan rikostorjuntaa koskevat 
säännökset. 

●Laki ulkomaalaislain ja ulko-
maalaisrekisteristä annetun 
lain 3b §:n muuttamisesta 
(121–122/2018)

HE 129/2017
HaVM 26/2017

Lait tulevat voimaan 1.4.2018.

Ulkomaalaislakiin lisätään uusi 
peruste oleskeluluvalle. Oleskelu-
lupa on mahdollista myöntää ul-
komaalaiselle, joka on perustanut 
tai perustaa Suomeen niin sanotun 
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kasvuyrityksen. Lisäksi oleskelu-
lupa yrittäjyyden perusteella on 
mahdollista myöntää riippumatta 
yhtiömuodosta. Jatko-oleskelu-
lupavaihetta sujuvoitetaan luopu-
malla uusien sormenjälkien otta-
misesta jatko-oleskelulupaa haet-
taessa, mistä syystä muutetaan 
myös ulkomaalaisrekisteristä an-
nettua lakia.

Muutos mahdollistaa jatkoluvan 
hakemisen ilman käyntiä Maahan-
muuttoviraston toimipisteessä. Li-
säksi erityisasiantuntijan ensim-
mäisen oleskeluluvan enimmäis-
voimassaoloaikaa pidennetään. 

HALLITUKSEN 
ESITYKSET

●Hallituksen esitys (HE 198/
2017) laiksi Suomen perustus-
lain 10 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi Suomen perustuslain säänte-
lyä luottamuksellisen viestin salai-
suuden suojasta. Perustuslakiin 
ehdotetaan lisättäväksi uusi sään-
nös, johon koottaisiin luottamuk-
sellisen viestin salaisuuden rajoit-
tamista koskeva sääntely. Perus-
tuslaissa ehdotetaan säädettäväk-
si, että lailla voidaan säätää välttä-
mättömistä rajoituksista viestin sa-
laisuuteen yksilön tai yhteiskun-
nan turvallisuutta taikka kotirau-
haa vaarantavien rikosten torjun-
nassa, oikeudenkäynnissä, turval-
lisuustarkastuksessa ja vapauden-
menetyksen aikana sekä tiedon 
hankkimiseksi sotilaallisesta toi-
minnasta taikka sellaisesta muusta 
toiminnasta, joka vakavasti uhkaa 
kansallista turvallisuutta.

●Hallituksen esitys (HE 199/
2017) laiksi tiedustelutoimin-
nan valvonnasta ja laiksi val-
tion virkamieslain 7 §:n muut-
tamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi laki tiedustelutoiminnan val-
vonnasta. Uudella lailla järjestet-
täisiin siviili- ja sotilastiedustelun 
laillisuusvalvonta sekä säädettäi-
siin eräistä parlamentaarisen val-
vonnan yksityiskohdista. Esityk-
sessä ehdotetaan muutettavaksi 
myös valtion virkamieslain 7 § si-
ten, että laillisuusvalvonnasta vas-
taavalle tiedusteluvaltuutetulle ja 

hänen toimintonsa virkamiehille 
asetettaisiin vaatimus Suomen 
kansalaisuudesta.

●Hallituksen esitys (HE 200/
2017) eduskunnalle laiksi 
oikeudenkäymiskaaren muut-
tamisesta ja eräiksi siihen liit-
tyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetuilla muutok-
silla kevennettäisiin oikeusproses-
seja yleisissä tuomioistuimissa. 
Käräjäoikeuden yhden tuomarin 
kokoonpanon päätösvaltaa rikosa-
sioissa laajennettaisiin. Korkeim-
man oikeuden kokoonpanoja ke-
vennettäisiin eräissä asiaryhmissä. 
Syytetyn velvollisuutta olla henki-
lökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä 
lievennettäisiin. Videoyhteyden 
käyttöä oikeudenkäynnissä laajen-
nettaisiin. Sakon täytäntöönpanos-
ta annettua lakia muutettaisiin si-
ten, että sakon maksamiseen voisi 
saada maksuaikaa vielä muunto-
rangaistuksen tuomitsemisen jäl-
keenkin.

●Hallituksen esitys (HE 201/
2017) eduskunnalle laeiksi 
rajavartiolain ja ulkomaalais-
lain muuttamisesta sekä 
eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Esityksen tarkoituksena on kehit-
tää Rajavartiolaitoksen normaalio-
lojen toimivaltuuksia siten, että 
Rajavartiolaitos voi varautua sekä 
nopeasti ja tehokkaasti vastata 
Suomen turvallisuusympäristössä 
ilmeneviin uhkiin sekä itsenäisesti 
että yhteistyössä muiden toimival-
taisten viranomaisten kanssa. Esi-
tyksen tarkoituksena on erityisesti 
täydentää rajavartiomiehen toimi-
valtuuksia yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämisessä ra-
janylityspaikoilla, Rajavartiolai-
toksen toimitiloissa ja Rajavartio-
laitoksen hallinnassa olevilla alu-
eilla silloin, kun poliisi on estynyt 
sitä tekemästä. Rajavartiolaitoksen 
mahdollisuudet antaa ja saada vir-
ka-apua tarkistettaisiin.

●Hallituksen esitys (HE 202/
2017) eduskunnalle siviilitie-
dustelua koskevaksi lainsää-
dännöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi uusi laki tietoliikennetiedus-
telusta siviilitiedustelussa sekä 
muutettavaksi poliisilakia niin, 

että siihen lisättäisiin uusi luku, 
jossa säädettäisiin tiedustelumene-
telmistä ja niiden käytöstä siviili-
tiedustelussa. Lisäksi esityksessä 
ehdotetaan muutettavaksi lakia 
poliisin hallinnosta, lakia henkilö-
tietojen käsittelystä poliisitoimes-
sa, rikoslakia, esitutkintalakia, 
pakkokeinolakia ja lakia oikeuden-
käynnin julkisuudesta yleisissä 
tuomioistuimissa. Esitys liittyy sa-
manaikaisesti annettaviin hallituk-
sen esityksiin, joissa ehdotetaan 
säädettäviksi uusi sotilastieduste-
lulaki ja uusi laki tiedustelutoimin-
nan valvonnasta. Esitys liittyy 
myös perustuslain tarkistamista 
koskevaan hallituksen esitykseen. 
Luottamuksellisen viestin suojaan 
puuttuvat toimivaltuudet kytkey-
tyvät ehdotettuun perustuslain 
muutokseen. 

●Hallituksen esitys (HE 203/
2017) eduskunnalle laiksi soti-
lastiedustelusta sekä eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi uusi laki sotilastiedustelusta. 
Esityksen tavoitteena on saattaa 
Puolustusvoimien tiedustelua kos-
keva lainsäädäntö ajan tasalle sekä 
täyttää perustuslaista ja Suomea si-
tovista kansainvälisistä velvoit-
teista johtuvat vaatimukset.

●Hallituksen esitys (HE 205/
2017) eduskunnalle kolmiulot-
teisia kiinteistöjä koskevaksi 
lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi kiinteistönmuodostamisla-
kia, kiinteistörekisterilakia sekä 
maankäyttö- ja rakennuslakia si-
ten, että mahdollistettaisiin uuden 
kolmiulotteisesti määritellyn kiin-
teistörekisteriyksikön eli kolmi-
ulotteisen kiinteistön muodosta-
minen maanpinnan ala- ja yläpuo-
liseen tilaan asemakaava-alueella. 
Tavoitteena on yksinkertaistaa ja 
joustavoittaa asemakaava-alueen 
kiinteistöjen käyttöä sekä suurten 
ja monitasoisten rakennushankkei-
den toteuttamista ja hallintaa mah-
dollistamalla kiinteistöjen jakami-
nen myös korkeussuunnassa.

●Hallituksen esitys (HE 206/
2017) eduskunnalle laiksi 
perintätoiminnan harjoittajien 
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rekisteröinnistä ja eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan, että perin-
tätoiminnan harjoittaminen säädet-
täisiin rekisteröintiä edellyttäväksi 
elinkeinoksi. Perintätoimintaa saisi 
harjoittaa vain sellainen yksityinen 
elinkeinonharjoittaja tai oikeushen-
kilö, joka on merkitty perintätoi-
minnan harjoittajien rekisteriin. 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
valvoisi perintätoiminnan harjoit-
tajia ja voisi puuttua epäasianmu-
kaisesti harjoitettavaan perintätoi-
mintaan pakkokeinoin.

KORKEIN OIKEUS

KKO:2017:97

Tuomari – Esteellisyys

Rikosasian käsittelyyn osallistunut 
hovioikeuden jäsen oli aikaisem-
min käräjätuomarina toimiessaan 
ratkaissut kahden vastaajan osalta 
telekuuntelu- ja televalvontalupia 
koskeneet pakkokeinoasiat.

Korkein oikeus katsoi mainitse-
millaan perusteilla, että hovioikeu-
den jäsen ei ollut esteellinen käsit-
telemään rikosasiaa hovioikeudes-
sa. (Ään.)

OK 13 luku 7 §

KKO:2017:98

Veropetos – Törkeä veropetos – 
Kirjanpitorikos – Törkeä kirjan-
pitorikos – Tahallisuus

Sveitsiin perustettu yhtiö LW har-
joitti puutavaran tukkukauppaa ja 
välitystoimintaa pääasiassa Venä-
jällä sijainneiden toimipisteiden tai 
edustustojen kautta välittämällä 
venäläisiltä sahoilta ostettua puu-
tavaraa enimmäkseen muualta 
kuin Suomesta oleville ostajille. 
LW:n hallituksen puheenjohtajana 
ja enemmistöosakkaana toimineel-
le A:lle vaadittiin rangaistusta ajal-
la 1.1.2003–31.12.2007 tehdystä kir-
janpitorikoksesta ja törkeästä kir-
janpitorikoksesta, koska A oli kät-
kenyt valtaosan yhtiön tilikausien 
kirjanpitoaineistoa ulkomaille 
Sveitsiin sekä ajalla 31.10.2004–
31.10.2008 tehdystä törkeästä vero-
petoksesta, koska A oli jättäessään 
antamatta yhtiön tuloveroilmoi-
tukset verovuosilta 2003–2007 Suo-
meen veron välttämistarkoitukses-

sa laiminlyönyt verotusta varten 
säädetyn velvollisuuden ja aiheut-
tanut yhteensä 1 412 000 euron 
määräisen veron määräämättä jät-
tämisen. Syytteen mukaan yhtiöllä 
oli kiinteä toimipaikka Suomessa.

Kysymys siitä, oliko yhtiölle 
muodostunut Suomeen kiinteä toi-
mipaikka A:n johtotoimien perus-
teella ja oliko A syyllistynyt yhtiön 
toiminnassa syytteessä kuvattui-
hin rikoksiin. (Ään.)

RL 30 luku 9 §
RL 30 luku 9a §
RL 29 luku 1 §
RL 29 luku 2 §

KKO:2018:1

Muutoksenhaku – Valitusosoitus 
– Oikeudenkäyntimenettely – 
Tutkimatta jättäminen

Käräjäoikeus oli rikosasian vastaa-
jan hakemuksesta asettanut vali-
tuksen tekemiselle hovioikeuteen 
uuden määräajan ja lähettänyt 
päätöksensä tiedoksi myös hakijan 
vastapuolille. Koska päätöksestä ei 
selvästi käynyt ilmi, että uusi mää-
räaika ei koskenut hakijan vasta-
puolia, käräjäoikeuden olisi tullut 
tutkia alkuperäisen valitusmäärä-
ajan jälkeen saapunut asianomista-
jan valitus. (Ään.)

KKO:2018:2

Rangaistuksen määrääminen – 
Rangaistuksen mittaaminen – 
Lieventämisperusteet – Kirjanpi-
torikos – Törkeä kirjanpitorikos 
– Veropetos – Törkeä veropetos

A:n syyksi oli luettu useita törkeitä 
veropetoksia, törkeitä kirjanpitori-
koksia, törkeitä työeläkevakuutus-
maksupetoksia ja rekisterimerkin-
tärikoksia hänen harjoitettuaan ra-
kennusalan työvoiman vuokrausta 
vuosina 2003–2011 viidessä eri yh-
tiössä, jotka olivat jatkaneet perä-
tysten samaa liiketoimintaa. A oli 
kertonut muun ohella perusteetto-
mista kulukirjauksista ja pimeästä 
palkanmaksusta osin verotarkas-
tuksen ja osin esitutkinnan aikana 
sekä tunnustanut teot esitutkinnas-
sa ja oikeudenkäynnissä. Korkeim-
man oikeuden tuomiosta ilmenevil-
lä perusteilla A:n katsottiin pyrki-
neen edistämään rikoksensa selvit-
tämistä rikoslain 6 luvun 6 §:n 
3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

RL 6 luku 6 § 3 kohta

KKO:2018:3

Todistelu – Näytön arviointi – 
Syyttömyysolettama – Huumaus-
ainerikos

A:ta syytettiin huumausainerikok-
sesta sillä perusteella, että hän oli 
tuonut postitse maahan huumaus-
ainetta. A:n nimellä ja kotiosoit-
teella oli postitse saapunut ulko-
mailta kirjelähetys, joka sisälsi 
10 grammaa pitoisuudeltaan vah-
vaa amfetamiinia. A kiisti tilan-
neensa lähetystä tai tietävänsä siitä 
mitään.

Korkein oikeus katsoi ratkaisus-
ta ilmenevillä perusteilla, että A:n 
syyllisyydestä oli jäänyt varteen-
otettava epäily, ja hylkäsi syytteen.

KKO:2018:4

Ulosottokaari – Ulosmittaus – 
Ulosmittauksen varmistaminen

Kuolinpesän osakkaan velasta oli 
ulosmitattu hänen osuutensa kuo-
linpesästä. Ulosmittauksen var-
mistamiseksi ulosottomies oli pyy-
tänyt rekisterinpitäjää tekemään 
kuolinpesän arvo-osuustilille mer-
kinnän siitä, että arvo-osuuksia ei 
saanut myydä ilman ulosottomie-
hen lupaa.

Kun luovutusrajoituksen mer-
kitseminen arvo-osuustilille oli ol-
lut tarpeen täytäntöönpanon tar-
koituksen toteuttamiseksi eikä sii-
tä aiheutunut kuolinpesälle suu-
rempaa haittaa kuin täytäntöönpa-
non tarkoitus vaati, ulosottomies 
oli saanut tehdä mainitun varmis-
tustoimen.

UK 4 luku 36 §

KKO:2018:5

Avoliitto – Omaisuuden erottelu 
– Hyvitys yhteistalouden hyväksi 
annetusta panoksesta

Avopuolison isä oli vastikkeetta 
tehnyt huomattavan määrän ra-
kennustyötä avopuolisoiden yh-
teistä omakotitaloa rakennettaes-
sa. Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevillä perusteilla kat-
sottiin, että avopuolisoiden yhteis-
taloutta purettaessa avopuolisolla 
ei ollut oikeutta saada toiselta avo-
puolisolta hyvitystä isänsä teke-
män rakennustyön perusteella. 
(Ään.)

L avopuolisoiden yhteistalouden 
purkamisesta 8 §
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KKO:2018:6

Muutoksenhaku – Vastavalitus

A:n syyksi luettiin käräjäoikeu-
dessa syytekohdissa 1–4 törkeä 
lapsen seksuaalinen hyväksikäyt-
tö ja kaksi lapsen seksuaalista hy-
väksikäyttöä sekä sukupuolisi-
veellisyyttä loukkaavan kuvan le-
vittäminen. Hänet tuomittiin kol-
men vuoden vankeusrangaistuk-
seen sekä suorittamaan korvauk-
sia asianomistajille. Käräjäoikeus 
hylkäsi syytteen törkeästä lapsen 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä 
syytekohdassa 5.

Syytekohdan 5 asianomistaja 
valitti hovioikeuteen ja vaati A:n 
tuomitsemista myös kohdan 5 mu-
kaisesta teosta ja rangaistuksen ko-
rottamista. A teki vastavalituksen 
ja vaati, että hänelle tuomittua yh-
teistä vankeusrangaistusta alenne-
taan ja se määrätään ehdolliseksi. 
Hovioikeus jätti vastavalituksen 
tutkimatta. Korkeimman oikeuden 
ratkaisusta ilmenevin perustein 
hovioikeuden olisi tullut tutkia 
vastavalitus.

OK 25 luku 14a §

KKO:2018:7

Huumausainerikos – Törkeä 
huumausainerikos

A oli tyhjillään olleeseen varasto-
rakennukseen rakentamassaan 
kasvattamossa viljellyt 54:ää kan-
nabis sativa -kasvia huumausai-
neena käytettäväksi. Kysymys 
kasveista saatavissa olevan huu-
mausaineen määrästä sekä siitä, 
oliko huumausainerikosta pidet-
tävä kokonaisuutena arvostellen 
törkeänä.

RL 50 luku 1 §
RL 50 luku 2 §

KKO:2018:8

Asiavaltuus – Saamisen siirto

Työntekijäliitto vaati kanteessaan, 
että työnantaja velvoitetaan suorit-
tamaan työntekijöille näiden liitolle 
perittäväksi siirtämät työpalkka-
saamiset. Hovioikeus katsoi, ettei 
liitolla ollut oikeutta omissa nimis-
sään ajaa kannetta ja jätti kanteen 
tutkimatta. Korkein oikeus kumosi 
hovioikeuden päätöksen katsoen, 
että siirronsaajalla oli perimissiir-
ron perusteella oikeus omissa ni-
missään ajaa kannetta huolimatta 

siitä, että palkkasaamiset oli vaadit-
tu maksettavaksi työntekijöille. 
(Ään.)

KKO:2018:9

Oikeusapu – Avustajan määrää-
minen – Ratkaisupyyntö – Yli-
määräinen muutoksenhaku – 
Tuomion purkaminen rikos-
asiassa

A oli hakenut oikeusapua ja avus-
tajan määräämistä lainvoimaisen 
tuomion purkamista koskevan ha-
kemuksen tekemistä varten. A:n 
oikeusapuhakemus hylättiin, kun 
hän ei ollut selvittänyt mahdollisia 
purkuperusteita eikä niitä tukevia 
seikkoja sillä tavalla, että hänen oi-
keusavun tarvettaan olisi voitu ar-
vioida. (Ään.)

OikeusapuL 1 §
OikeusapuL 10 § 1 mom
VNA oikeusavusta 9 §

KKO:2018:10

Työaika – Työaikalain sovelta-
misala – Euroopan unionin 
oikeus – Työaikadirektiivi – 
Kanneaika

A, B, C ja D olivat työskennelleet 
perheenomaista huoltoa ja hoitoa 
järjestävän työnantajan palveluk-
sessa olevien sijaisvanhempien 
(ns. lapsikylävanhemmat) sijaisi-
na näiden vuosilomien aikana ja 
muina vapaapäivinä. Sijaisten 
työaika oli työsopimuksissa mää-
ritetty kokonaisina vuorokausina 
ja sijaistus oli tapahtunut yleensä 
useamman vuorokauden pituisi-
na jaksoina työnantajan vahvista-
man työvuorolistan mukaisena 
ajankohtana. Sijaiset olivat asu-
neet työvuoronsa ajan lasten ko-
dissa ja päättäneet itsenäisesti 
käytännön työtehtäviensä järjes-
tämisestä. Korkeimman oikeuden 
tuomiosta ilmenevillä perusteilla 
katsottiin, että työ kuului työaika-
lain soveltamisalaan.

Kanteessa vaaditut työaikakor-
vaukset kuuluivat työaikalain 
38 §:ssä säädetyn kanneajan pii-
riin, minkä johdosta osa vaadituis-
ta korvauksista hylättiin vanhen-
tuneina. (Ään.)

TyöaikaL 2 § 1 mom
TyöaikaL 38 §
Työaikadirektiivi 2003/88/EY 
17 art

KORKEIN 
HALLINTO-OIKEUS

Yleishallinto-asiat

KHO:2017:202

Maankäyttö ja rakentaminen – 
Asemakaavan muutos – Vaikutus 
kaupunkikuvaan – Yhdenvertai-
suus – Kaava-alueen laajuus – 
Selvitykset

Yhtä asuinkerrostalotonttia koske-
valla asemakaavan muutoksella 
oli lisätty merkittävästi tontin ra-
kennusoikeutta. 

Asemakaavan muutoksesta oli 
valitettu sillä perusteella, että 
maanomistajien tasapuolinen koh-
telu edellyttäisi tulevassa kaavoi-
tuksessa vastaavaa rakennusoike-
uden lisäämistä lähiympäristön 
asuinkerrostalotonteille, mikä 
puolestaan johtaisi yhtenäisen 
kaupunkikuvan turmeltumiseen. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että kyseessä olevan kaupungin 
keskusta-alueella sijaitsevan ker-
rostalotontin rakennusoikeuden li-
säämiseen oli kaupunkirakenteen 
tiivistämisestä johdettavat maan-
käytölliset perusteet. Kaavamuu-
toksen kohteena ollut tontti poik-
kesi muista ympäristön tonteista 
kooltaan, muodoltaan ja rakennet-
tavuudeltaan. Kaavaan sisältyi yk-
sityiskohtaisia katto- ja räystäskor-
keutta sekä pintamateriaaleja kos-
kevia määräyksiä. Katselmus-
havaintojen perusteella kaavamää-
räysten mukaisesti toteutettu suu-
rempi rakennusoikeus oli osoitet-
tavissa tontille kaupunkikuvaa 
heikentämättä. Kaavoituksessa 
noudatettavan yhdenvertaisuus-
periaatteen noudattaminen edel-
lytti, ettei maanomistajia asetettu 
toisistaan poikkeavaan asemaan, 
ellei siihen ollut kaavan sisältöä 
koskevat säännökset huomioon ot-
taen maankäytöllisiä perusteita. 
Yhdenvertaisuusperiaate ei näin 
ollen edellyttänyt vastaavan ra-
kennusoikeuden osoittamista ym-
päristön tonteille, vaan ainoastaan 
sellaista rakennusoikeutta, joka 
näiden tonttien ominaisuuksien 
perusteella oli osoitettavissa niille 
muun ohella kaupunkikuvan vaa-
limiseen velvoittavan asemakaa-
van sisältövaatimuksen puitteissa. 
Tämän vuoksi asemakaavan muu-
tos ei ollut esitetyllä perusteella 
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lainvastainen. Kunnan jäsenen 
kaavamuutoksesta tekemä jatko-
valitus hylättiin. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 54 § 
Suomen perustuslaki 6 § 
Vrt. KHO 2008:71 ja KHO 2017:31

KHO:2017:203

Maankäyttö ja rakentaminen – 
Rakennuslupa – Valitusoikeus – 
Rasite – Kiinteistö – Kiinteistön 
ulottuvuus – Rasitteiden käyttä-
miselle aiheutuva haitta

Saarilla sijaitsevat muutoksenhaki-
joiden kiinteistöt olivat noin kah-
den kilometrin etäisyydellä kiin-
teistöstä, jolle rakennusluvat oli 
myönnetty. Kiinteistönmuodosta-
mislain 2 §:n 1 kohdan mukaan 
kiinteistö käsittää siihen kuuluvan 
alueen lisäksi kiinteistölle kuulu-
vat, muita kiinteistöjä rasittavat ra-
siteoikeudet. Muutoksenhakijoi-
den omistamien kiinteistöjen hy-
väksi niiden käyttöä varten oli pe-
rustettu kiinteistönmuodostamis-
lain mukaisesti hankekiinteistöön 
kohdistuvia rasitteita, jotka mah-
dollistivat kulkemisen saarilla si-
jaitseville kiinteistöille. Rakennus-
hankkeen kohteena olevaa kiin-
teistöä rasittivat venevalkamarasi-
te, autojen pitämistä koskeva rasite 
ja tierasite. Suunniteltu rakentami-
nen rajautui osin näihin rasitealu-
eisiin. Lisäksi rakennuslupiin liit-
tyvän asemapiirustuksen mukaan 
suunnitelluille rakennuksille joh-
tava pelastustie kulki rasitepysä-
köintialueen lävitse. Muutoksen-
hakijoiden rasiteoikeuksien ja siten 
kiinteistöjen käyttämiselle aiheu-
tui rakennushankkeesta ainakin 
maankäyttö- ja rakennuslain 
192 §:n 1 momentin 2 kohdassa tar-
koitettuja vaikutuksia ja momentin 
3 kohdassa tarkoitettuja välittömiä 
vaikutuksia. Muutoksenhakijoilla 
oli siten ollut oikeus hakea muu-
tosta rakennuslupapäätöksiin. 

Mikäli rakentaminen olisi sijoit-
tunut sijainniltaan määriteltyjen 
rasitteiden kohdalle, rakennuslu-
van myöntämiselle olisi voinut olla 
este rakennuspaikan hallinnan 
puuttumisen vuoksi. Kysymykses-
sä olevilla rakennusluvilla sallittu 
rakentaminen ei kuitenkaan sijoit-
tunut kohtiin, joilla muutoksen-
hakijoiden rasitteet sijaitsivat. Pel-
kästään se, että pelastustie oli osoi-
tettu rasitepysäköintialueen lävit-
se, ei ollut esteenä rakennuslupien 

myöntämiselle. Koska rakentamis-
ta ei ollut sijoitettu kohtiin, joissa 
rasitteet sijaitsivat ja koska raken-
nuslupiin sisältyi rasitteiden huo-
mioon ottamista rakentamisessa 
koskeva ehto, rakennuslupien 
myöntäminen ei maankäyttö- ja 
rakennuslain 135 §:n 1 momentin 
6 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
tarpeettomasti haitannut muutok-
senhakijoita. Rasitteet oli siten 
otettu rakennuslupia myönnettä-
essä riittävällä tavalla huomioon. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 135 § 
1 momentti 6 kohta ja 192 § 1 mo-
mentti 
Kiinteistönmuodostamislaki 2 § 
1 kohta

KHO:2017:204

Ulkomaalaisasia – Opiskelijan 
oleskelulupa – Ensimmäinen 
oleskelulupa – Toimeentuloedel-
lytys – Toimeentuloa koskeva 
selvitys – Käytettävissä olevat 
varat – Varojen alkuperä – Suh-
teellisuusperiaate – Maahantu-
loa koskevien säännösten 
kiertäminen

Nigerian kansalainen A:n ensim-
mäistä opiskelijan oleskelulupaa 
koskeva hakemus oli hylätty. Maa-
hanmuuttoviraston päätöksen pe-
rustelujen mukaan A:n varojensa 
alkuperästä esittämä selvitys oli 
epäuskottava, hänen toimeentu-
lonsa Suomessa ei siten ollut tur-
vattu ja oli aihetta epäillä hänen 
tarkoituksenaan olevan maahan-
tuloa koskevien säännösten kiertä-
minen. 

Korkein hallinto-oikeus totesi 
toimeentuloedellytyksen tarkoi-
tuksena olevan sen varmistami-
nen, että yhteiskunta ei joudu vas-
taamaan hakijan maassa oleskelus-
ta aiheutuvista kustannuksista. 
Oleskelulupamenettelyssä esitetyn 
selvityksen perusteella on voitava 
vakuuttua siitä, että hakijan käy-
tettävissä olevat varat riittävät tur-
vaamaan hänen toimeentulonsa 
oleskeluluvan voimassaolon ajan. 
Arvioitaessa, ovatko varat hakijan 
käytettävissä, myös varojen alku-
perällä ja sitä koskevalla selvityk-
sellä voi olla merkitystä. Selvitys-
velvollisuutta asetettaessa on kui-
tenkin suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti otettava huomioon toi-
meentuloedellytyksen tarkoitus ja 
hakijan kohtuulliset mahdollisuu-
det selvityksen esittämiseen. Haki-

jan toimeentulostaan ja varojen al-
kuperästä antamaa selvitystä tuli 
arvioida suhteessa siihen, voitiin-
ko hänen olettaa joutuvan turvau-
tumaan toimeentuloa turvaavaan 
etuuteen. 

Asiassa Maahanmuuttovirastol-
le esitetyn selvityksen perusteella 
voitiin vakuuttua siitä, että A:lla 
oli oleskeluluvan voimassaoloai-
kana käytettävissään toimeentu-
loedellytyksen kannalta katsoen 
riittävästi varoja. Kun lisäksi otet-
tiin huomioon A:n opintojen etene-
misestä esitetty selvitys, ei ollut 
perusteltua aihetta epäillä A:n tar-
koituksena olevan maahantuloa 
koskevien säännösten kiertämi-
nen. Maahanmuuttoviraston ja 
hallinto-oikeuden päätökset ku-
mottiin ja asia palautettiin Maa-
hanmuuttovirastolle uudelleen kä-
siteltäväksi. 

Ulkomaalaislaki 5 §, 7 § 2 moment-
ti, 36 § 2 momentti, 39 § 1, 2 ja 4 mo-
mentti

KHO:2018:1

Valitusoikeus – Ilmailulaki – 
Hallintolainkäyttölaki – Kunta – 
Asukasyhdistys – Århusin sopi-
mus – Lentoasema – Ympäris-
tönsuojelulaki – Meluntorjunta – 
Melunhallintadirektiivi – Lento-
melualue – Maankäytön suunnit-
telu

Asiassa oli ratkaistavana, oliko 
Tuusulan kunnanhallituksella ja 
asukasyhdistyksellä oikeus valit-
taa Liikenteen turvallisuusviras-
ton päätöksestä, jolla oli ilmailu-
lain nojalla päätetty olla antamatta 
lentomelua koskevia toimintara-
joituksia. Ilmailulaissa ei ollut erik-
seen säädetty kunnanhallituksen ja 
asukasyhdistyksen valitusoikeu-
desta, vaan asian ratkaiseminen 
perustui hallintolainkäyttölain 
6 §:n tulkintaan. Mainitun pykälän 
1 momentin perinteisen, verrattain 
ahtaan tulkinnan mukaan kunnan-
hallituksella ja asukasyhdistyksel-
lä ei olisi ollut valitusoikeutta. Kun 
kuitenkin otettiin huomioon ilmai-
lulain nojalla ratkaistun asian lii-
tyntä lentoaseman ympäristönsuo-
jelulain mukaista ympäristölupaa 
koskevaan asiaan, yhdistysten va-
litusoikeutta koskeva kansainväli-
nen kehitys ja oikeuskäytäntö, len-
tomelun vaikutukset kunnan 
maankäyttöön ja sen suunnitte-
luun sekä se, että meluntorjuntaa 
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koskevat toimintarajoitukset oli 
määrättävä lopullisesti ilmailulain 
eikä ympäristönsuojelulain nojal-
la, Liikenteen turvallisuusviraston 
päätöksen tulkittiin vaikuttavan 
kunnan ja omakotiyhdistyksen oi-
keuteen, velvollisuuteen tai etuun 
niin, että niillä hallintolainkäyttö-
lain 6 §:n 1 momentin mukaan oli 
valitusoikeus.

Ilmailulaki (1194/2009) 185 § 1 mo-
mentti
Hallintolainkäyttölaki 6 § 1 mo-
mentti
Suomen perustuslaki 20 §
Ks. KHO 2015:12; ks. ja vrt. myös 
KHO 2011:49 ja KHO 2016:10

KHO:2018:3

Opetustoimi – Maksuton koulua-
teria – Kliininen ravintovalmiste

Kunnan sivistystoimen osastopääl-
likkö oli hylännyt huoltajan hake-
muksen maksuttoman kouluateri-
an antamisesta vammaiselle lapsel-
le, jonka ainoa ravinto oli PEG-na-
pin kautta annettu kliininen ravin-
tovalmiste. Hallinto-oikeus oli hy-
lännyt huoltajan valituksen kun-
nan sivistystoimen osastopäällikön 
päätöksestä, koska lapsen ateriointi 
ei ollut toteutettavissa kouluruoka-
suositusten ja -ohjeiden mukaisesti 
eikä kliinistä ravintovalmistetta 
voitu pitää perusopetuslain 31 §:n 
2 momentissa tarkoitettuna mak-
suttomana ateriana.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että koulutuksen järjestäjällä oli 
perusopetuslain mainittuun sään-
nökseen perustuvan vahvan pää-
säännön mukaan velvollisuus jär-
jestää oppilaalle sellainen erityis-
ruokavalio, jota oppilaan tervey-
dentila tai vammaisuus edellytti-
vät. Myös yhdenvertaisuuslain 
8 §:n 1 momentin syrjinnän kiellon 
oli katsottava edellyttävän tätä läh-
tökohtaa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että esillä olevassa asiassa kliinises-
tä ravintovalmisteesta muodostuva 
ravinto ja ateriat rinnastuivat mui-
hin terveydellisistä syistä noudatet-
taviin erityisruokavalioihin. Asias-
sa, joka koski koulutuksen järjestä-
jän velvollisuutta antaa maksuton 
ateria, oikeudellista merkitystä ei 
ollut sillä, saiko oppilas ravintoval-
misteen suun vai PEG-napin kaut-
ta, eikä merkitystä ollut myöskään 
sillä, saivatko oppilas tai hänen 
vanhempansa sairausvakuutuskor-

vausta hankkiessaan valmistetta 
apteekista eikä lapsen tai hänen 
vanhempiensa saamilla vam-
maisetuuksilla tai tukitoimilla.

Kunnan sivistystoimen osasto-
päällikön päätös oli siten lainvas-
tainen. Tämän vuoksi hallinto-oi-
keuden ja kunnan sivistystoimen 
osastopäällikön päätökset kumot-
tiin ja asia palautettiin osastopääl-
likölle uudelleen käsiteltäväksi.

Suomen perustuslaki 16 § 1 mo-
mentti
Perusopetuslaki 31 § 2 momentti
Yhdenvertaisuuslaki 8 § 1 mo-
mentti

KHO:2018:5

Vammaispalvelu – Henkilökoh-
tainen apu – Henkilökohtaisesta 
avustajasta aiheutuvat kulut – 
Postimerkkien ja kirjekuorien 
hankintakustannukset

Vaikeavammainen henkilö A oli 
vaatinut Helsingin kaupungilta 
24 euron suuruista korvausta osta-
mistaan postimerkeistä ja kirje-
kuorista, joita kumpiakin hän oli 
hankkinut 20 kappaletta ja käyttä-
nyt niitä toimittaessaan henkilö-
kohtaisten avustajiensa tunti-ilmoi-
tuslomakkeet Helsingin kaupungin 
taloushallintopalveluun palkanlas-
kentaa ja palkanmaksua varten.

Helsingin kaupunki ei ollut 
osoittanut postitse tapahtuvalle 
tunti-ilmoituslomakkeiden toimit-
tamiselle muita vaihtoehtoja. Kun 
avustajien palkanmaksu ja siten 
henkilökohtaisen avun käyttämi-
nen edellytti välttämättä tunti-il-
moituslomakkeiden toimittamista 
palkanlaskentaan postitse, edellä 
mainittuja kustannuksia oli pidet-
tävä sellaisina avustajista A:lle ai-
heutuneina välttämättöminä ja 
kohtuullisina kuluina, jotka Hel-
singin kaupungin oli korvattava 
A:lle vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tuki-
toimista annetun lain 8 d §:n (981/
2008) 2 momentin 1 kohdan nojalla.

Vammaisuuden perusteella järjes-
tettävistä palveluista ja tukitoimis-
ta annettu laki 1 §, 8 § 2 momentti 
(134/2010), 8c § (981/2008) 3 mo-
mentti ja 8d § (981/2008) 2 mo-
mentti 1 kohta

KHO:2018:6

Vammaispalvelu – Henkilökoh-
tainen apu – Henkilökohtainen 

avustaja – Työnantajamalli – 
Ostopalvelumalli

Helsingin kaupunki oli muuttanut 
henkilökohtaisen avun toteutta-
mistapaa niin, että pääkaupunki-
seudun ulkopuolelle suuntautuvi-
en matkojen osalta kustannukset 
korvattiin niin sanotun työnantaja-
mallin mukaan. Asiassa oli ratkais-
tavana, millä tavoin täysin kuuro-
sokealle A:lle myönnetty henkilö-
kohtainen apu oli järjestettävä pää-
kaupunkiseudun ulkopuolelle teh-
tyjen matkojen osalta. A:n tiedon-
saanti, kommunikointi ja toiminta 
perustuivat vain tuntoaistin käyt-
töön ja hänen vammansa vaikeut-
tivat muun ohella sellaisten tehtä-
vien hoitamista, joista hänen tulisi 
suoriutua toimiessaan henkilökoh-
taisen avustajansa työnantajana. A 
oli itse ilmaissut, ettei hän kykene 
toimimaan eikä myöskään halua 
toimia henkilökohtaisen avusta-
jansa työnantajana.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
ettei A itse kyennyt vammoistaan 
johtuvan avun tarpeensa vuoksi 
kohtuudella toimimaan avustajansa 
työnantajana. Asiaa ei ollut syytä ar-
vioida toisin sen johdosta, että A 
voisi turvautua työnantajan velvoit-
teiden hoidossa sijaistyönantajaan.

Helsingin kaupunki ei siten voi-
nut hylätä A:n hakemusta henkilö-
kohtaisen avun järjestämisestä os-
topalveluna pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella tapahtuvan avun tar-
peen osalta.

Hallinto-oikeuden ja jaoston 
päätökset kumottiin ja asia palau-
tettiin jaostolle uudelleen käsiteltä-
väksi henkilökohtaisen avun 
myöntämiseksi ostopalvelumallia 
käyttäen.

Vammaisuuden perusteella järjes-
tettävistä palveluista ja tukitoimis-
ta annettu laki 8c § (981/2008) 
3 momentti, 8d § (981/2008) 1 ja 
2 momentti

KHO:2018:7

Toimeentulotuki – Toimeentulo-
tuen takaisinperintä – Takaisin-
perinnän perusteet – Takaisin-
perintäehto – Perintä kuolin-
pesäosuudesta – Keskinäinen 
testamentti – Omaisuuden 
käyttö- ja hallintaoikeus

A:n isovanhemmat B ja C olivat 
vuonna 2008 allekirjoittamassaan 
keskinäisessä testamentissa mää-
ränneet viimeisenä tahtonaan ja 
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testamenttinaan, että toisen heistä 
kuoltua jälkeen jäävä saa täyden 
käyttö- ja hallintaoikeuden kaik-
keen pesän omaisuuteen. Testa-
mentin mukaan molempien kuol-
tua omaisuus oli jaettava tasan hei-
dän tyttärensä D:n ja tämän tyttä-
ren A:n kesken niin, että D:llä on 
elinikäinen hallintaoikeus koko 
omaisuuteen.

E:n kaupungin viranhaltija oli 
toimeentulotuen myöntämisestä 
päättäessään samalla määrännyt, 
että toimeentulotuki peritään ta-
kaisin A:n osuudesta vuonna 2013 
kuolleen C:n kuolinpesään. Hallin-
to-oikeus oli E:n lautakunnan ha-
kemuksesta päätöksellään vuonna 
2016 velvoittanut A:n maksamaan 
takaisin ajalta 2015–2016 saamansa 
toimeentulotuet.

A:n oikeutta C:n jälkeen testa-
mentilla saamaansa omaisuuteen 
rajoittaa lesken käyttö- ja hallinta-
oikeus kaikkeen pesän omaisuu-
teen. Vasta leskenkin kuoltua A:lle 
tulee kuolinpesän varoista osuus, 
jota edelleenkin rasittaa D:n elin-
ikäinen hallintaoikeus. Korkein 
hallinto-oikeus katsoi, ettei A:lla 
näissä olosuhteissa ollut toimeen-
tulotukea myönnettäessä sellaista 
oikeutta varoihin, joista toimeen-
tulotuet olisi voitu periä takaisin.

Hallinto-oikeuden päätös ku-
mottiin ja E:n lautakunnan hake-
mus toimeentulotuen takaisinpe-
rinnästä hylättiin.

Laki toimeentulotuesta 19 §, 20 § 
1 momentti 1 kohta, 21 § 1 mo-
mentti ja 22 § 1 ja 2 momentti

KHO:2018:8

Kehitysvammaisten erityis-
huolto – Tapaamisia koskeva 
toimintamalli – Yhteydenpidon 
rajoittaminen – Asian tutkimi-
nen tuomioistuimessa – Laissa 
sääntelemätön rajoitus

Kehitysvammaisen täysi-ikäisen 
henkilön B:n äiti ja edunvalvoja A 
oli valituksessaan hallinto-oikeu-
delle esittänyt, että hänen ja tah-
dostaan riippumatta erityishuol-
lon toimintayksikköön määrätyn 
B:n välistä yhteydenpitoa rajoitet-
tiin kehitysvammapsykiatrian yk-
sikön palvelupäällikön allekirjoit-
taman tapaamisia koskevaksi toi-
mintamalliksi otsikoidun asiakir-
jan perusteella. Hallinto-oikeus jät-
ti A:n valituksen tutkimatta, koska 
rajoitustoimenpiteiden käyttämi-

sestä ei ollut tehty hallintolain-
käyttölain 5 §:n 1 momentissa tar-
koitettua valituskelpoista päätöstä. 
Hallinto-oikeuden päätöksen mu-
kaan siihen sai hakea muutosta va-
littamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus oikaisi 
hallinto-oikeuden päätökseen liite-
tyn valitusosoituksen, käsitteli va-
lituksen valituslupahakemuksena 
ja myönsi valitusluvan. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
vastaavalla tavalla kuin vuosikirja-
ratkaisussaan KHO 2013:142, että 
hallinto-oikeuden olisi tullut tut-
kia valittajan vaatimukset, vaikkei 
toimintamallia voitukaan pitää va-
lituskelpoisena päätöksenä. Kor-
kein hallinto-oikeus kumosi hallin-
to-oikeuden päätöksen ja otti asian 
välittömästi tutkittavakseen. 

Lainsäädännössä yhteydenpi-
don rajoittamisesta oli säädetty 
muun ohella lastensuojelulain 62 ja 
63 §:ssä sekä mielenterveyslain 
22j §:ssä. Tällaisen rajoitustoimen-
piteen käyttäminen oli mainituissa 
laeissa erikseen sallittu tietyillä 
edellytyksillä. Rajoituspäätöksiin 
sai lastensuojelulain 90 §:n 1 mo-
mentin ja mielenterveyslain 24 §:n 
1 momentin mukaan hakea muu-
tosta valittamalla. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että erityishuollossa olevien henki-
löiden kanssa tapahtuvaa yhtey-
denpitoa ja heidän luokseen toi-
mintayksikköön tehtäviä vierailuja 
varten oli sinänsä mahdollista laa-
tia yleisiä ohjeita, joilla pyrittiin 
muun ohella turvaamaan vierailu-
jen ja muun yhteydenpidon turval-
lisuus sekä varmistamaan, että vie-
railut ja muu yhteydenpito eivät 
aiheuttaneet haittaa tai vaaraa eri-
tyishuollossa olevalle henkilölle. 
Ohjeita ei kuitenkaan saanut käyt-
tää yhteydenpidon rajoittamistar-
koituksessa. 

Samoin selvää oli, että myös ke-
hitysvammaisten erityishuollossa 
yhteydenpidon rajoittaminen voi 
sinänsä olla tietyissä tilanteissa pe-
rusoikeusjärjestelmän kannalta 
hyväksyttävistä syistä välttämä-
töntä. Kun otettiin huomioon pe-
rustuslain 10 §:n 1 momentti ja ih-
misoikeussopimuksen 8 artikla, 
tällaisen rajoittamisen tuli perus-
tua lakiin ja täyttää perus- ja ihmis-
oikeuksien yleiset rajoittamisedel-
lytykset. Kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta annetussa laissa, sel-
laisena kuin se oli lain 381/2016 

voimaantulon jälkeen, ei kuiten-
kaan ollut säädetty mahdollisuu-
desta rajoittaa erityishuollossa ole-
van henkilön ja hänen läheistensä 
yhteydenpitoa.

Toimintamalli sisälsi muualla 
lainsäädännössä omaksuttuja yh-
teydenpidon rajoittamista vastaa-
via seikkoja muun ohella siltä osin 
kuin toimintamallissa oli todettu, 
että vierailuista oli ilmoitettava 
etukäteen, vierailujen pituutta ra-
joitettiin, vierailuja valvottiin, sekä 
rajoitettiin aikaa, jolloin puheluita 
voitiin soittaa. Toimintamallia oli 
esitetyn selvityksen mukaan myös 
käytetty yhteydenpidon rajoitta-
miseen. 

Toimintamallilla oli siten tosiasi-
allisesti puututtu A:n ja B:n yksi-
tyiselämän ja perhe-elämän suo-
jaan. Kysymys oli myös laissa sään-
telemättä jääneestä rajoitustoimen-
piteestä. Korkein hallinto-oikeus 
katsoi näin ollen, että palvelupääl-
liköllä ei ollut ollut oikeutta rajoit-
taa A:n ja B:n välistä yhteydenpitoa 
toimintamallissa tarkoitetuilla ta-
voilla. Yhteydenpidon rajoitusten 
laissa sääntelemättömyyden vuok-
si asiassa ei ollut edellytyksiä tuo-
mioistuimessa tarkemmin ratkais-
ta, mitkä rajoitukset tapauksessa 
olisivat saattaneet olla perusoike-
usjärjestelmän kannalta hyväksyt-
täviä ja välttämättömiä.

Suomen perustuslaki 10 ja 21 §
Euroopan neuvoston ihmisoikeus-
sopimus 8 ja 13 artikla
Laki kehitysvammaisten erityis-
huollosta 81d §
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mo-
mentti
Ks. myös KHO 2013:142 ja KHO 
2017:132

KHO:2018:10

Maankäyttö ja rakentaminen – 
Asemakaava – Teollisuuslaitos – 
Ympäristövaikutukset – Selvi-
tysten riittävyys – Asemakaavan 
sisältövaatimusten täyttyminen 
– Lupamenettelyt

Asemakaavan tarkoituksena oli 
mahdollistaa uuden biotuote-/ha-
vusellutehtaan rakentaminen noin 
yhdeksän kilometrin etäisyydelle 
kaupungin keskustasta ja vesistön 
rannalle. Tehtaan vuotuiseksi tuo-
tantokapasiteetiksi oli arvioitu 
1,2 miljoonaa tonnia havusellua. 
Hankkeen vaikutuksia oli selvitet-
ty YVA-lain mukaisessa ympäris-
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tövaikutusten arviointimenettelys-
sä. Asemakaavassa oli yksityis-
kohtaisesti varattu alueet teolli-
suuslaitoksen osatoiminnoille ja 
annettu kaavamääräyksiä toimin-
nasta aiheutuvien ympäristövai-
kutusten rajoittamiseksi. 

Asemakaavalla ratkaistiin 
maankäytölliset edellytykset teh-
taan sijoittamiselle kysymyksessä 
olevalle kaava-alueelle. Suunnitel-
lun maankäytön merkittävät vai-
kutukset oli selvitettävä sillä ta-
voin ja siinä laajuudessa kuin se 
asemakaavan suunnittelutarkkuus 
huomioon ottaen oli tarpeen ja 
mahdollista. Laadittujen selvitys-
ten perusteella oli voitava varmis-
taa asemakaavalle maankäyttö- ja 
rakennuslain 54 §:ssä asetettujen 
sisältövaatimusten täyttyminen. 

Suunnitellun tehtaan suuruus-
luokasta, toiminnoista ja sijainnis-
ta johtuen hanke oli myös ympä-
ristönsuojelulain, vesilain ja kemi-
kaalilain mukaisten lupa- ja val-
vontamenettelyjen piirissä. Näissä 
asemakaavoitukseen ja maankäyt-
tö- ja rakennuslain lupajärjestel-
mään nähden erillisissä menette-
lyissä lopullisesti ratkaistiin, oli-
vatko tehtaan toiminnalliset edel-
lytykset alueella ylipäätään ole-
massa, sekä selvitettiin yksityis-
kohtaisesti toiminnan tekniset vaa-
timukset ja ympäristökuormituk-
sen sallittavuus. Mikäli toiminta 
sallittiin, annettiin näissä menette-
lyissä yksityiskohtaiset määräyk-
set ympäristön pilaantumisen eh-
käisemiseksi tarkoitetuista toimis-
ta sekä ympäristöpäästöjen raja-ar-
voista ja rajoittamisesta muun 
ohella melu- ja vesistöpäästöjen 
osalta. Myös toimintaan mahdolli-
sesti liittyvät häiriö- ja onnetto-
muustilanteet oli otettava huomi-
oon muiden lakien mukaisessa 
päätösharkinnassa. Vastaavia tie-
toja ei voitu edellyttää sen arvioi-
miseksi täyttyvätkö asemakaavan 
sisältövaatimukset. 

Asemakaavaa laadittaessa teh-
dyt selvitykset olivat muun ohella 
edellä lausuttu huomioon ottaen 
riittävän yksityiskohtaisia ja katta-
via, jotta voitiin varmistua siitä, 
että alueen käyttämisestä kaavassa 
osoitettuun tarkoitukseen ei ennal-
ta arvioiden aiheutunut sellaisia 
haittavaikutuksia, joita olisi ollut 
pidettävä terveellisen elinympäris-
tön luomista tai luonnonympäris-
tön vaalimista koskevien asema-
kaavan sisältövaatimusten vas-

taisena, ja ettei tehtaan toiminnois-
ta aiheutunut sellaista elinympä-
ristön laadun merkityksellistä hei-
kentymistä, joka ei olisi ollut pe-
rusteltua asemakaavan tarkoitus 
huomioon ottaen tai sellaisia kaa-
va-alueen ulkopuolella sijaitsevien 
kiinteistöjen käyttöä rajoittavia 
vaikutuksia, joista olisi voitu kat-
soa aiheutuvan maankäyttö- ja ra-
kennuslain 54 §:n 3 momentissa 
tarkoitettua kohtuutonta haittaa. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §, 
54 §

KHO:2018:12

Kuntien välinen hallintoriita – 
Vastuu lastensuojelun kustan-
nuksista – Jälkihuolto – Huos-
tassapidon lopettamisen vai-
kutus – Perhehoitaja – Sijoitus

Vuonna 1999 syntynyt A oli ollut 
C:n kaupungin huostaan ottamana 
ja sijaisperheisiin sijoitettuna ajalla 
21.7.2005–13.10.2011. Käräjäoikeus 
oli 11.7.2011 määrännyt lapsen 
huoltajaksi D:n. A:n huostassapito 
lopetettiin 14.10.2011, minkä jäl-
keen A muutti asumaan D:n luo 
aluksi E:n kaupunkiin ja 17.12.2012 
alkaen B:n kuntaan. Lastensuoje-
lun asiakkuus siirtyi 1.7.2014 B:n 
kunnalle, joka oli D:n kanssa teke-
mänsä perhehoidon toimeksianto-
sopimuksen perusteella maksanut 
D:lle 1.7.2014 alkaen perhehoitaja-
laissa tarkoitettua hoitopalkkiota 
ja kulukorvausta. B:n kunta oli hal-
linto-oikeudessa vaatinut, että C:n 
kaupunki velvoitetaan korvaa-
maan B:n kunnalle sen jälkihuol-
lon kustannuksina maksamat mää-
rät 1.7.2014 lähtien. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että B:n kunnan D:lle maksamissa 
hoitopalkkioissa ja kulukorvauk-
sissa oli kysymys lastensuojelu-
lain 16b §:n (1380/2010) 1 momen-
tissa tarkoitetuista A:n huollon tai 
hoidon tarpeen edellyttämistä jäl-
kihuollon palveluista ja tukitoi-
mista. Niistä aiheutuneet kustan-
nukset B:n kunta oli lapsen sijoi-
tuskuntana oikeutettu perimään 
C:n kaupungilta, joka vastasi kus-
tannuksista lastensuojelulain 
16a §:n (88/2010) 3 momentin pe-
rusteella. Sillä seikalla, ettei lapsi 
ollut sijoitettuna D:n huoltoon 
huostaan otettuna lastensuojelu-
lain 46 §:n 2 momentissa tarkoite-
tulla tavalla, ei ollut asiassa oikeu-
dellista merkitystä. 

Hallinto-oikeuden päätös ku-
mottiin ja C:n kaupunki velvoitet-
tiin korvaamaan B:n kunnalle hoi-
topalkkiot ja kulukorvaukset. 

Äänestys 4–1 

Lastensuojelulaki 16 § (88/2010) 
1 momentti, 16a § (88/2010) 1 ja 
3 momentti, 16b § (1380/2010) 
1 momentti, 75 § 1 ja 3 momentti ja 
76 § 1 momentti

KHO:2018:13

Huostaanotto ja sijaishuoltoon 
sijoittaminen – Huostaanottoha-
kemuksen hylkääminen – Huol-
tajan ensisijainen vastuu lapsen 
hyvinvoinnista – Riita lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta 
– Huostaanoton viimesijaisuus

X:n kaupungin lapsiperhetyön 
päällikkö oli hakenut C:n huos-
taanottoa sillä perusteella, että olo-
suhteet äiti A:n luona uhkasivat 
vakavasti vaarantaa C:n terveyttä 
ja kehitystä, sekä C:n sijoittamista 
sijaishuoltoon hänen isänsä B:n ja 
tämän avopuolison luokse. A oli 
tuolloin lapsen yksinhuoltaja. Ha-
kemuksen perusteena oli erityises-
ti A:n päihteidenkäyttö sekä tämän 
aggressiivinen ja impulsiivinen 
käytös. Hallinto-oikeus hylkäsi 
huostaanottohakemuksen. 

Lapsiperhetyön päällikkö valitti 
päätöksestä korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Valituksessa todettiin, 
että lapsesta oli tehty hallinto-oi-
keuden päätöksen antamisen jäl-
keen useita lastensuojeluilmoituk-
sia ja että ilmoituksissa oli kysy-
mys vakavista äidin päihteiden-
käyttöön liittyvistä seikoista. 

Käräjäoikeus oli B:n hakemuk-
sesta määrännyt C:n vanhempiensa 
yhteishuoltoon päätöksellä, joka an-
nettiin hallinto-oikeuden päätöksen 
jälkeen. Käräjäoikeus oli samalla an-
tanut määräykset lapsen asumisesta 
isänsä luona sekä lapsen oikeudesta 
tavata äitiään. Äiti saattoi tavata las-
ta joka toinen viikko keskiviikosta, 
päiväkodin tai koulun jälkeen, aina 
maanantai-aamuun saakka. 

Valittaja katsoi vastaselitykses-
sään, että huostaanotto oli edelleen 
ajankohtainen. Huostaanotolla 
voitiin turvata, että äidin ja lapsen 
tapaamiset olivat rajoitettuja ja val-
vottuja. Lapselle koitui muutoin 
vaaraa näin laajasta tapaamisoi-
keudesta. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
ettei asiassa ollut tullut esille seik-

momentti_2_18.fm  Page 10  Tuesday, February 20, 2018  11:07 AM



11 Momentti 2/2018

M
om

entti
koja, joiden johdosta oli syytä 
epäillä lähihuoltajaksi tulleen isän 
lapseen kohdistamassa huolenpi-
dossa tai lapsen kasvuolosuhteis-
sa sellaisia puutteita, jotka uhkasi-
vat vakavasti vaarantaa lapsen 
terveyttä tai kehitystä. Huoltajilla 
oli lastensuojelulain 2 §:n perus-
teella ensisijainen vastuu lapsen 
tasapainoisen kehityksen ja hy-
vinvoinnin turvaamisesta. Lapsen 
hyvinvoinnin turvaamiseksi ta-
paamisten aikana voitiin ryhtyä 
muihin toimiin kuin huostaanot-
toon. Viimesijaiseksi lastensuoje-
lutoimenpiteeksi tarkoitetun lap-
sen huostaanoton edellytykset ei-
vät näin ollen täyttyneet. Valitus 
oli siten hylättävä. 

Lastensuojelulaki 2 § 1 momentti, 
4 § 4 momentti, 40 §, 49 § 1 ja 3 mo-
mentti 
Laki lapsen huollosta ja tapaamis-
oikeudesta 1 ja 2 §

KHO:2018:15

Virkasopimuksen irtisanominen 
- Valtiontalouden tarkastusvi-
rasto - Päätöksen valituskelpoi-
suus - Kuuleminen - Virkasopi-
muksen irtisanomisen perusteet 
- Perusteiden asianmukaisuus

A oli vuonna 2009 määrätty tulok-
sellisuustarkastuspäällikön tehtä-
vään Valtiontalouden tarkastusvi-
raston sisäisellä hakumenettelyllä 
ja hänen kanssaan oli tehty virka-
sopimus. Virkasopimus oli sittem-
min uusittu kesäkuussa 2013. Sopi-
mus oli voimassa toistaiseksi, 
enintään kuitenkin niin kauan 
kuin A oli määrätty toimimaan tu-
loksellisuustarkastuspäällikön 
tehtävässä. Sopimuksen mukaan 
A:n tehtävänä oli toimia tarkastus-
ryhmän henkilöstön esimiehenä 
sekä ohjata, neuvoa ja valvoa oh-
jausvastuulleen kuuluvia tarkas-
tuksia. Sopimuksen mukaan kum-
mallakin osapuolella oli oikeus ir-
tisanoa sopimus. 

Virasto irtisanoi maaliskuussa 
2016 tekemällään päätöksellä A:n 
virkasopimuksen ja päätti hänelle 
vuonna 2013 annetun tehtävään 
määräyksen. A haki muutosta pää-
tökseen valittamalla korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että kun otettiin huomioon tehtä-
vään määräämisen päättämisen ja 
virkasopimuksen irtisanomisen 
vaikutukset A:n virkamiesoikeu-

delliseen asemaan ja etuihin, viras-
ton päätöstä oli pidettävä hallinto-
lainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuna valituskelpoisena 
päätöksenä. Eduskunnan virka-
miehistä annetun lain 63a §:n 
2 momentissa mainitut muutok-
senhakukiellot eivät olleet esteenä 
asian tutkimiselle. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
muutoin, että asiassa ei ollut ta-
pahtunut hallintolain 34 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua kuulemisvir-
hettä. Virastossa esimiestehtävissä 
olleiden henkilöiden jatkoedelly-
tyksiä oli harkittu kunkin kanssa 
erikseen käydyn keskustelun pe-
rusteella. Keskustelut oli käynyt 
viraston pääjohtaja. Kysymys oli 
ollut samalla harkinnasta, jossa or-
ganisaatiorakennetta mahdollises-
ti muutetaan. A oli näissä puitteis-
sa voinut ennen itseään koskevan 
päätöksen tekemistä ilmoittaa kan-
tansa viraston johtamisjärjestel-
mästä ja sen muutostarpeista sekä 
tuoda esille omaa johtajuuttaan 
koskevat näkemyksensä. 

Virastossa oli toteutettu kesä-
kuun 2016 alussa organisaa-
tiomuutos, jossa yksi valvontayk-
siköistä oli lakkautettu ja sen tehtä-
vät oli siirretty toiselle yksikölle. 
Virastossa oli myös siirrytty neljäs-
tä tarkastusryhmästä kolmeen tar-
kastusryhmään. Virastossa oli si-
ten toteutettu A:ta koskevan pää-
töksen perusteluissa esitetty hen-
kilöesimiestehtävien ja tarkastuk-
sen ohjauksen tehtävien uudelleen 
järjestely ja organisointi. Asiassa ei 
ollut siten ilmennyt, että A:ta kos-
keva päätös olisi perustunut epä-
asiallisiin syihin. Virkasopimuk-
sen irtisanominen ei myöskään 
edellyttänyt, että irtisanomispe-
rusteet vastaisivat niitä perusteita, 
joiden nojalla virkasuhde voitiin 
irtisanoa. A:n valitus oli siten hy-
lättävä. 

L eduskunnan virkamiehistä 44 § 
1 ja 2 momentti, 49 §, 63a § 1 ja 
2 momentti 
L Valtiontalouden tarkastusviras-
tosta 20 § 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mo-
mentti 
Hallintolaki 2 § 1 ja 2 momentti, 6 § 
ja 34 § 1 momentti 
Äänestys 4–1 perusteluista

KHO:2018:17

Hallintoasia – Asiamies – Esiin-
tymiskielto – Yksilöity asia – 

Suhteellisuusperiaate – Sanan-
vapaus

X:n kaupungin sivistystoimen joh-
taja oli kieltänyt B:tä esiintymästä 
poikansa A:n asiamiehenä tai 
avustajana sivistystoimen johtajan 
päätöksessä tarkoitetun kouluta-
paturma-asian käsittelyssä sivis-
tystoimessa. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että A:lle sattuneeseen koulutapa-
turmaan liittyvään opetuksen jär-
jestäjän korvausvaatimukseen liit-
tyviä lukuisia erilaisia vaatimuksia 
voitiin hallintolain 12 §:n 2 mo-
mentin esiintymiskieltosääntelyn 
kannalta pitää yhtenä asiana. 
Esiintymiskielto ei korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksestä il-
menevin perustein loukannut B:n 
sananvapautta. Korkein hallinto-
oikeus hylkäsi A:n valituksen hal-
linto-oikeuden päätöksestä, jolla 
oli hylätty A:n valitus sivistystoi-
men johtajan päätöksestä. 

Hallintolaki 6 §, 12 § 1 ja 2 moment-
ti sekä 13 § 1 ja 2 momentti 
Suomen perustuslaki 12 § 1 mo-
mentti 
Euroopan ihmisoikeussopimus 
10 artikla

KHO:2018:18

Omaishoidon tuki – Omaishoi-
don tuen myöntäminen – Alle 
vuoden ikäinen lapsi – Lapsen 
hoitoisuus – Kirjoilla oleminen 
terveydenhuollon toimintayksi-
kössä

Alle vuoden ikäisen lapsen imutie-
epämuodostuma ja henkitorvia-
vanne edellyttivät häntä hoitavilta 
henkilöiltä jatkuvasti seurantaa, 
lääketieteellisiä hoitotoimenpiteitä 
ja elvytysvalmiutta. Korkein hal-
linto-oikeus katsoi toisin kuin hal-
linto-oikeus, että lapsen tarvitsema 
hoito ja huolenpito poikkesivat 
merkittävästi vastaavan ikäisen 
terveen lapsen tarvitsemasta hoi-
dosta ja huolenpidosta. Lapsen 
hoitoisuuden osalta omaishoidon 
tuen edellytysten voitiin katsoa 
täyttyneen. 

Kun otettiin huomioon omais-
hoidon tuen kokonaisuus ja sen 
tarkoitus tukea nimenomaan koto-
na tapahtuvaa hoitoa, omaishoi-
don tukea ei voitu myöntää liittyen 
hoitoon ja hoidon opetteluun, jo-
hon vanhemmat olivat osallistu-
neet lapsen ollessa sairaalassa. 
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Omaishoidon tuesta annetun 
lain 2 §:n 1 kohta ja 3 §:n 1 kohta ei-
vät sinänsä estäneet kuntaa myön-
tämästä tukea sellaiselle henkilöl-
le, joka oli hoidettavana tervey-
denhuollon toimintayksikössä, 
mutta vietti tosiasiassa merkittä-
västi aikaa kotona omaisen tai 
muun läheisen henkilön hoidetta-
vana, jos tuen edellytykset muu-
toin täyttyivät. Kun otettiin huo-
mioon selvitys lapsen kotona tosi-
asiallisesti viettämästä ajasta, kor-
kein hallinto-oikeus katsoi samoin 
kuin hallinto-oikeus, että X:n sosi-
aali- ja terveyslautakunnan jaosto 
oli voinut hylätä lapsen vanhempi-
en tekemän oikaisuvaatimuksen 
tuen hylkäävästä päätöksestä. 

Laki omaishoidon tuesta 2 § 1 ja 
4 kohta ja 3 § 
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 14 § 
2 momentti 
Yhdenvertaisuuslaki 8 § 1 mo-
mentti ja 27 § 
Lapsen oikeuksien yleissopimus 
3 artikla 1 kappale

KHO:2018:19

Oppisopimuskoulutus – Valtion-
osuuden takaisinperintä – 
Palautusvelvollisuuden lakkaa-
minen – Palautusvelvollisuuden 
raukeaminen – Vanhentumis-
lain soveltuminen – Oppisopi-
musasiakirjojen puutteet – 
Virheiden olennaisuus – Minis-
teriön ohjeistus

Opetus- ja kulttuuriministeriö oli 
katsonut Pohjois-Suomen Koulu-
tuskeskussäätiön menetelleen vas-
toin oppisopimuskoulutusta ja sen 
järjestämistä koskevia säännöksiä 
ja perinyt säätiöltä takaisin sille 
maksettuja vuosien 2007–2010 val-
tionosuuksia korkoineen. Takai-
sinperintäpäätösten perusteena oli 
Opetushallituksen säätiön toimin-
taan vuonna 2011 tekemä tarkastus 
ja tarkastuksessa tehdyt havainnot 
erityisesti oppisopimusasiakirjojen 
puutteista ja virheellisyyksistä. 

Säätiö oli valituksissaan katso-
nut, että takaisinperintä oli rauen-
nut vuosien 2007 ja 2008 osalta 
muun ohella sillä perusteella, että 
asiassa tuli soveltaa vuoden 1998 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetun lain ja vuoden 
1996 kuntien valtionosuuslain suo-
ritusvelvollisuuden raukeamista 
koskevien säännösten rinnalla 
myös velan vanhentumisesta an-

netun lain 4 §:n mukaista yleistä 
vanhentumisaikaa. 

Asiaan sovellettavan vuoden 
1996 kuntien valtionosuuslain 20 § 
oli vanhentumislain 2 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu velan vanhen-
tumisaikaa koskeva erityissään-
nös, joka kyseisen lainkohdan mu-
kaan syrjäytti yleistä vanhentu-
misaikaa koskevan vanhentumis-
lain 4 §:n säännöksen. Näin ollen 
vanhentumislain mukainen ylei-
nen vanhentumisaika ei tullut asi-
assa sovellettavaksi, vaan kysy-
mys säätiön palautusvelvollisuu-
den lakkaamisesta ratkaistiin aino-
astaan vuoden 1996 kuntien valti-
onosuuslain 20 §:n suoritusvelvol-
lisuuden raukeamista koskevan 
säännöksen nojalla siten kuin 
säännöstä on korkeimman hallin-
to-oikeuden oikeuskäytännössä 
vakiintuneesti tulkittu. 

Vuosien 2007 ja 2008 valtion-
osuuden palautusvelvollisuus ei 
ollut rauennut myöskään sillä sää-
tiön esittämällä perusteella, että 
ministeriön takaisinperintäpäätök-
siä ei ollut annettu sille todisteelli-
sesti tiedoksi ennen raukeamiselle 
asetetun määräajan päättymistä. 
Asiaan sovellettavassa vuoden 
1996 kuntien valtionosuuslain 
20 §:ssä edellytettiin ainoastaan ta-
kaisinperintää koskevan päätök-
sen tekemistä palautusvelvollisuu-
den raukeamista koskevassa mää-
räajassa, mutta sen sijaan takaisin-
perintäpäätöksen todisteellisen 
tiedoksiannon ajankohdalla ei ol-
lut merkitystä palautusvelvolli-
suuden raukeamisen arvioinnissa. 

Säätiö oli kiistänyt sen järjestä-
män oppisopimustoiminnan ol-
leen toimintaa koskevan lainsää-
dännön vastaista ja katsonut mi-
nisteriön ja Opetushallituksen te-
kemät tulkinnat ja johtopäätökset 
sen oppisopimusasiakirjoja rasitta-
vista puutteista ja virheellisyyksis-
tä vääriksi. Säätiö oli esittänyt sekä 
asian kirjallisessa että suullisessa 
käsittelyssä yksityiskohtaisia esi-
merkkejä siitä, kuinka sen oppiso-
pimusasiakirjoihin oli sisältynyt 
muun ohella riittävänä pidettävä 
keskeisten työtehtävien kuvaus 
sekä tietopuolisen opetuksen 
suunnitelma. 
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että 
ministeriö ei ollut päätöksissään 
osoittanut, että valtionosuuden 
kannalta riittävä selvitys opiskeli-
jan keskeisistä työtehtävistä tai tie-
topuolisen opetuksen kirjaamisesta 

olisi puuttunut jokaisesta takaisin-
perinnän kohteena olleesta oppiso-
pimuksesta siten, että takaisinpe-
rinnän edellytysten olisi voitu kat-
soa täyttyneen kaikkien takaisinpe-
rinnän kohteena tällä perusteella 
olevien oppisopimusten osalta. 
Vaikka kaikkia ministeriön päätök-
sissä takaisinperinnän perusteena 
pitämiä virheitä ei voitu pitää sillä 
tavalla olennaisina, että niiden joh-
dosta oppisopimukseen saatua ra-
hoitusta olisi voitu periä takaisin, 
säätiön toiminnassa havaittuja 
puutteita ja virheellisyyksiä oli kui-
tenkin kokonaisuudessaan arvioi-
den pidettävä merkittävinä. 
Asiassa ei voitu tarkoin laskea sitä 
vuosilta 2007–2010 maksettujen 
valtionosuuksien määrää, jonka 
ministeriö oli voinut periä takaisin, 
joten takaisinperittäväksi hyväk-
syttävää määrää oli kohtuudella 
alennettava. Tässä arvioinnissa 
otettiin huomioon muun ohella, 
että koulutuksen järjestäjän oppi-
sopimusasiakirjojen puutteet tuli-
vat käytännössä todetuiksi vasta 
koulutuksen järjestäjän toimintaan 
tehdyn tarkastuksen jälkeen, jol-
loin saatu valtionosuus oli jo käy-
tetty opiskelijalle annettuun kou-
lutukseen. Lisäksi niiden oppiso-
pimusasiakirjojen puutteiden ja 
virheiden osalta, joihin liittyi tul-
kinnanvaraisuutta, takaisinperin-
täpäätös saattoi olla koulutuksen 
järjestäjän kannalta lopputuloksel-
taan kohtuuton, etenkin kun puut-
teen tai virheen kohteena olevasta 
seikasta ei ollut ollut ministeriön 
ohjausta. 

Korkein hallinto-oikeus alensi 
takaisinperittävää määrää sekä 
poisti koron suorittamista koske-
van velvollisuuden kokonaisuu-
dessaan. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annettu laki (635/1998) 
45 §, 46 §, 57 § 
Kuntien valtionosuuslaki (1147/
1996) 19 §, 20 § 
Velan vanhentumisesta annettu la-
ki (728/2003) 2 § 1 momentti, 4 § 
Ammatillisesta koulutuksesta an-
nettu laki (630/1998) 15 §, 17 § 
Ammatillisesta koulutuksesta an-
nettu asetus (811/1998) 5 §, 6 §, 7 § 
Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 
7 § 1 momentti

KHO:2018:20

Sähköturvallisuus – Markkina-
valvonta – Myynti- ja luovutus-
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M
om

entti
kielto – Tuoteturvallisuus – 
Turvallisuuspuute – Yhden tuot-
teen testaus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
oli markkinavalvonnassa havaitun 
turvallisuuspuutteen vuoksi vel-
voittanut yhtiön A lopettamaan 
välittömästi tuotteen LED-kyntte-
likkö myynnin ja muun luovutta-
misen. Tuotteen liitäntälaitteen 
pistotulpan toinen kosketintappi ei 
ollut akkreditoidun tarkastuslai-
toksen yhdelle tuotteelle tekemäs-
sä testissä kestänyt vaatimusten 
mukaista vääntökoetta. Pistotulp-
pa saattoi käytössä irrota ja aiheut-
taa sähköiskun tai tulipalon vaa-
ran jäämällä pistorasiaan. 

Yhtiön A mukaan tuotteen val-
mistaja oli hankkinut tuotteelle 
hyväksynnän. Tuote oli läpäissyt 
laboratoriotestissä vaatimusten 
mukaisen vääntökokeen ja tuot-
teelle oli myönnetty FI-sertifikaat-
ti. Yhtiön A mukaan tuotteessa 
olevaa turvallisuuspuutetta ei 
voitu todeta yhden tuotteen testa-
uksella. Testaukseen olisi tullut 
ottaa useampi tuote kuten tuottei-
ta valmistettaessa tehtävissä tes-
tauksissa. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että markkinavalvontaa suoritetta-
essa tuotteen turvallisuutta arvioi-
daan yksittäisen käyttäjän hengen, 
terveyden ja omaisuuden turvalli-
suuden kannalta. Markkinaval-
vonnassa nyt kyseessä olevassa 
tuotteessa havaittu virhe on sen 
laatuinen, että sen voidaan arvioi-
da aiheuttavan sähköiskun ja/tai 
tulipalon vaaran tuotteen käyttä-
jälle. Hallinto-oikeuden päätös, jol-
la turvallisuus- ja kemikaaliviras-
ton päätös oli kumottu, kumottiin 
ja turvallisuus- ja kemikaaliviras-
ton päätös saatettiin voimaan. 

Sähköturvallisuuslaki 5 § 1 mo-
mentti, 6 § ja 27 § 1 momentti 1 ja 
2 kohta 
Tietyllä jännitealueella toimivia 
sähkölaitteita koskeva jäsenvaltioi-
den lainsäädännön lähentämisestä 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2006/95/EY 
(pienjännitedirektiivi) 2 artikla 
1 kohta, 3, 5, 6, 7 artikla

KHO:2018:22

Lääkkeiden velvoitevarastointi – 
Varastointivelvoitteen alittami-
nen – Varastointivelvoitteen 
täyttäminen – Velvoitevarastoin-

tikorvaus – Huoltovarmuuskes-
kus

Huoltovarmuuskeskus oli hylän-
nyt lääkkeiden velvoitevarastointi-
korvausta koskevan hakemuksen 
sillä perusteella, ettei varastointi-
velvoitetta ollut eräiden lääkkei-
den velvoitevarastoitavien määri-
en luvattomien alitusten vuoksi 
täytetty. Alitukset olivat olleet kes-
kimäärin merkittävät. Hallinto-oi-
keus oli hakijoiden valituksesta 
kumonnut Huoltovarmuuskes-
kuksen päätöksen lakiin perustu-
mattomana ja palauttanut asian 
Huoltovarmuuskeskukselle uu-
delleen käsiteltäväksi. Korkein 
hallinto-oikeus totesi, että varas-
tointivelvoitteen alitukset olivat 
eräiden varastointivelvoitteen pii-
riin kuuluvien valmisteiden osalta 
olleet merkittävät, mutta eräiden 
muiden valmisteiden osalta alituk-
set olivat olleet vähäisempiä, eikä 
kaikkien valmisteiden osalta ollut 
esiintynyt alitusta lainkaan. Kor-
kein hallinto-oikeus katsoi, ettei 
Huoltovarmuuskeskus ollut voi-
nut hylätä hakijoiden hakemusta 
kokonaisuudessaan, vaan varas-
tointivelvollisuuden täyttämiseen 
perustuvaa oikeutta velvoitevaras-
tointikorvaukseen oli tullut arvioi-
da lääkekohtaisesti. Korkein hal-
linto-oikeus ei muuttanut hallinto-
oikeuden päätöksen lopputulosta. 

Laki lääkkeiden velvoitevarastoin-
nista 2 §, 3 § 1 momentti 1–3 kohta, 
4 § 1 momentti, 6 §, 9 § 1 momentti 
12 § 1 ja 3 momentti, 15 § 1 ja 2 mo-
mentti sekä 17 § 2 momentti 
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden 
velvoitevarastoinnista 1 ja 4 §

KHO:2018:23

Vesiasia – Voimalaitoksen 
rakentaminen – Uusi voimalai-
tosyksikkö – Vesivoima – Vesis-
tön säännöstely – Lyhytaikais-
säännöstely – Kalatalousvel-
voite – Kalatie – Kalatien raken-
tamismääräyksen tarkistaminen

Lupahakemuksessa oli kysymys 
uuden voimalaitosyksikön (raken-
nusvirtaama 40 m3/s) rakentami-
sesta kosken itärannalle vanhaan 
uittokanavaan. Kosken länsiran-
nalla toiminnassa ollut saman yhti-
ön vanha vesivoimalaitos (raken-
nusvirtaama 24 m3/s) oli tarkoitus 
jättää paikoilleen ja käyttää sitä 
vain virtaaman ylittäessä 40 m3/s 
sekä uuden voimalaitosyksikön 

huoltoseisokkien aikana. Hakijan 
tarkoituksena oli hoitaa uuden 
voimalan juoksutukset vanhan 
voimalan voimassa olleen luvan 
määräysten mukaisesti. 

Hakemuksessa ei ollut pyydetty 
vanhan voimalan säännöstelyä 
koskevien lupamääräysten muut-
tamista, mutta hakijan ilmeisenä 
tarkoituksena oli harjoittaa uudel-
la voimalaitoksella lyhytaikais-
säännöstelyä. Kun uutta voimalaa 
oli tarkoitus käyttää pääosin yksin 
vesistön säännöstelyyn, siinä har-
joitettavasta lyhytaikaissäännöste-
lystä saattoi aiheutua hankkeen 
vaikutusalueella sellaisia vaiku-
tuksia, joita ei ollut otettu huo-
mioon vanhaa voimalaitosta kos-
kevassa voimassa olevassa luvassa 
eikä sen muutoksessa. Vedenkor-
keuden säätelyä ja juoksutuksia 
koskevien määräysten antaminen 
uuden voimalaitoshankkeen joh-
dosta saattoi siten olla tarpeellista 
uuden voimalaitoksen rakentamis-
luvassa. Uuden voimalaitoksen 
käyttöön ottamisen jälkeen vanhaa 
voimalaitosta ei enää käytettäisi 
vastaavasti kuin aiemmin, ja voi-
malaitoksissa hyödynnettiin sa-
maa vesivoimaa. Uuden voimalan 
lupaharkinnassa tuli sen vuoksi ot-
taa huomioon voimalaitosten 
muodostama toimintakokonai-
suus ja niiden yhteisvaikutus vesi-
ympäristöön. 

Koska luvan hakija ei ollut esit-
tänyt suunnitelmaa siitä, miten 
juoksutuksia oli tarkoitus toteuttaa 
uudella vesivoimalaitoksella eikä 
ollut hakemuksessaan arvioinut 
mahdollisen lyhytaikaissäädön 
vaikutuksia, lupaviranomaisella ei 
asiaa ratkaistaessa ollut käytettä-
vissä riittävää selvitystä juoksutus-
ta koskevien lupamääräysten aset-
tamiseksi. Tämän vuoksi hallinto-
oikeuden oli tullut kumota lupa-
päätös juoksutuksia koskevien 
sekä vedenkorkeuksien ja virtaa-
mien tarkkailua koskevien lupa-
määräysten osalta ja palauttaa asia 
niiltä osin lupaviranomaiselle uu-
delleen käsiteltäväksi tilaisuuden 
varaamiseksi hakijalle esittää sel-
vitys lyhytaikaissäännöstelyn to-
teuttamisesta ja sen vaikutuksista. 

Mainitut voimalaitokset aiheut-
tivat yhdessä esteen vaelluskaloille 
ja niiden luontaisen elinkierron pa-
lauttamiselle. Tätä oli pidettävä 
myös intressivertailussa merkittä-
vänä haittana, minkä vuoksi kalan 
kulun ja kalakantoja koskevien 
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olosuhteiden turvaaminen oli lu-
paharkinnan kannalta keskeistä. 
Kalatien toimivuus oli epävarmaa, 
minkä vuoksi kalatien toimivuutta 
saattoi olla tarpeen parantaa myö-
hemmin. Tästä syystä asiassa oli 
voitu antaa vesilain 3 luvun 20 §:n 
perusteella määräys kalatien ra-
kentamista ja kalatien toimivuu-
den tarkkailua koskevien mää-
räysten 3 ja 4 tarkistamisesta. Kun 
lupaharkinnan kannalta keskeisen 
kalatien toimivuus oli jäänyt epä-
selväksi, ei mainittujen määräys-
ten 3 ja 4 tarkistamista koskevaa 
harkintaa ollut syytä jättää vesilain 
3 luvun 22 §:n 1 momentin varaan, 
vaan määräysten mahdollinen tar-
kistaminen oli tehtävä lupamäärä-
yksessä 5 tarkoitetun erillisen sel-
vityksen perusteella. 

Vesilaki (587/2011) 3 luku 2 § 1 mo-
mentti, 3 luku 10 § 1 ja 2 momentti, 
3 luku 11 § 1 momentti, 3 luku 14 § 
1, 2 ja 3 momentti, 3 luku 20 § 1 ja 
2 momentti, 7 luku 1 § ja 2 § 2 mo-
mentti

Verotus

KHO:2018:2

Elinkeinotulon verotus – Korko-
menojen vähentäminen – Korko-
vähennysrajoitusten soveltami-
nen – Tasevertailu – Tasetesti – 
Konsernitilinpäätös – Alakon-
serni – Pääomarahasto – Guern-
sey

F-rahasto oli D-konsernin hallin-
noima pääomarahasto. Oikeudelli-
selta muodoltaan F-rahasto oli 
Guernseyn saarelle rekisteröity li-
mited partnership, joka vastasi yh-
tiömuodoltaan lähinnä suomalais-
ta kommandiittiyhtiötä. F-rahasto 
ei ollut erillinen oikeushenkilö, 
minkä vuoksi sen edustajana toimi 
käytännössä vastuunalainen yh-
tiömies eli E GP, joka oli Guern-
seyn saarelle rekisteröity D-kon-
serniin kuuluva yhtiö.

F-rahasto oli vuonna 2011 mu-
kana ostamassa C-konsernia. F-ra-
hasto sai tällöin noin 60 prosentin 
suuruisen omistusosuuden yritys-
kauppaa varten perustetusta B 
Oy:stä. B Oy omisti koko aiemmin 
toimimattoman valmisyhtiön A 
Oy:n osakekannan. A Oy puoles-
taan hankki koko C-konsernin 
emoyhtiön C Oy:n osakekannan. 

F-rahasto ja muut osakkaat ra-
hoittivat B Oy:tä sekä vieraan pää-

oman että oman pääoman ehtoisel-
la rahoituksella. B Oy rahoitti A 
Oy:tä vastaavilla tavoilla. A Oy 
haki ennakkoratkaisua niin sanot-
tua tasetestiä koskevien EVL 18 
a §:n 3 momentin säännösten so-
veltamisesta sen verotuksessa. 

Tasetestiä ei voitu tehdä vertaa-
malla A Oy:n pääomarakennetta 
alakonsernin emona toimivan B 
Oy:n taseeseen. Kun otettiin huo-
mioon, että F-rahasto ei ollut 
Guernseyn lainsäädännön mu-
kaan kirjanpitovelvollinen ja ettei 
Suomen ja Guernseyn välillä ollut 
solmittu EVL 18a §:n 3 momentis-
sa tarkoitettua verosopimusta, A 
Oy ei ollut esittänyt sellaista koko 
konsernin tasetta, johon A Oy:n 
pääomarakennetta olisi voitu ver-
rata. Ennakkoratkaisu verovuodel-
le 2017. Äänestys 4–1.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 
18a § 3 momentti

KHO:2018:4

Elinkeinotulon verotus – Menon 
vähennyskelpoisuus – Vesistön 
pilaantumisen ja ulkoilman 
saastumisen estämiseksi hankit-
tujen hyödykkeiden hankinta-
menon poistaminen – Virheel-
linen poistomenetelmä – Valin-
nainen poistomenetelmä – Tah-
donvaltainen vaatimus – Poisto-
menetelmän muuttaminen

A Oy oli rakennuttanut ja asennut-
tanut jätekeskukseensa loppusijoi-
tusalueen, viemäröintiverkon, pi-
laantuneiden maiden kentän, siir-
tokuormausaseman, kaasunke-
räysjärjestelmän ja turbiiniaseman. 
Yhtiö oli aiemmilta verovuosilta 
antamissaan veroilmoituksissa lu-
kenut turbiiniaseman hankintame-
non EVL 30 §:ssä tarkoitettuun ir-
taimen käyttöomaisuutensa meno-
jäännökseen. Muiden edellä mai-
nittujen rakennelmien ja laitteiden 
hankintamenoista yhtiö oli veroil-
moituksillaan tehnyt EVL 24 §:ssä 
tarkoitettuja tasapoistoja. Yhtiö oli 
pyytänyt ennakkoratkaisua siitä, 
voiko se muuttaa soveltamiaan 
poistomenetelmiä ja ryhtyä vähen-
tämään kyseessä olevien rakennel-
mien ja laitteiden hankintamenot 
EVL 36 §:n mukaisesti.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että yhtiöllä oli oikeus muuttaa 
poistomenettelyjä siltä osin, kuin 
yhtiö oli soveltanut virheellistä 
elinkeinotulon verottamisesta an-

netun lain hankintamenon jaksot-
tamissäännöstä. Koska EVL 
24 §:ää ei sovelleta käyttöomaisuu-
den hankintamenon jaksottami-
seen ja koska loppusijoitusalue, 
viemäröintiverkko, pilaantunei-
den maiden kenttä, siirtokuorma-
usasema ja kaasunkeräysjärjestel-
mä oli katsottava rakennelmiksi ja 
laitteiksi, joiden pääasiallisena tar-
koituksena oli vesistöjen pilaantu-
minen estäminen, yhtiöllä oli oi-
keus muuttaa näiden rakennelmi-
en ja laitteiden hankintamenojen 
osalta sovellettua poistomenetel-
mää ja tehdä vielä poistamatta ole-
vista hankintamenoista elinkeino-
tulon verottamisesta annetun lain 
36 §:n mukaiset poistot. Yhtiöllä ei 
sen sijaan ollut oikeutta muuttaa 
turbiiniaseman hankintamenon 
osalta noudattamaansa poistome-
nettelyä, koska tältä osin yhtiö ei 
ollut menetellyt virheellisesti, kun 
se oli lukenut hankintamenon ir-
taimen käyttöomaisuuden meno-
jäännökseen. 

Ennakkoratkaisu verovuosille 2015 
ja 2016.
Laki elinkeinotulon verottamisesta 
24 §, 30 § ja 36 § (846/1980)

KHO:2018:9

Ennakkoratkaisu – Tulovero – 
Henkilökohtaisen tulon verotus 
– Oman asunnon luovutuksen 
verovapaus – Rakennuspaikka-
osakkeiden luovutuksesta saatu 
voitto – Tulon veronalaisuus

A ja B omistivat asuntonaan käyt-
tämänsä erillistalon hallintaan oi-
keuttavat Asunto-osakeyhtiö C:n 
osakkeet m–p. Asunto-osakeyh-
tiön rakennukset oli tarkoitus pur-
kaa ja rakentaa aiempien yhdeksän 
tilalle 16 uutta erillistaloa, joista 
kukin muodostaisi yhtiöjärjestyk-
sen mukaisen oman huoneistonsa. 
Yhtiöjärjestyksen huoneistoselitel-
mään aiottiin lisätä olemassa ole-
vien yhdeksän huoneiston lisäksi 
myös uudet seitsemän lisähuo-
neistoa siten, että osa yhtiön ny-
kyisten osakkeenomistajien osak-
keista muutettaisiin ns. rakennus-
paikkaosakkeiksi. Kukin nykyisis-
tä osakkeenomistajista omistaisi 
1/9 jokaisen lisähuoneiston hallin-
taan oikeuttavista osakkeista. 
Muutetun yhtiöjärjestyksen mu-
kaan osakkeet m–n oikeuttivat uu-
den erillistalon hallintaan ja raken-
nuspaikkaosakkeisiin kuuluvat 

momentti_2_18.fm  Page 14  Tuesday, February 20, 2018  11:07 AM



15 Momentti 2/2018

M
om

entti
osakkeet o–p (yhteensä seitsemän 
osaketta) kukin osaan yhden lisä-
huoneiston hallinnasta.
A ja B aikoivat myydä omistaman-
sa osakkeet. Osakkeita myytäessä 
A:n ja B:n asuntona käyttämä ra-
kennus oli todennäköisesti jo pu-
rettu. Asunto-osakeyhtiön uusien 
rakennusten rakentaminen toteu-
tettaisiin uusien osakkeenomista-
jien tekemillä rakennusrahastosi-
joituksilla. Kaupan kohteena ole-
vien osakkeiden taloudellinen 
arvo muodostui näin ollen lähinnä 
niistä rakennuspaikoista, jotka 
asunto-osakeyhtiö omisti.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että osakkeiden m–n myymiseen 
voitiin soveltaa oman asunnon 
luovutuksen verovapautta. Sama 
koski osakkeita o–p, jos A ja B luo-
vuttivat kaikki omistamansa osak-
keet m–p yhdellä luovutuksella tai 
usean osaluovutuksen kokonai-
suutena siten, että olosuhteista 
voitiin päätellä, että hakijoiden tar-
koituksena oli realisoida kaikki ai-
emmin omana vakituisena asunto-
naan käyttämänsä huoneiston hal-
lintaan oikeuttaneet osakkeet ko-
konaisuudessaan lyhyen ajan ku-
luessa. Ennakkoratkaisu.

Tuloverolaki 48 § 1 mom 1 kohta
Ks. KHO 2012:62. Vrt. KHO 
2015:75.

KHO:2018:11

Ennakkoratkaisu – Kantelun tut-
kiminen – Tulovero – Vertaislai-
nasopimus – Omaisuuden 
luovutus – Arvopaperi – Vähen-
nyskelpoinen luovutustappio – 
Arvopaperin lopullinen arvon-
menetys

Päätöksestä, jolla keskusverolauta-
kunta oli jättänyt ennakkoratkai-
sun antamatta, ei voitu hallinto-
lainkäyttölain nojalla kannella. 

Hakijana olleen yksityishenki-
lön oli tarkoitus sijoittaa internetis-
sä toimivan verkkopalvelun kautta 
niin sanottuihin vertaislainoihin. 
Kysymys oli vertaislainojen säh-
köisestä markkinapaikasta, jonka 
kautta sijoittajat voivat tarjota va-
rojaan sijoitettaviksi rahoitusta tar-
vitsevien lainanhakijoiden velka-
kirjamuotoisiin lainoihin. Palve-
lussa hakija pystyi valitsemaan ha-
luamansa riski- ja tuottotason ja 
näin asettamiensa sijoitussääntö-
jen perusteella hajauttamaan sijoi-
tuksensa useiden velallisten velka-

pääomiin. Hakijan tehtyä sijoituk-
sensa palvelu alkoi sijoittaa varoja 
asetettujen sijoitusehtojen perus-
teella automaattisesti ja hakijan lai-
nasalkkuun alkoi muodostua lai-
nanhakijoiden tarjonnan perus-
teella kantaa eri velkakirjoista tai 
niiden määräosista. Palvelussa vel-
kojan ja velallisen henkilöllisyydet 
jäivät toisilleen tuntemattomiksi. 
Verkkopalvelu vastasi hakijan 
puolesta mahdollisista velkojen 
perintätoimista. Mikäli saatavaa ei 
saatu perittyä ulosoton kautta, saa-
tava kirjattiin luottotappioksi ulos-
ottoviranomaisen antaman niin sa-
notun varattomuustodistuksen pe-
rusteella. Verkkopalvelu oli myös 
oikeutettu myymään perittäväksi 
siirtyviä saatavia perintäyhtiölle 
hakijan puolesta. 

Kysymyksessä olevia sijoituk-
sia pidettiin sellaisena omaisuute-
na, jonka luovutuksen johdosta 
voitiin vahvistaa luovutustappio, 
ja sellaisina arvopapereina, joiden 
lopullinen arvonmenetys rinnas-
tettiin luovutustappioon. Ennak-
koratkaisu. 

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mo-
mentti, 58 § ja 68 § 
Tuloverolaki 50 § 1 momentti ja 
3 momentti 2 kohta

KHO:2018:14

Arvonlisävero – Terveyden- ja 
sairaanhoitopalvelu – Kuntayh-
tymä – Palvelujen ulkoistami-
nen – Yksityinen palvelun-
tuottaja – Oikeus laskennallisen 
veron palautukseen toisen kun-
tayhtymän tuottamista palve-
luista

X:n sosiaali- ja terveyskuntayhty-
mä oli sopinut sosiaali- ja terveys-
palvelujen ulkoistamisesta yhdes-
sä yksityisen palveluntuottajan 
kanssa perustamalleen A Oy:lle. 
Sopimuksen mukaan A Oy veloitti 
palveluista kuntayhtymältä kiin-
teän vuosimaksun, joka sisälsi 
muun ohella perusterveydenhuol-
lon ja erikoissairaanhoidon. A Oy 
osti vaikean ja kiireellisen erikois-
sairaanhoidon palvelut Y:n sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymältä, 
jonka jäseniä X:n kuntayhtymään 
kuuluvat kunnat olivat. Asiassa oli 
ratkaistavana, oliko X:n kuntayh-
tymällä oikeus arvonlisäverolain 
130a §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettuun laskennalliseen pa-
lautukseen A Oy:n suorittamista 

veloituksista myös siltä osin kuin 
veloitus sisälsi A Oy:n Y:n sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymältä osta-
mia erikoissairaanhoidon palvelu-
ja, joiden tuottamista varten suorit-
tamistaan hankinnoista Y oli saa-
nut arvonlisäverolain 130 §:n 
1 momentissa tarkoitetun kunta-
palautuksen. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että laskennallinen palautus ei ol-
lut osa arvonlisäverojärjestelmää 
vaan kysymys oli järjestelmästä, 
jolla pyrittiin edistämään hankin-
taneutraalisuutta verosta vapau-
tettuja sosiaali- ja terveydenhuol-
topalveluja tuottavien kuntien ja 
kuntayhtymien kohdalla siten, et-
tei näiden tahojen olisi edullisem-
paa tuottaa näitä palveluja itse ver-
rattuna toimintaan liittyvien pal-
velujen hankintaan yksityisiltä toi-
mijoilta. Kysymyksessä oli siten 
arvonlisäverojärjestelmän kautta 
toteutettu järjestelmään sinänsä 
kuulumaton hankintaneutraali-
suutta edistävä järjestelmä. Las-
kennallisen palautuksen myöntä-
minen X:n sosiaali- ja terveyskun-
tayhtymälle tältä osin olisi merkin-
nyt X:n kuntayhtymälle myönnet-
tävää järjestelmän tarkoituksen 
vastaista perusteetonta etua. Las-
kennallisen palautuksen säännöstä 
oli tulkittava sen tarkoituksen mu-
kaisesti siten, että se ei koskenut A 
Oy:n X:n kuntayhtymältä veloitta-
maa määrää siltä osin kuin tähän 
määrään sisältyi Y:n sairaanhoito-
piirin kuntayhtymän suorittamia 
erikoissairaanhoidon palveluja, 
joiden suorittamiseen sisältyvistä 
kustannuksista mainittu kuntayh-
tymä on ollut oikeutettu saamaan 
arvonlisäverolain 130 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun kuntapalau-
tuksen. 

Verohallinnon ennakkoratkaisu 
ajalle 26.4.2016–31.12.2017. 
Arvonlisäverolaki 34 § 1 momentti, 
130 § 1 momentti ja 130a §

KHO:2018:16

Vakuutusmaksuvero – Ennakko-
ratkaisupyyntö unionin tuomi-
oistuimelle – Vakuutusmaksun 
veronalaisuus – Yritysjärjeste-
lyyn liittyvä vakuutus – Riskin 
sijaintivaltio

Korkeimmassa hallinto-oikeudes-
sa vireillä olevassa vakuutusmak-
suveroa koskevassa asiassa oli rat-
kaistavana kysymys vakuutus- ja 
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jälleenvakuutustoiminnan aloitta-
misesta ja harjoittamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivin 2009/138/EY (Sol-
venssi II, uudelleen laadittu toisin-
to) riskin sijaintivaltiota koskevien 
säännösten tulkinnasta yritysjär-
jestelyihin liittyviä vakuutuspalve-
luja tarjoavan A Ltd:n liiketoimin-
nassa. 

Korkein hallinto-oikeus päätti 
lykätä asian käsittelyä ja esittää 
unionin tuomioistuimelle seuraa-
van SEUT 267 artiklassa tarkoite-
tun ennakkoratkaisupyynnön: 

1. Tulkittaessa direktiivin 2009/
138/EY 157 artiklan 1 kohdan en-
simmäistä alakohtaa, luettuna yh-
dessä 13 artiklan 13 ja 14 kohdan 
kanssa, katsotaanko vakuutus-
maksuveron kantamiseen oikeute-
tuksi jäsenvaltioksi vakuutuksen 
ottaneen yhtiön (oikeushenkilön) 
sijoittautumisvaltio vai yrityskau-
pan kohteena olevan yhtiön sijain-
tivaltio, kun Isossa-Britanniassa 
kotipaikan omaava Suomeen si-
joittautumaton vakuutusyhtiö tar-
joaa yrityskauppaan liittyviä riske-
jä kattavan vakuutuksen 

– yrityskaupassa ostajana oleval-
le Suomeen sijoittautumattomalle 
yhtiölle ja yrityskaupan kohdeyhtiö 
on sijoittautunut Suomeen 

– yrityskaupassa ostajana ole-
valle Suomeen sijoittautuneelle 
yhtiölle ja yrityskaupan kohdeyh-
tiö ei ole sijoittautunut Suomeen 

– yrityskaupassa myyjänä ole-
valle Suomeen sijoittautumatto-
malle yhtiölle ja yrityskaupan koh-
deyhtiö on sijoittautunut Suomeen 

– yrityskaupassa myyjänä ole-
valle Suomeen sijoittautuneelle 
yhtiölle ja yrityskaupan kohdeyh-
tiö ei ole sijoittautunut Suomeen? 

2. Onko asiassa merkitystä sillä, 
että vakuutus kattaa vain kohdeyh-
tiölle ennen yrityskaupan toteutta-
mista aiheutuneet verovastuut? 

3. Onko asiassa merkitystä sillä, 
onko yrityskaupan kohteena koh-
deyhtiön osakkeet vai liiketoi-
minta? 

4. Tilanteessa, jossa yrityskau-
pan kohteena on kohdeyhtiön 
osakkeet, onko asiassa merkitystä 
sillä, että myyjän ostajalle antamat 
vakuutukset koskevat vain sitä, 
että myyjä omistaa myytävät osak-
keet eikä kolmansilla osapuolilla 
ole niihin vaatimuksia? 

Keskusverolautakunnan vakuu-
tusmaksuveroa koskeva ennakko-
ratkaisu ajalle 4.11.2016–
31.12.2017. 
Laki eräistä vakuutusmaksuista 
suoritettavasta verosta (664/1966) 
1 § 
Laki ulkomaisista vakuutusyh-
tiöistä (398/1995) 6 § 1 momentti ja 
2 momentti 
Vakuutus- ja jälleenvakuutustoi-
minnan aloittamisesta ja harjoitta-
misesta annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivi 
2009/138/EY (Solvenssi II, uudel-
leen laadittu toisinto) 13 artikla 
13 kohta ja 14 kohta b alakohta sekä 
157 artikla 1 kohta ensimmäinen 
alakohta ja 3 kohta

KHO:2018:21

Autovero – Työsuhdeajoneuvon 
väliaikainen veroton käyttö Suo-
messa – Osakkeenomistaja – 
Toimitusjohtaja

Suomessa vakituisesti asuva A oli 
ollut virolaisen B OÜ:n osakkeen-

omistaja ja toimitusjohtaja. A oli 
marraskuussa 2014 hakenut Tul-
lilta autoverolain 34 c §:ssä tarkoi-
tettua lupaa B OÜ:n hänelle anta-
man työsuhdeajoneuvon väliai-
kaiseen verottomaan käyttöön 
Suomessa. Tulli oli hylännyt A:n 
hakemuksen, koska se oli katso-
nut, ettei A:n yhtiön omistajana 
voitu katsoa olleen työsuhteessa 
yhtiöön ja ettei A siten ollut täyttä-
nyt autoverolain 34 c §:ssä sää-
dettyjä työsuhdeajoneuvon verot-
toman käytön edellytyksiä. Hal-
linto-oikeus oli hylännyt A:n vali-
tuksen. 
Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että Euroopan unionin tuomiois-
tuimen oikeuskäytännön perus-
teella työsuhdeajoneuvojen väliai-
kaista käyttöä koskevia periaattei-
ta on sovellettava sekä työntekijä-
asemassa olevien henkilöiden 
osalta että ilman alisteisuussuh-
detta toimivien henkilöiden osalta 
osakkeenomistaja, hallituksen jä-
sen ja johtaja mukaan lukien. 
Osakkeenomistaja- ja toimitusjoh-
taja-asemassa olevaa henkilöä ei 
siten ole autoverolain 34 c §:ää 
sovellettaessa kohdeltava toisin 
kuin työntekijää tai ammatinhar-
joittajaa. 

Autoverolaki 34 c § (1450/2006) 
1 momentti, 2 momentti ja 3 mo-
mentti (971/2012) 
Sopimus Euroopan unionin toi-
minnasta (SEUT) 45 artikla ja 
49 artikla 
Euroopan unionin tuomioistui-
men tuomiot asiassa C-464/02 
(Komissio vs. Tanska) ja yhdiste-
tyissä asioissa C-151/04 ja C-152/
04 (Nadin-Lux SA ja Jean-Pascal 
Durré)

Toimitus: Tia Tuominen
Alma Talent
shop.almatalent.fi
pro.almatalent.fi/#suomenlaki

momentti_2_18.fm  Page 16  Tuesday, February 20, 2018  11:07 AM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF00470075006d006d006500720075007300200049006e00440065007300690067006e00200043005300330020005000440046002000740075006c006f0073007400750073007400790079006c0069000d00310035002e00300038002e0032003000300037002e00200054004d>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        0
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


