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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 3/2018

VAHVISTETUT LAIT

●Laki eräiden polttoaineiden 
elinkaarenaikaisten kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähentämi-
sestä ja biopolttoaineista ja bio-
nesteistä annetun lain 2 §:n 
muuttamisesta (170–171/2018)

HE 184/2017
YmVM 2/2018

Lait tulivat voimaan 16.3.2018.

Laki eräiden polttoaineiden elin-
kaarenaikaisten kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämisestä koskee 
moottorikäyttöisissä ajoneuvois-
sa, liikkuvissa työkoneissa, maa- ja 
metsätaloustraktoreissa sekä sisä-
vesillä kulkevissa sisävesialuksis-
sa ja huviveneissä käytettäviä polt-
toaineita.  Lain mukaan polttoai-
neiden toimittajille tulee velvolli-
suus vähentää kulutukseen luovu-
tettavien polttoaineiden energia-
yksikköä kohti laskettuja kasvi-
huonekaasupäästöjä vähintään 
kuudella prosentilla vuoden 2020 
loppuun mennessä verrattuna fos-
siilisten polttoaineiden käytöstä ai-
heutuviin elinkaarenaikaisiin kes-
kimääräisiin kasvihuonekaasu-
päästöihin Euroopan unionissa 
vuonna 2010. Velvollisuuden lai-
minlyönnistä määrätään seuraa-
musmaksu. Velvoite koskee vain 
vuotta 2020. Laissa säädettään 
myös biopolttoaineiden ja niiden 
raaka-aineiden kestävyyskritee-
rien mukaisuudesta, kasvihuone-
kaasupäästöjen laskennasta ja vuo-
tuisesta tietojen antamisesta. Tieto-
jen antaminen jatkuu myös vuo-
den 2020 jälkeen.

Lailla pannaan täytäntöön polt-
toaineiden laadusta annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin kasvihuonekaasupääs-
töjen vähentämistä ja seurantaa 
koskevat säännökset sekä lasken-
tamenetelmistä ja raportointivaati-
muksista annetun neuvoston di-
rektiivin säännökset. 

HALLITUKSEN 
ESITYKSET

●Hallituksen esitys (HE 9/2018 
vp) eduskunnalle EU:n yleistä 
tietosuoja-asetusta täydentä-
väksi lainsäädännöksi. 

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi tietosuojalaki. Lailla täyden-
nettäisiin ja täsmennettäisiin Eu-
roopan unionin yleistä tietosuoja-
asetusta. Esityksessä ehdotetaan, 
että samalla kumottaisiin henkilö-
tietolaki sekä laki tietosuojalauta-
kunnasta ja tietosuojavaltuutetus-
ta. Ehdotettu laki olisi henkilötie-
tojen käsittelyyn sovellettava yleis-
laki. Ehdotetussa laissa säädettäi-
siin henkilötietojen käsittelyn oike-
usperusteesta ja erityisiin henkilö-
tietoryhmiin kuuluvien tietojen 
käsittelystä eräissä tilanteissa, tie-
toyhteiskunnan palvelujen tarjoa-
miseen lapselle sovellettavasta ikä-
rajasta, valvontaviranomaisesta, 
oikeusturvasta sekä eräistä tieto-
jenkäsittelyn erityistilanteista. Tie-
tosuojalaki ei muodostaisi itsenäis-
tä ja kattavaa sääntelykokonai-
suutta, vaan sitä sovellettaisiin rin-
nakkain tietosuoja-asetuksen 
kanssa. Tietosuojalain sääntelystä 
voitaisiin poiketa, jos poikkeami-
nen olisi mahdollista tietosuoja-
asetuksen antaman harkintamargi-
naalin puitteissa. Esityksessä eh-
dotetaan muutettavaksi myös ri-
koslain 38 luvun 9 pykälää siten, 
että nykyinen laaja henkilötietojen 
käsittelyä koskeva kriminalisointi 
korvattaisiin tietojen urkintaa kos-
kevalla kriminalisoinnilla. Lisäksi 
ehdotetaan muutoksia sakon täy-
täntöönpanosta annettuun lakiin. 
Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 25.5.2018.

●Hallituksen esitys (HE 13/2018 
vp) eduskunnalle laiksi henki-
lötietojen käsittelystä Puolus-

tusvoimissa sekä eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi laki henkilötietojen käsitte-
lystä Puolustusvoimissa. Lakia so-
vellettaisiin Puolustusvoimien 
suorittamaan ja Puolustusvoimien 
lukuun suoritettavaan henkilötie-
tojen käsittelyyn ja siihen ehdote-
taan keskitettäväksi henkilötieto-
jen käsittelyä koskeva sääntely 
muista puolustushallinnon laeista. 
Esitys liittyy Suomen tietosuoja-
lainsäädännön kokonaisuudistuk-
seen, jonka taustalla on Euroopan 
unionin tietosuojaa koskeva sään-
tely.

●Hallituksen esitys (HE 14/2018 
vp) eduskunnalle maakunta-
uudistuksen täytäntöönpanoa 
sekä valtion lupa-, ohjaus- ja 
valvontatehtävien uudelleen-
organisointia koskevaksi lain-
säädännöksi. 

Hallituksen esitys liittyy eduskun-
nalle 2.3.2017 annettuun hallituk-
sen esitykseen maakuntien perus-
tamista ja sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämisen uudistusta 
koskevaksi lainsäädännöksi sekä 
Euroopan paikallisen itsehallin-
non peruskirjan 12 ja 13 artiklan 
mukaisen ilmoituksen antamiseksi 
(HE 15/2017 vp). Esityksellä pe-
rustettaisiin Valtion lupa- ja val-
vontavirasto, jolle koottaisiin pää-
osa lakkautettavaksi ehdotettavien 
aluehallintovirastojen ja Sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvonta-
viraston tehtävistä sekä osa lak-
kautettavaksi ehdotettavien elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten ja elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten sekä työ- ja 
elinkeinotoimistojen kehittämis- ja 
hallintokeskuksen tehtävistä. Val-
tion lupa- ja valvontavirasto olisi 
toimivallaltaan valtakunnallinen ja 
tehtäviltään monialainen valtion 
hallintoviranomainen, joka turvai-
si alueilla toimien perusoikeuksien 
ja oikeusturvan toteutumista hoi-
tamalla lainsäädännön toimeenpa-
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no-, ohjaus-, lupa-, rekisteröinti- ja 
valvontatehtäviä.

●Hallituksen esitys (HE 16/2018 
vp) eduskunnalle laiksi asiak-
kaan valinnanvapaudesta 
sosiaali- ja terveydenhuollossa 
ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi. 

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi laki asiakkaan valinnanva-
paudesta sosiaali- ja terveyden-
huollossa. Laissa säädettäisiin asi-
akkaan valinnanvapauden sisäl-
löstä, valinnanvapauden käyttä-
miseen liittyvästä neuvonnasta ja 
ohjauksesta, palvelutarpeen arvi-
oinnista sekä palvelujen yhteenso-
vittamisesta, palveluntuottajien 
hyväksymismenettelyistä, palve-
lujen tuottamisesta ja tuottajia kos-
kevista velvoitteista, palveluntuot-
tajille suoritettavista korvauksista, 
tiedonhallinnasta, valvonnasta 
sekä valinnanvapausmallin käyt-
töönotosta. Asiakas voisi valita 
laissa määriteltyjä suoran valinnan 
palveluja tuottavan sosiaali- ja ter-
veyskeskuksen ja suunhoidon yk-
sikön kuudeksi kuukaudeksi ker-
rallaan ilman maakunnan ohjausta 
tai maakunnan liikelaitoksen teke-
mää palvelutarpeen arviointia. Li-
säksi asiakkaalla olisi oikeus valita 
maakunnan liikelaitos ja sen palve-
luyksiköt. Maakunnan liikelaitok-
sen tekemän palvelutarpeen arvi-
oinnin perusteella asiakkaalle voi-
taisiin myöntää tietyissä palveluis-
sa asiakasseteli tai henkilökohtai-
nen budjetti, joiden perusteella asi-
akas voisi valita palveluntuottajan. 
Henkilökohtaisessa budjetissa 
asiakkaalla olisi mahdollisuus vai-
kuttaa myös palvelujen sisältöön. 
Lisäksi esityksessä ehdotetaan 
muutettavaksi tuloverolakia. La-
kiin tehtäisiin maakunnan verovel-
vollisuuteen liittyvät muutokset 
tuottajien välisen kilpailuneutrali-
teetin toteuttamiseksi. Esityksessä 
ehdotetaan muutettavaksi myös 
valtiontalouden tarkastusvirastos-
ta annettua lakia ja oikeudenkäyn-
nistä markkinaoikeudessa annet-
tua lakia. Lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1.1.2020. 

●Hallituksen esitys (HE 17/2018 
vp) eduskunnalle laiksi Syyttä-

jälaitoksesta sekä eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi. 

Esityksessä syyttäjälaitoksen orga-
nisaatiota uudistettaisiin siten, että 
Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja 
sen alaisuudessa toimivista syyttä-
jänvirastoista muodostettaisiin 
yksi Syyttäjälaitos-niminen viras-
to. Syyttäjälaitos muodostuisi kes-
kushallintoyksikkönä toimivasta 
valtakunnansyyttäjän toimistosta 
ja viidestä viraston osastoina toi-
mivasta syyttäjäalueesta. Kihla-
kunnansyyttäjän virkanimike 
muuttuisi aluesyyttäjäksi. Ahve-
nanmaalla säilytettäisiin maakun-
nansyyttäjän virkanimike. Erikois-
syyttäjät toimisivat vastedes eri-
koissyyttäjän virassa. Kaikki virat 
olisivat Syyttäjälaitoksen yhteisiä 
ja sijoittuisivat syyttäjäalueelle tai 
valtakunnansyyttäjän toimistoon. 
Syyttäjäaluetta johtaisi johtava 
aluesyyttäjä, joka nimitettäisiin 
virkaansa määräajaksi. Valtion-
syyttäjää syytettäisiin virkarikok-
sesta hovioikeudessa ja syyttäjänä 
olisi joko oikeuskansleri tai oikeus-
asiamies. Laissa säädettäisiin lisäk-
si syyttäjän tehtävistä, toimivallas-
ta, tiedonsaantioikeudesta, esteel-
lisyydestä, varallaolosta ja asia-
miehenä toimimisesta. Muihin la-
keihin tehtäisiin lähinnä teknis-
tyyppisiä korjauksia. Lait on tar-
koitettu tulemaan voimaan 
31.10.2018.

●Hallituksen esitys (HE 18/2018 
vp) eduskunnalle laeiksi 
pelastuslain muuttamisesta ja 
väliaikaisesta muuttamisesta 
sekä eräiksi muiksi laeiksi.

Pääosa muutoksista johtuu maa-
kuntien perustamista sekä maa-
kuntauudistuksen täytäntöönpa-
noa ja valtion lupa-, ohjaus- ja val-
vontatehtävien uudelleenorgani-
sointia koskevasta lainsäädännös-
tä. Pelastuslakiin tehtäisiin lisäksi 
tarkistuksia, jotka koskevat muun 
muassa öljy- ja aluskemikaaliva-
hinkojen torjuntaa, pelastustoimen 
sivutoimisen henkilöstön ja sopi-
mushenkilöstön koulutusta sekä 
väestönsuojien rakentamista. Pe-
lastusopistosta annettuun lakiin 
tehtäisiin eräitä Pelastusopiston 
tehtäviin liittyviä tarkennuksia ja 
palosuojelurahastolakiin eräitä 
Palosuojelurahaston ohjaukseen ja 
valvontaan liittyviä tarkennuksia.

●Hallituksen esitys (HE 19/2018 
vp) eduskunnalle laiksi väes-
tötietojärjestelmästä ja Väestö-
rekisterikeskuksen varmenne-
palveluista annetun lain muut-
tamisesta. 

Esityksessä tehtäisiin yleisen tieto-
suoja-asetuksen edellyttämät 
muutokset väestötietojärjestelmäs-
tä ja Väestörekisterikeskuksen var-
mennepalveluista annettuun la-
kiin.

●Hallituksen esitys (HE 21/2018 
vp) eduskunnalle laiksi kol-
mansien maiden kansalaisten 
maahantulon ja oleskelun 
edellytyksistä tutkimuksen, 
opiskelun, työharjoittelun ja 
vapaaehtoistoiminnan perus-
teella ja eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi. 

Uudella lailla pantaisiin täytän-
töön tutkimusta, opiskelua, har-
joittelua, vapaaehtoistyötä, oppi-
lasvaihto-ohjelmaa tai koulutus-
hanketta ja au pairina työskentelyä 
varten tapahtuvan kolmansien 
maiden kansalaisten maahantulon 
ja oleskelun edellytyksiä koskeva 
direktiivi. Direktiivi pantaisiin täy-
täntöön tutkijoiden, opiskelijoi-
den, työharjoittelijoiden ja vapaa-
ehtoisten osalta. Uudessa laissa 
säädettäisiin maahantulon ehdois-
ta, myönnettävistä oleskeluluvista 
ja oikeuksista maassaolon aikana. 
Laissa säädettäisiin lisäksi tutkijoi-
den ja heidän perheenjäsentensä 
sekä opiskelijoiden oikeudesta 
liikkua toisen jäsenvaltion myön-
tämällä oleskeluluvalla Suomeen. 
Ulkomaalaislaissa säädettäisiin di-
rektiivin täytäntöönpanoon liitty-
mättä au pair -sijoituksen perus-
teella myönnettävästä oleskelulu-
vasta. Esityksen keskeisen sisällön 
muodostaisi direktiivin tarkoitta-
ma kolmansien maiden kansalais-
ten yhdenvertainen kohtelu Suo-
men kansalaisten kanssa. Sen to-
teuttamiseksi ehdotetaan useita 
muutoksia sosiaaliturvaa ja 
terveydenhoitoa koskevaan lain-
säädäntöön. Samalla otettaisiin 
käyttöön direktiivissä sallitut 
poikkeukset yhdenvertaisesta 
kohtelusta.

●Hallituksen esitys (HE 23/2018 
vp) eduskunnalle laiksi rahan-
pesun ja terrorismin rahoitta-
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misen estämisestä annetun 
lain 7 luvun 1 §:n muuttami-
sesta. 

Lakia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että lain valvontaviran-
omaisten toimivalta kattaa nimen-
omaisesti myös Ahvenanmaan 
maakuntalainsäädännössä tarkoi-
tetut Ahvenanmaalla toimivat ra-
hapeliyhteisöt sekä kiinteistönvä-
littäjät ja vuokrahuoneistojen väli-
tysliikkeet.

●Hallituksen esitys (HE 24/2018 
vp) eduskunnalle laiksi ulko-
maalaislain muuttamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan, että maas-
ta karkottamista koskevien päätös-
ten täytäntöönpanokelpoisuutta 
koskevia säännöksiä muutetaan. 
Rikoksiin ja yleiseen järjestykseen 
ja turvallisuuteen liittyvät karkot-
tamispäätökset voitaisiin panna 
täytäntöön nopeammin. Lakiin esi-
tetään myös lisättäväksi säännös 
eurooppalaisen matkustusasiakir-
jan myöntävästä viranomaisesta.

●Hallituksen esitys (HE 26/2018 
vp) eduskunnalle laeiksi maa- 
ja metsätalousministeriön hal-
linnonalan eräiden henkilötie-
tojen käsittelyä koskevien 
säännösten muuttamisesta. 

Esityksen tarkoituksena on panna 
täytäntöön maa- ja metsätalousmi-
nisteriön hallinnonalan lainsää-
dännön osalta henkilötietojen kä-
sittelyä koskevat Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetus sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi. Keskeisimmät muu-
tokset koskevat rekisterinpitäjän 
nimittämistä eräissä laeissa ja usei-
ta uusia säännöksiä, jotka liittyvät 
tietosuoja-asetuksen sallimaan 
kansalliseen liikkumavaraan rekis-
teröidyn oikeuksien osalta.

●Hallituksen esitys (HE 28/2018 
vp) eduskunnalle säteilylaiksi 
ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi. 

Lailla pantaisiin osaltaan täytän-
töön Euroopan unionin uusi sätei-
lyturvallisuusdirektiivi, jossa sää-
detään ionisoivaa säteilyä käyttä-
vän toiminnanharjoittajan velvolli-
suuksista ja säteilyn turvallisesta 
käytöstä sekä säteilysuojelusta sä-
teilyvaaratilanteissa ja vallitsevis-

sa altistustilanteissa. Eräitä asetus-
tasoisia säännöksiä ja Säteilyturva-
keskuksen ohjeita siirrettäisiin lain 
tasolle uuden perustuslain edellyt-
tämällä tavalla.

VALTIONEUVOSTON 
ASETUKSET

●Valtioneuvoston asetus yhdis-
telmärangaistukseen kuulu-
van valvonta-ajan täytäntöön-
panosta (140/2018)

Asetuksella säädetään tarkemmin 
yhdistelmärangaistuksen valvon-
ta-aikaan liittyvien asiakirjojen 
laatimisesta, käsittelystä ja sisäl-
löstä; turvatarkastuksen kirjaami-
sesta; valvottavan epäillyn päih-
tymystilan toteamisesta ja kirjaa-
misesta; velvollisuuksien rikko-
misen selvittämisestä ja kirjaami-
sesta; turvatarkastuksesta ja polii-
sille luovutettavien esineiden ja 
aineiden kirjaamisesta; sallituista 
voimankäyttövälineistä; valvotta-
valle aiheutuneiden matkakustan-
nusten korvaamisesta ja vapautta-
misen ajankohdan määräytymi-
sestä. 

●Valtioneuvoston asetus alko-
holilain täytäntöönpanosta 
(151/2018). 

Asetuksella annetaan tarkemmat 
säännökset lupahakemuksen si-
sällöstä ja hakemukseen liitettä-
vistä selvityksistä, tilaisuuksissa 
ja tapahtumissa tapahtuvan an-
niskelun tilojen ja alueen hyväk-
symismenettelystä sekä tilaisuu-
desta ilmoittamisesta, alkoholiyh-
tiön päätöksenteon menettelystä 
ja päätöksenteon perusteiden jul-
kistamisesta valmistajille ja myy-
jille sekä anniskelun jatkoaikail-
moituksesta ja siihen liitettävistä 
selvityksistä.

KORKEIN OIKEUS

KKO:2018:11

Velan vanhentuminen – Vanhen-
tumisen katkaiseminen – Vahin-
gonkorvaus – Kiinteistön 
kauppa – Reklamaatio

Kiinteistöllä oli harjoitettu kumi-
tehdastoimintaa 1980-luvun puoli-

väliin saakka. Toimintaa harjoitta-
nut yhtiö siirsi kiinteistön apportti-
na perustamalleen tytäryhtiölle 
vuonna 2001. Tytäryhtiö myi kiin-
teistön kaupungille vuonna 2003. 
Vuonna 2009 kaupunki myi kiin-
teistön edelleen ulkopuoliselle os-
tajalle. Ostajan aloittaessa raken-
nustyöt paljastui, että kiinteistön 
maaperässä oli haudattuna kumi-
jätettä. Kaupunki puhdisti kiinteis-
tön maaperän omalla kustannuk-
sellaan. Kaupunki esitti sille synty-
neiden kustannusten johdosta kor-
vausvaatimuksen tytäryhtiölle 
vuonna 2011 ja emoyhtiölle vuon-
na 2012.

Kaupungin vahingonkorvaus-
vaatimus emoyhtiötä kohtaan hy-
lättiin vanhentuneena. Vanhentu-
misajan katsottiin alkaneen sil-
loin, kun kaupungin edustaja oli 
ollut paikalla jätteen löytymisen 
johdosta toimitetussa kiinteistön 
tarkastuksessa ja tällöin saanut 
riittävät tiedot vahingosta ja siitä 
vastuussa olevasta tahosta. Tytär-
yhtiölle tehty reklamaatio ei ollut 
katkaissut vanhentumista yhtiötä 
kohtaan.

Kaupunki oli menettänyt oi-
keutensa vedota kiinteistön vir-
heeseen myyjänä ollutta tytäryh-
tiötä kohtaan, koska kaupunki ei 
ollut tehnyt reklamaatiota koh-
tuullisessa ajassa virheen havait-
semisesta ja koska tytäryhtiön ei 
ollut näytetty toimineen kiinteis-
tön kaupassa kunnianvastaisesti 
ja arvottomasti tai törkeän huoli-
mattomasti.

KKO:2018:12

Velallisen rikos – Törkeä velalli-
sen epärehellisyys 

Osakeyhtiön hallituksen jäsen A 
oli kolmen vuoden aikana useita 
kertoja luovuttanut yhtiöstä 
varoja itselleen ja puolisolleen 
yhteensä 54 693 euroa. Osake-
yhtiön liiketapahtumien merkit-
seminen kirjanpitoon ja tilinpää-
tösten laatiminen oli laiminlyöty 
kolmella tilikaudella eikä varojen 
nostoja ollut kirjattu yhtiön kir-
janpitoon. Riidatonta oli, että A oli 
tehnyt yhtiön hyväksi työtä. Ky-
symys siitä, oliko varojen nosto 
tapahtunut ilman hyväksyttävää 
syytä ja oliko A siten menettelyl-
lään syyllistynyt törkeään velalli-
sen epärehellisyyteen. Ks. 
KKO:2005:68 KKO:2005:119 
KKO:2011:64
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KKO:2018:13

Oikeudenkäyntimenettely – Jat-
kokäsittelylupa – Muutos-
peruste – Urakkasopimus 

Urakoitsija vaati kanteessaan tilaa-
jalta suoritusta urakan loppuselvi-
tystilaisuudessa osin riitaisiksi jää-
neistä muutos- ja lisätyösaatavista 
sekä urakkahinnan loppusuori-
tusta. Tilaaja kiisti kanteen vedo-
ten asiassa loppuselvitystilaisuu-
den jälkeen saavutettuun sovin-
toon. Käräjäoikeus katsoi osapuol-
ten saavuttaneen sovinnon kaikis-
ta urakkaan liittyvistä erimieli-
syyksistä ja hylkäsi kanteen.

Urakoitsija vetosi valitukses-
saan hovioikeudelle muun ohella 
siihen, että riidattomiksi muodos-
tuneiden saatavien maksuliiken-
nettä kuvannutta asiakirjaa oli tul-
kittu sen sanamuodon ja tarkoituk-
sen vastaisesti sovinnoksi eikä rat-
kaisussa ollut otettu huomioon ra-
kennusurakan vakiintuneita käy-
täntöjä rakennusaikaisten erimieli-
syyksien ratkaisemiseksi. Hovi-
oikeus ei myöntänyt asiassa jatko-
käsittelylupaa.

Korkeimman oikeuden päätök-
sestä ilmenevillä perusteilla kat-
sottiin, että urakoitsijan valituksen 
johdosta hovioikeudessa ei ollut 
kysymys yksinomaan näytön uu-
delleen arvioimisesta ja että hovi-
oikeuden olisi pitänyt myöntää 
jatkokäsittelylupa muutosperus-
teella.

OK 25 a luku 11 §

KKO:2018:14

Menettämisseuraamus – Hyödyn 
menettäminen – Työrikos – Työ-
turvallisuusrikos 

A oli X Oy:n toimitusjohtajana tuo-
mittu rangaistukseen työturvalli-
suusrikoksesta sillä perustella, että 
hän oli työaikalainsäännösten vas-
taisesti teettänyt yhtiön työnteki-
jöillä ylitöitä yli sallitun vuosittai-
sen tuntimäärän. Siltä osin kuin 
työntekijät eivät itse olleet vaati-
neet maksamatta jääneitä ylityö-
korvauksia hovioikeus oli velvoit-
tanut A:n ja X Oy:n yhteisvastuul-
lisesti korvaamaan valtiolle rikok-
sen tuottamana taloudellisena 
hyötynä määrän, joka vastasi liikaa 
teetetyiltä ylityötunneilta maksa-
matta jätettyjä ylityökorvauksia.

Yhtiön toimitusjohtajaa ja ai-
noaa osakkeenomistajaa A:ta kos-

keva menettämisseuraamusvaati-
mus hylättiin, kun asiassa ei ollut 
esitetty selvitystä siitä, että hän oli-
si itse hyötynyt rikoksesta. Koska 
ylityökorvausten maksamatta jät-
tämisestä ei ollut syntynyt rikos-
lain 10 luvun 2 §:ssä tarkoitettua 
syyksi luetun työturvallisuus-
rikoksen tuottamaa taloudellista 
hyötyä, hylättiin menettämisseu-
raamusvaatimus myös yhtiötä 
vastaan.

RL 10 luku 2 § (875/2001)

KKO:2018:15

Velan vanhentuminen – Oikeu-
denkäyntimenettely – Muutok-
senhaku – Prosessinjohto 

Kiinteistönkaupassa oli sovittu 
ostajan vastaavan kustannuksista, 
joita aiheutui teiden rakentamises-
ta kiinteistölle. Kaupan jälkeen 
myyjä oli tilannut teiden rakenta-
mistyöt ja maksanut niistä aiheu-
tuneet kustannukset. Myyjän osta-
jaan kohdistaman sanottujen kus-
tannusten korvaamista koskevan 
vaatimuksen vanhentumisajan 
alkaminen määräytyi velan van-
hentumisesta annetun lain 6 §:n 
nojalla.

Kysymys myös myyjän oikeu-
desta vedota Korkeimmassa oi-
keudessa toissijaiseen kanneperus-
teeseen, johon se ei ollut vedonnut 
vastatessaan valitukseen hovi-
oikeudessa.

VanhL 6 §

KKO:2018:16

Ahvenanmaa – Ajokielto – 
Perustuslaki – Perustuslain etu-
sija – Yhdenvertaisuus lain 
edessä 

Ahvenanmaan ajokorttilain 44 §:n 
2 momentin mukaan rattijuopu-
muksesta määrättävän ajokiellon 
vähimmäisaika on yksi vuosi. Kä-
räjäoikeus määräsi Ahvenanmaal-
la rattijuopumukseen syyllisty-
neelle A:lle kestoltaan yhden vuo-
den neljän kuukauden ajokiellon. 
A:n valituksesta hovioikeus katsoi, 
että Ahvenanmaan ajokorttilain 
ajokiellon vähimmäiskestoa kos-
kevan säännöksen soveltaminen 
asiassa loukkasi perustuslain 6 §:n 
1 momentissa turvattua ihmisten 
yhdenvertaisuutta lain edessä, ja 
määräsi ajokiellon päättymään ho-
vioikeuden tuomion antopäivänä, 

jolloin ajokieltoajan pituudeksi jäi 
alle vuosi.

Mainitsemillaan perusteilla 
Korkein oikeus katsoi, ettei Ahve-
nanmaan ajokorttilain säännöksen 
soveltaminen asiassa ollut ilmei-
sessä ristiriidassa perustuslain 
6 §:n 1 momentin säännöksen 
kanssa. A:lle määrättiin yhden 
vuoden kahden kuukauden pitui-
nen ajokielto.

PL 6 §
PL 106 §
Ahvenanmaan ajokorttiL 44 §
Ks. HD:2018:16

KKO:2018:17

Kavallus – Törkeä kavallus – 
Rikoksen yksiköinti 

A oli kunnan viranhaltijana anas-
tanut määräysvaltaansa Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskukselta 
saamiaan rahavaroja 16 vuoden ai-
kana 20 eri kerralla yhteensä 
121175,83 euroa. Hänen menette-
lyään pidettiin yhtenä rikoksena. 
(Ään.)

RL 28 luku 5 §

KKO:2018:18

Huoneenvuokra – Asuinhuoneis-
ton vuokraus – Vuokralaisen 
oikeus saada korvausta 

Toiselle paikkakunnalle vakinai-
sen työn vuoksi muuttaneelle per-
heelle oli toistaiseksi voimassa ole-
valla vuokrasopimuksella vuok-
rattu asuinhuoneistoksi rivitalo-
huoneisto. Vuokranantaja oli irti-
sanonut vuokrasopimuksen kah-
den ja puolen kuukauden kuluttua 
vuokrasuhteen alkamisesta, koska 
hän aikoi jatkaa asunnon myyntiä. 
Irtisanomisilmoituksen mukaan ir-
tisanomisaika oli neljä ja puoli 
kuukautta. Kysymys siitä, oliko ir-
tisanominen ollut hyvän tavan 
vastainen siten, että vuokralaisella 
oli oikeus saada korvausta. (Ään.)

AHVL 57 § 1 mom

KKO:2018:19

Osakeyhtiö – Suunnattu osa-
keanti – Sulautuminen – Yhden-
vertaisuus 

Osakeyhtiön hallitus oli yhtiö-
kokouksen valtuuttamana tehnyt 
päätöksen suunnatusta osakean-
nista. Kysymys siitä, oliko osake-
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annin suuntaamiselle yhtiön kan-
nalta painava taloudellinen syy ja 
loukkasiko hallituksen päätös vä-
hemmistöosakkaiden yhdenver-
taista kohtelua. (Ään.)

OYL 1 luku 7 §
OYL 9 luku 4 §
OYL 21 luku 2 §
OYL 21 luku 3 §

KKO:2018:20

Kirjanpitorikos – Törkeä kirjan-
pitorikos – Veropetos – Törkeä 
veropetos – Osakeyhtiö – 
Samastaminen 

Syyttäjä katsoi, että suomalaisen 
X Oy:n toimintaan oli samastetta-
va yhtiön kanssa samaan intressi-
piiriin kuuluvan kahden tanska-
laisyhtiön toiminta lentokoneiden 
myynnissä, koska myynneissä oli 
tosiasiassa kysymys X Oy:n liike-
toiminnasta ja lentokoneiden 
myynti oli tapahtunut tosiasiassa 
Suomessa. Myyntien aikana Tans-
kassa oli noudatettu poikkeusme-
nettelyä, jossa yksityishenkilöille 
myydyt tietyn painoluokan alitta-
vat lentokoneet olivat arvonlisäve-
rosta vapaita.

Korkeimman oikeuden tuo-
miosta ilmenevillä perusteilla kat-
sottiin, että tanskalaiset yhtiöt ei-
vät olleet samastettavissa X 
Oy:öön arvioitaessa törkeän ve-
ropetoksen ja törkeän kirjanpitori-
koksen tunnusmerkistöjen täytty-
mistä ja syytteet hylättiin.

KKO:2018:21

Tekijänoikeusrikos – Tekijänoi-
keusrikkomus – Valokuva 

B oli ottanut metsoaiheisen valo-
kuvan, johon hänellä oli tekijänoi-
keuslain 49a §:n mukaiset valoku-
vaajan oikeudet. A oli ilman B:n 
lupaa maalannut öljyvärimaa-
lauksen, joka vastasi sekä koko-
naisvaikutelmaltaan että yksityis-
kohdiltaan lähes täysin valoku-
vaa, sekä ottanut maalauksestaan 
valokuvan ja tarjonnut maalausta 
ja valokuvan vedoksia myytä-
väksi.

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevillä perusteilla A:n 
katsottiin valmistaneen B:n valo-
kuvasta kappaleita ja saattaneen 
niitä yleisön saataviin ja siten syyl-
listyneen tekijänoikeusrikkomuk-
seen. Vrt. KKO:1979-II-64

TekijänoikeusL 2 §
TekijänoikeusL 49a §

KORKEIN 
HALLINTO-OIKEUS

Yleishallinto-asiat

KHO:2018:25

Asiakirjajulkisuus – Työeläkeva-
kuutusyhtiöt – Huomattavat tai 
poikkeukselliset liiketoimet – 
Asiakastiedot – Työhyvinvointi-
toiminta – Erityissäännös – Lii-
kesalaisuus 

Finanssivalvonta oli kieltäytynyt 
luovuttamasta tietoa työeläke-
vakuutusyhtiöiden kuukausittain 
raportoimista huomattavista tai 
poikkeuksellisista liiketoimista sil-
tä osin kuin kysymys oli liiketoi-
mien kohteena olleiden yksittäis-
ten yritysten nimistä. Hallinto-oi-
keus oli velvoittanut Finanssival-
vonnan luovuttamaan nämä tiedot 
asiakirjojen pyytäjälle.

Valituksessaan korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle Finanssival-
vonta oli vaatinut hallinto-oikeu-
den päätöksen kumoamista ja sa-
malla esittänyt, että valvontara-
porteissa oli tietoja myös työhyvin-
vointitoiminnasta, jota ei voitu pi-
tää raportoinnin kohteena olevana 
työeläkevakuutusyhtiön huomat-
tavana tai poikkeuksellisena liike-
toimintana.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että työeläkevakuutusyhtiöiden 
liiketoimia voitiin lähtökohtaisesti 
pitää sekä yhtiöiden että liiketoi-
mien toisten osapuolten liikesalai-
suuksina siten kuin niistä sää-
detään julkisuuslain 24 §:n 1 mo-
mentin 20 kohdassa. Liikesalai-
suuden piiriin sisältyi lähtökohtai-
sesti myös tieto siitä, että yhtiön ja 
sen asiakkaan välillä oli tehty lii-
ketoimi.

Työeläkevakuutusyhtiöistä an-
netun lain 30 §:n 3 momentin eri-
tyissäännöksellä oli kuitenkin sää-
detty poikkeus salassapidosta nii-
den huomattavien ja poikkeuksel-
listen liiketoimien osalta, jotka työ-
eläkevakuutusyhtiö oli tehnyt 
hankkiakseen asiakkaita tai muu-
ten markkinoidakseen taikka jotka 
se oli tehnyt asiakkaidensa kanssa. 
Lain esitöistä ilmeni, että säännök-
sen yhtenä tarkoituksena oli ollut 

estää työeläkevakuutusyhtiöiden 
varojen liiallinen ja muu epätarkoi-
tuksenmukainen käyttäminen uu-
sien asiakkaiden hankintaan ja että 
jos niin kuitenkin kävisi, olisi siitä 
oltava mahdollisuus saada avoi-
mesti tietoa. Samoin lain esitöistä 
ilmeni, että työeläkevakuutustoi-
minnan suuren taloudellisen mer-
kityksen vuoksi oli pidetty tärkeä-
nä, että liiketoimintaa koskevien 
tietojen julkisuus turvataan lailla. 
Muun muassa yhtiöiden tekemät 
kaupat asiakashankinnan yhtey-
dessä oli tärkeä julkistaa.

Mainitun säännöksen tarkoituk-
sen turvaamisen kannalta oli olen-
naista, että tiedot työeläkevakuu-
tusyhtiöiden huomattavista ja 
poikkeuksellisista työhyvinvointi-
toimintaa koskevista liiketoimista 
ovat julkisia asiakasta koskevien 
tietojen osalta. Työhyvinvointitoi-
mintaa oli lisäksi pidetty raportoi-
tavana tietona Finanssivalvonnan 
omassa ohjeistuksessa. Finanssi-
valvonnan oli luovutettava pyyde-
tyt tiedot siltä osin kuin asiakirjo-
jen pyytäjä ei ollut niitä jo saanut 
hallinto-oikeuden päätöksen jäl-
keen.

Finanssivalvonta oli muuttanut 
raportointia koskevia määräyk-
siään työhyvinvointihankkeiden 
osalta 1.3.2016 eli asiassa 19.2.2015 
tekemänsä päätöksen jälkeen siten, 
että nämä hankkeet oli poistettu 
poikkeuksellisina raportoitavien 
liiketoimien joukosta ja raportoin-
tivelvoitetta muutoinkin muutettu 
näiden hankkeiden osalta. Korkein 
hallinto-oikeus ei ottanut eikä olisi 
voinutkaan ottaa kantaa siihen, 
voitaisiinko raportoinnin julki-
suutta ja salassa pidettävyyttä työ-
hyvinvointihankkeisiin liittyvien 
liiketoimien osalta arvioida toisin 
niiden raporttien osalta, jotka oli 
toimitettu Finanssivalvonnalle tä-
män jälkeen.

Laki viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta (julkisuuslaki) 24 § 
1 momentti 20 kohta
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä 
30 § 3 momentti
Hallituksen esitys HE 76/2006 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan 
mietintö StVM 29/2006 vp

KHO:2018:27

Julkinen hankinta – Valitus tar-
jouspyynnön syrjivyydestä – 
Erillinen valitus hankintapää-
töksestä – Hankintamenettelyyn 
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osallistumaton tarjoaja – Alalla 
toimiva yritys – Tarjouksen 
antamatta jättämisen merkitys – 
Asianosaisaseman perusteet 

Hankintayksikkö oli pyytänyt tar-
jouksia katuvalaistuksen sanee-
rauksesta. Alalla toimiva yhtiö teki 
ennen tarjousajan päättymistä tar-
jouspyynnön syrjivyyttä koskevan 
valituksen sekä hankintapäätök-
sen tekemisen jälkeen hankinta-
päätöstä koskevan valituksen 
markkinaoikeudelle. Yhtiö ei jättä-
nyt tarjouskilpailussa tarjousta. 
Markkinaoikeus katsoi, että vali-
tuksissa oli kysymys samasta me-
nettelystä ja että yhtiöllä oli kum-
massakin muutoksenhaussa 
asianosaisen asema. Markkinaoi-
keus hylkäsi valitukset. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että alalla toimivalla yhtiöllä oli 
tarjouspyyntöön kohdistuvan vali-
tuksen osalta julkisista hankin-
noista annetussa laissa tarkoitet-
tuun asianosaisasemaan perustu-
va muutoksenhakuoikeus. Mark-
kinaoikeuden oli siten tullut tutkia 
tarjouspyyntöön kohdistunut vali-
tus. Korkein hallinto-oikeus ei tältä 
osin muuttanut markkinaoikeu-
den päätöksen lopputulosta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
toisin kuin markkinaoikeus, että 
yhtiöllä ei ollut asianosaisasemaa 
eikä siten muutoksenhakuoikeutta 
hankintapäätökseen kohdistuvas-
sa muutoksenhaussa. Yhtiö ei ollut 
esittänyt sellaisia syitä, jotka olisi-
vat estäneet sitä jättämästä tarjous-
ta. Asiassa ei siten ollut tullut esille 
seikkoja, joiden perusteella olisi 
voitu katsoa, että yhtiön mahdolli-
suudet menestyä tarjouskilpailus-
sa olisivat olleet unionin tuomiois-
tuimen oikeuskäytännössä tarkoi-
tetulla tavalla olemattomat yhtiön 
syrjiviksi väittämien teknisten eri-
telmien tai vaatimusten takia. Kun 
yhtiö ei ollut osallistunut tarjous-
kilpailuun eikä myöskään osoitta-
nut pyrkineensä osallistumaan sii-
hen, sillä ei ollut oikeutta muutok-
senhakuun hankintapäätöksestä. 
Korkein hallinto-oikeus kumosi ja 
poisti markkinaoikeuden päätök-
sen tältä osin ja jätti yhtiön markki-
naoikeudelle tekemän valituksen 
tutkimatta. 

Laki julkisista hankinnoista (348/
2007) 85 § (321/2010) 1 momentti ja 
86 § (321/2010) 1 momentti
Unionin tuomioistuimen tuomiot 
asiassa C-689/13, Puligienica Faci-

lity Esco (EU:C:2016:199), asiassa 
C-355/15, Technische Gebäudebet-
reuung (EU:C:2016:988), yhdiste-
tyissä asioissa C-439/14 ja C-488/
14, Star Storage (EU:C:2016:688) se-
kä asiassa C-230/02, Grossmann 
Air Service (EU:C:2004:93)

KHO:2018:28

Valtiontuki – SGEI-palvelu – Val-
tiontuen edellytysten täyttymi-
nen – Taloudellinen etu – Talou-
dellisen edun valikoivuus – 
Ensihoitopalvelu 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymän valtuusto oli 
17.6.2014 tekemällään päätöksellä 
hyväksynyt esityksen ensihoidon 
palvelutasoksi vuosille 2015–2018. 
Päätöksessä ensihoito oli todettu 
järjestettäväksi yhteistoiminnassa 
sairaanhoitopiirin palvelutasopää-
töksen mukaisella alueella 1 Oulu-
Koillismaan pelastusliikelaitoksen 
kanssa ja alueella 2 Jokilaaksojen 
pelastuslaitoksen kanssa. Sairaan-
hoitopiiri oli valituksenalaisen 
päätöksen ja sen liitteenä olleen, 
sanotulla päätöksellä hyväksytyn 
ensihoitopalvelun palvelutasoesi-
tyksen mukaisesti tehnyt ensihoi-
topalvelun järjestämistä koskevat 
olennaisilta osiltaan samansisältöi-
set yhteistoimintasopimukset ensi-
hoitopalvelun tuottamisesta 
1.1.2015 alkaen Oulu-Koillismaan 
pelastusliikelaitoksen (pohjoinen 
alue) ja Jokilaaksojen pelastuslai-
toksen (eteläinen alue) kanssa. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
toisin kuin hallinto-oikeus, ettei 
asiassa ollut kysymys niin kutsu-
tussa Altmark-oikeuskäytännössä 
ja Euroopan komission 20.12.2011 
antamassa päätöksessä (2012/21/
EU) tarkoitetusta yleisiin taloudel-
lisiin tarkoituksiin liittyvästä pal-
velusta, eli niin kutsutusta SGEI-
palvelusta, eikä sairaanhoitopiiri 
ollut 17.6.2014 tekemällään pää-
töksellä asettanut pelastuslaitok-
sille Altmark-oikeuskäytännössä 
ja komission päätöksessä tarkoitet-
tuja SGEI-velvoitteita. Asiassa ei 
näin ollen ollut tarpeen arvioida 
SGEI-palveluihin liittyviä kumula-
tiivisia edellytyksiä (tuomio Alt-
mark Trans, C-280/00, 
EU:2003:415, 87–94 kohta), joiden 
perusteella korvausta tällaisesta 
palvelusta ei olisi katsottava val-
tiontueksi. Myöskään Pohjois-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymä ei ollut esittänyt, että 

asiassa olisi ollut kysymys SGEI-
velvoitteiden asettamisesta.

Pelastuslaitosten toimivalta jär-
jestää ensihoitopalveluita yhteistoi-
minnassa sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän kanssa johtui tervey-
denhuoltolain 39 §:n 2 momentin ja 
pelastuslain 27 §:n 3 momentin 
1 kohdan sääntelystä. Korkein hal-
linto-oikeus katsoi, että Oulu-Koil-
lismaan pelastusliikelaitokselle ja 
Jokilaaksojen pelastuslaitokselle 
johtui ensihoitoa koskevista tervey-
denhuoltolain ja pelastuslain sään-
nöksistä sekä ensihoidon yhteistoi-
mintasopimuksista erityisiä velvol-
lisuuksia ja siten pelastuslaitosten 
asema ensihoitopalvelujen tarjoaja-
na erosi oikeudellisesti valittajina 
olleiden yhtiöiden asemasta. Sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä voi 
terveydenhuoltolain 39 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun järjestämis-
vastuunsa nojalla saman pykälän 
2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
hankkia ensihoitopalveluja myös 
muilta toimijoilta, mutta tällöin ky-
symys ei ole ensihoitotoiminnan 
järjestämisestä yhteistoiminnassa 
vastaavalla tavalla kuin pelastus-
laitosten kysymyksessä ollen. 

Pelastuslaitokset, toisin kuin 
muut ensihoitopalvelujen markki-
noilla toimivat palveluntarjoajat, 
eivät saaneet tarjota ensihoitopal-
veluita muille kuin kysymyksessä 
olleelle sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymälle, osallistua ensihoidon 
tarjoamista koskeviin kilpailutuk-
siin eivätkä markkinoida ensihoito-
palveluja yhteistoimintasopimusta 
haittaavalla tavalla. Ensihoitoa 
koskevista terveydenhuoltolain ja 
pelastuslain säännöksistä ja yhteis-
toimintasopimuksista johtui pelas-
tuslaitoksille suuronnettomuuk-
siin, normaaliolojen häiriötilantei-
siin sekä poikkeusoloihin varautu-
miseen liittyviä vastuita. Lisäksi 
pelastuslaitoksilla oli yhteistoimin-
tasopimusten nojalla velvollisuus 
toteuttaa ensihoitopalvelu sopi-
muksissa määritellyn nettokustan-
nusperiaatteen mukaisesti. Ensi-
hoitoon kuuluvat kaikki tulot koh-
dennettiin yhteistoimintasopimus-
ten mukaisesti ensihoitoon ja siten 
ne vaikuttivat ensihoidon netto-
kustannuksiin menoja vähentäen. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
edellä lausutuista eroista johtuvan, 
että Oulu-Koillismaan pelastuslii-
kelaitos ja Jokilaaksojen pelastus-
laitos eivät olleet unionin tuomio-
istuimen oikeuskäytännössä tar-
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koitetulla tavalla ensihoitopalvelu-
ja markkinoilla tarjoaviin palve-
luntarjoajiin rinnastettavassa tosi-
asiallisessa ja oikeudellisessa tilan-
teessa. Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymän va-
lituksenalaisella päätöksellä ei si-
ten voitu katsoa annetun maini-
tuille pelastuslaitoksille unionin 
valtiontukisäännöissä tarkoitettua 
valikoivaa etua suhteessa valittaja-
yhtiöihin. Näin ollen pelastuslai-
tosten ei ollut katsottava saavan 
sairaanhoitopiiriltä SEUT 107 ar-
tiklan 1 kohdassa tarkoitettua ta-
loudellista etua ensihoitopalvelu-
jen tuottamisesta. 

Koska SEUT 107 artiklan mukai-
set edellytykset ovat kumulatiivi-
sia, asiassa ei ollut tarpeen arvioi-
da muiden kyseisessä artiklassa 
tarkoitettujen edellytysten täytty-
mistä. Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymän va-
lituksenalainen 17.6.2014 päätös ei 
näin ollen ollut valituksessa esite-
tyillä perusteilla syntynyt virheel-
lisessä järjestyksessä eikä päätök-
sen kumoamiseen valituksen joh-
dosta ollut aihetta. 

Euroopan unionin toiminnasta teh-
ty sopimus (SEUT) 106 artikla 1 ja 
2 kohta, 107 artikla 1 kohta ja 
108 artikla 3 kohta
Komission päätös Euroopan unio-
nin toiminnasta tehdyn sopimuk-
sen 106 artiklan 2 kohdan määräys-
ten soveltamisesta tietyille yleisiin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä 
palveluja tuottaville yrityksille 
korvauksena julkisista palveluista 
myönnettävään valtiontukeen 
(2012/21/EU)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 
39 § 2 momentti 
Pelastuslaki (379/2011) 27 § 2 mo-
mentti ja 3 momentti 1 kohta
Kuntalaki (365/1995) 90 § (1375/
2007) 2 momentti
Unionin tuomioistuimen tuomiot 
C-280/00, Altmark Trans 
(EU:2003:415), C-6/12 - P 
(EU:C:2013:525), C-672/13, OTP 
Bank (EU:C:2015:185), C-524/14 P, 
Hansestadt Lübeck 
(EU:C:2016:971), C-70/16 P, Comu-
nidad Autónoma de Galicia ja Re-
tegal v. komissio (EU:C:2017:1002) 
ja C-399/08 P, komissio v. Deut-
sche Post (EU:C:2010:481)

KHO:2018:29

Valtiontuki – Valtiontuen edelly-
tysten täyttyminen – Oma toi-

minta – Taloudellinen etu – 
Korvauksen markkinaehtoisuu-
den selvittäminen – Taloudelli-
sen edun valikoivuus – Vaikutus 
jäsenvaltioiden väliseen kaup-
paan – Kilpailun vääristyminen 
– Taloudellinen toiminta – Poti-
laiden siirtokuljetukset – Kii-
reettömät siirtokuljetukset

HUS/Hyvinkään sairaanhoito-
alueen lautakunta oli 12.5.2015 te-
kemällään päätöksellä ottanut sen 
jäsenkuntien järjestämisvastuulla 
olleet kiireelliset, ennakoimatto-
mat potilassiirrot sairaanhoito-
alueen omaksi toiminnaksi 
1.10.2016 alkaen. Päätöksen perus-
teella kyseisten potilassiirtojen jär-
jestämis- ja rahoitusvastuu olisi 
säilynyt Hyvinkään sairaanhoito-
alueen jäsenkunnilla ja HUS/Hy-
vinkään sairaanhoitoalue olisi 
tuottanut kyseiset palvelut sai-
raanhoitoalueen jäsenkunnille. 
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että 
HUS/Hyvinkään sairaanhoito-
aluetta ei voitu pitää kysymykses-
sä olevan sairaanhoitoalueen jä-
senkuntiin nähden ulkopuolisena 
toimijana. Asiassa saadun selvi-
tyksen perusteella ei valituksen-
alaisen päätöksen perusteella ollut 
katsottava siirtyvän sairaanhoito-
alueen jäsenkunnilta niihin näh-
den ulkopuoliselle toimijalle mi-
tään taloudellista etua, jota olisi 
voitu pitää SEUT 107 artiklassa tar-
koitettuna taloudellisena etuna. 

HUS/Hyvinkään sairaanhoito-
alueen lautakunta oli 12.5.2015 te-
kemällään päätöksellä lisäksi val-
tuuttanut sairaanhoitoalueen joh-
tajan kuntien valtuuttamana sopi-
maan HUS-Logistiikka -liikelai-
toksen kanssa kuntien järjestämis-
vastuulla olleiden kiireettömien 
potilassiirtojen, niin sanottujen ai-
katilauskuljetusten, ottamisesta 
HUS-Logistiikka -liikelaitoksen 
hoidettavaksi. HUS/Hyvinkään 
sairaanhoitoalueen lautakunnan 
päätöksen 12.5.2015 perusteella 
kuntien aikatilauskuljetusten jär-
jestämis- ja rahoitusvastuu olisi 
säilynyt Hyvinkään sairaanhoito-
alueen jäsenkunnilla, mutta palve-
lujen tuottaminen olisi siirtynyt 
HUS-Logistiikka -liikelaitokselle. 
HUS-Logistiikka -liikelaitos oli osa 
HUS-kuntayhtymää, johon kuului 
Hyvinkään sairaanhoitoalueen li-
säksi muitakin sairaanhoitoaluei-
ta. Hyvinkään sairaanhoitoalueen 
jäsenkunnat olisivat maksaneet 
palvelujen tuottamisesta korvauk-

sen HUS-kuntayhtymälle, johon 
HUS-Logistiikka -liikelaitos orga-
nisatorisesti kuului.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että HUS-Logistiikka -liikelaitosta 
oli pidettävä Hyvinkään sairaan-
hoitoalueen jäsenkuntiin nähden 
ulkopuolisena toimijana. Sen osal-
ta oli arvioitava, oliko Hyvinkään 
sairaanhoitoalueen jäsenkuntien 
aikatilauskuljetuksista HUS-kun-
tayhtymälle ja sitä kautta välilli-
sesti HUS-Logistiikka -liikelaitok-
selle maksaman korvauksen osal-
ta kysymys SEUT 107 artiklan 
1 kohdan mukaisesta taloudelli-
sesta edusta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että HUS/Hyvinkään sairaanhoi-
toalueen lautakunnan valituksen-
alaisissa päätöksissä ei ollut riittä-
vällä tavalla selvitetty aikatilaus-
kuljetuksista maksettavan kor-
vauksen markkinaehtoisuutta 
eikä hinnoittelun omakustannus-
perusteisuutta unionin valtiontu-
kisäännöissä edellytetyllä tavalla. 
Näin ollen edellä mainituilla pe-
rusteilla ei voitu pitää poissuljet-
tuna, että HUS-Logistiikka -liike-
laitos olisi saanut välillisesti HUS-
kuntayhtymän kautta sairaanhoi-
toalueen jäsenkunnilta aikatilaus-
kuljetusten tuottamisesta ylikom-
pensaatiota ja siten SEUT 107 ar-
tiklan 1 kohdassa tarkoitettua ta-
loudellista etua. 

Koska mahdollisen tukitoimen-
piteen kohteena oli ainoastaan yksi 
toimija, HUS-Logistiikka -liikelai-
tos, myös unionin valtiontukisään-
nöksissä tarkoitettu tuen valikoi-
vuutta koskeva edellytys täyttyi. 
Kun lisäksi otettiin huomioon jär-
jestelyn taloudellinen merkitys, 
potilassiirtoalalla vallitseva kilpai-
lu sekä se, että valittajayhtiöt kuu-
luivat kansainväliseen Falck-kon-
serniin, myöskään valtiontuki-
säännöksissä tarkoitettu niin sa-
nottu kilpailu- ja kauppavaikutus-
ta koskeva edellytys ei ollut pois-
suljettavissa. 

Asiassa oli vielä arvioitava, oli-
ko HUS-Logistiikka -liikelaitoksen 
toiminta sen hoidettaviksi annet-
tujen kuntien järjestämisvastuulle 
kuuluvien aikatilauskuljetusten 
osalta unionin valtiontukisään-
nöksissä tarkoitettua taloudellista 
toimintaa. Tässä arvioinnissa ei ol-
lut merkitystä sillä, voitaisiinko 
HUS-Logistiikka -liikelaitoksen 
toimintaa pitää taloudellisena toi-
mintana muiden kuin nyt kysees-

momentti_3_18.fm  Page 8  Wednesday, April 4, 2018  8:14 AM



9 Momentti 3/2018

M
om

en
tti

sä olevien aikatilauskuljetusten 
osalta. 

Saadun selvityksen perusteella 
korkein hallinto-oikeus katsoi, et-
tei asiassa voitu pitää poissuljettu-
na, että HUS-Logistiikka -liikelai-
tos ei olisi valituksenalaisen HUS/
Hyvinkään sairaanhoitoalueen 
lautakunnan päätöksen 12.5.2015 
tekohetkellä toiminut potilaskulje-
tusten markkinoilla ja että kysy-
mys tältä osin ei olisi valtiontuki-
säännöksissä tarkoitetusta talou-
dellisesta toiminnasta. Näin ollen 
korkein hallinto-oikeus katsoi, toi-
sin kuin hallinto-oikeus, ettei 
SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tar-
koitettu taloudellista etua koskeva 
valtiontukiedellytys ollut poissul-
jettavissa Hyvinkään sairaanhoito-
alueen jäsenkuntien aikatilauskul-
jetuksista HUS-kuntayhtymälle ja 
sitä kautta välillisesti HUS-Logis-
tiikka -liikelaitokselle maksaman 
korvauksen osalta.

HUS/Hyvinkään sairaanhoito-
alueen lautakunnan oli tullut pää-
töksenteossaan huolehtia valtion-
tukea koskevien unionin määräys-
ten ja säännösten noudattamisesta. 
Kun valituksenalaisia lautakun-
nan päätöksiä tehtäessä ei ollut 
riittävällä tavalla selvitetty aika-
tilauskuljetuksista HUS-kunta-
yhtymälle ja sitä kautta välillisesti 
HUS-Logistiikka -liikelaitokselle 
maksettavan korvauksen markki-
naehtoisuutta eikä hinnoittelun 
omakustannusperusteisuutta, ky-
symyksessä olevat lautakunnan 
päätökset olivat syntyneet kunta-
lain (365/1995) 90 §:n (1375/2007) 
2 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tulla tavalla virheellisessä järjes-
tyksessä. HUS/Hyvinkään sai-
raanhoitoalueen lautakunnan vali-
tuksenalaiset päätökset oli siten 
päätösosioista ilmenevin osin ku-
mottava virheellisessä järjestykses-
sä syntyneinä eikä hallinto-oikeu-
den olisi tullut tältä osin hylätä va-
litusta. Hallinto-oikeuden päätös 
oli tämän vuoksi näiltä osin pää-
asian osalta kumottava.

Euroopan unionin toiminnasta teh-
ty sopimus (SEUT) 107 artikla 
1 kohta ja 108 artikla 3 kohta
Hallintolaki 31 § 1 momentti
Kuntalaki (410/2015) 7 § 1 mo-
mentti, 8 §, 9 § 1 ja 3 momentti, 49 § 
1 momentti ja 126 §
Kuntalaki (365/1995) 90 § (1375/
2007) 2 momentti 
Terveydenhuoltolaki 58 § 1 mo-
mentti ja 73 §

KHO:2018:30

Postitoiminta – Yleispalvelun 
piiriin kuulumaton postipalvelu 
– Kirjelähetykset - Sopimus-
asiakkaiden postilähetysten 
jakelu – Postitoimilupa – Toimi-
lupaehdot – Toimitusehdot – 
Lähetysten jakelukerrat – Osoit-
teenmuutos- ja jakelunkeskey-
tyspalvelu – Lähetysten 
merkitseminen – Lähetysten toi-
milupa-alueen kuntakohtaiset 
keräilypisteet – Postidirektiivi – 
Yleisvaltuutus – Vaatimukset 
palvelun laadusta ja saatavuu-
desta sekä tehokkuudesta 

Valtioneuvosto myönsi yhtiölle 
toimiluvan sopimusasiakkaille 
suunnattuun kirjelähetyksiä kos-
kevaan postitoimintaan. Toimilu-
van lupaehtoja perusteltiin palve-
lujen laadun, saatavuuden ja te-
hokkuuden turvaamisella. Toimi-
lupaehdot koskivat postipalvelun 
toimitusehtoja, lähetysten jakelu-
kertoja, osoitteenmuutos- ja jake-
lunkeskeytyspalvelua, lähetysten 
merkitsemistä sekä keräilypisteitä 
lähetysten palauttamista ja nouta-
mista varten.

Yhtiön mukaan sille myönnetty 
toimilupa koski postidirektiivin 
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
yleispalvelun piiriin kuulumatto-
mia palveluja. Näin sen harjoitta-
malta postitoiminnalta ei voitu 
edellyttää yksittäistä toimilupaa ja 
toimilupaan voitiin asettaa lupa-
ehtoja vain postidirektiivin 9 artik-
lan 1 kohdassa tarkoitettujen olen-
naisten vaatimusten noudattami-
sen takaamiseksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
unionin tuomioistuimen annettua 
asiassa korkeimman hallinto-oi-
keuden ennakkoratkaisupyynnön 
johdosta tuomion (C-368/15 Ilves 
Jakelu (EU:C:2017:462), että yleis-
palveluvelvoitteen piiriin kuulu-
mattoman postitoiminnan eli sopi-
musasiakkaille tarjottavien posti-
palvelujen edellytykseksi ei unio-
nin tuomioistuimen mainitussa 
asiassa postidirektiivin 9 artiklan 
1 kohdasta esittämän tulkinnan 
mukaisesti voitu asettaa yksittäistä 
toimilupaa. Postilain (415/2011) 
mukainen ennakollista yksittäistä 
toimilupaa tuolloin edellyttänyt 
sääntely oli siten postidirektiivin 
vastainen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että postidirektiivin 9 artiklan 1 ja 
2 kohtaa oli unionin tuomioistui-

men edellä mainitun tuomion mu-
kaisesti tulkittava siten, että yleis-
palvelun piiriin kuulumattomien 
postipalveluiden edellytykseksi 
voitiin asettaa direktiivin 9 artik-
lan 2 kohdan toisen alakohdan toi-
sessa luetelmakohdassa ja posti-
lain (415/2011) 9 §:n 2 momentin 
5 kohdassa tarkoitettuja palvelujen 
laatua, saatavuutta ja tehokkuutta 
koskevia välttämättömiä vaati-
muksia, eikä näiden vaatimusten 
asettamisen ehtona ollut tältä osin 
postidirektiivin tarkoittamaa olen-
naisuutta koskevaa edellytystä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
vielä, että pääosa valituksenalaisis-
ta lupaehdoista vastasi unionin 
tuomioistuimen mainitussa tuo-
miossa tarkoitettuja postidirektii-
vin 9 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan 
2 kohdan toisen alakohdan toisen 
luetelmakohdan tarkoittamia pal-
veluiden laatua, saatavuutta ja te-
hokkuutta koskevia vaatimuksia 
sellaisina kuin unionin tuomiois-
tuin oli näitä säännöksiä tulkinnut. 
Valtioneuvoston päätöksessä ase-
tetuista lupaehdoista yhden ei kat-
sottu vastanneen postidirektiivissä 
säädettyä. Valtioneuvoston pää-
töstä kokonaisuudessaan tai vii-
meksi mainittua lupaehtoa ei kui-
tenkaan kumottu ja poistettu oike-
ustilan muututtua asian käsittelyn 
kuluessa. 

Postilaki (415/2011) 2 § 1–4 kohta 
sekä 7 ja 8 kohta, 3–6 §, 9 § 2 mo-
mentti 1–5 kohta ja 4 momentti, 
14 § 1 momentti, 15 §, 16 § 1 mo-
mentti, 17 § 1 momentti, 23 § 1 mo-
mentti, 41 §, 47 §, 53 § 3 momentti, 
54 § 1 ja 2 momentti, 62 §
Hallintolaki 44 § 1 momentti 3 koh-
ta ja 45 § 1 momentti
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 97/67/EY yhteisön 
postipalvelujen sisämarkkinoiden 
kehittämistä ja palvelun laadun pa-
rantamista koskevista yhteisistä 
säännöistä sellaisena kuin se on 
muutettuna direktiiveillä 2002/
39/EY ja 2008/6/EY (postidirek-
tiivi) 2 artikla 1, 13, 14, 18 ja 19 koh-
ta, 3 artikla 1 kohta ja 9 artikla 1–3 
kohta
Unionin tuomioistuimen tuomio 
asiassa C-368/15 Ilves Jakelu (EC-
LI:EU:C:2017:462)
Ks. KHO 2015:112

KHO:2018:31

Jätehuolto – Jätelaki – Tuottaja-
vastuu – Tuottajarekisteriin 
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hyväksymisen edellytykset – 
Käytöstä poistetut renkaat – Vas-
taanottopaikka – Sopimusjärjes-
telyt – Tuotteen jakelija – 
Verkkokauppa 

Yhtiö harjoitti ajoneuvojen renkai-
den maahantuontia. Yhtiö oli teh-
nyt hakemuksen jätelain mukai-
seen tuottajarekisteriin hyväk-
symiseksi. Hakemuksessaan yhtiö 
oli esittänyt kaksi mallia käytetty-
jen renkaiden vastaanoton jär-
jestämiseksi koko Suomen alueel-
la. Toisen mallin mukaan asiakas 
olisi tilannut yhtiöltä maksutto-
man palautuspaketin, pakannut 
palautettavat renkaat palautuspa-
kettiin ja toimittanut paketin lä-
himpään postin palvelupisteeseen, 
minkä jälkeen paketti toimitettai-
siin postipalveluna yhtiön osoit-
teeseen. Toisen mallin mukaan 
käytettyjen renkaiden palautus oli-
si järjestetty kuljetusliikkeen kans-
sa tehdyn rahtisopimuksen perus-
teella asiakkaan luota noutopalve-
luna.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että jätelain tuottajavastuuta ei voi-
tu rajoittaa koskemaan vain yhtiön 
omia asiakkaita. Kaikki postin toi-
mipisteet eivät lähtökohtaisesti so-
veltuneet jätelaissa tarkoitetuiksi 
käytettyjen renkaiden vastaanotto-
paikoiksi. Yhtiöllä ei ollut myös-
kään asianmukaista lupaa postin 
toimipisteiden käyttämiseen mai-
nittuun tarkoitukseen. Vastaanot-
topaikkojen korvaaminen yksin-
omaan noutopalvelulla olisi puo-
lestaan edellyttänyt, että kunnissa 
ei olisi ollut jätelaissa tarkoitettu-
jen renkaan jakelijoiden vastaanot-
topisteitä. Pelkästään se seikka, 
että tuottajalla eli tässä tapaukses-
sa yhtiöllä ei ollut kunnissa vas-
taanottopisteitä, ei siten oikeutta-
nut järjestämään renkaiden vas-
taanottoa yksinomaan noutopal-
veluna. Yhtiön esitys käytettyjen 
renkaiden vastaanottamisen järjes-
tämiseksi ei edellä lausuttu huo-
mioon ottaen täyttänyt jätelain ja 
sen nojalla annetun asetuksen vaa-
timuksia.

Jätelaki 46 § 1 ja 2 momentti, 48 § 
1 momentti 1 kohta, 49 § 1 mo-
mentti, 51 § 1 momentti, 56 § 1 mo-
mentti 3 kohta ja 4 momentti, 101 § 
1 ja 2 momentti, 102 § 1 momentti
Valtioneuvoston asetus käytöstä 
poistettujen renkaiden erilliskerä-
yksestä ja hyödyntämisestä 3 § 1 ja 
2 momentti, 4 § 1 momentti, 6 §

KHO:2018:32

Yhteishallinto – Asumisoikeus-
talo – Asukasdemokratia – Asu-
kastoimikunta – Asukkaiden 
osallistumisoikeus – Kiinteistön-
huoltopalvelujen kilpailuttami-
nen 

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-
oikeudessa kysymys siitä, oliko A 
Oy asumisoikeustalon omistajana 
noudattanut asumisoikeusasun-
noista annetun lain ja yhteishallin-
nosta vuokrataloissa annetun lain 
säännöksiä asukkaiden osallistu-
misoikeudesta kilpailuttaessaan 
taloyhtiön kiinteistönhuoltopal-
velut.

A Oy oli tiedottanut huoltosopi-
muksen kilpailuttamisesta, sen ai-
kataulusta ja kilpailutusperusteis-
ta asukkaiden käytössä olevilla in-
ternetsivuilla maaliskuussa 2014. 
Lisäksi isännöitsijä oli huhtikuussa 
pidetyssä asukaskokouksessa il-
moittanut, että uusi huoltosopi-
mus astuu voimaan heinä-elokuun 
vaihteessa ja huoltotehtäviin ei ole 
tulossa muutoksia. Asukastoimi-
kunnan puheenjohtajan tiedustel-
tua kilpailutukseen osallistujista 
isännöitsijä oli heinäkuun alussa 
2014 ilmoittanut sähköpostitse, 
että valinta tullaan tekemään kah-
den toimijan välillä ja valinta pe-
rustuu palvelun tasoon, palvelun-
tarjoajan resursseihin sekä hin-
taan. 

Aluehallintovirasto oli päätök-
sessään asettamassa määräajassa 
velvoittanut A Oy:n varaamaan 
asukastoimikunnalle tai yhteistyö-
elimelle mahdollisuuden osallis-
tua kiinteistönhuoltosopimuksen 
kilpailuttamiseen tekemällä esi-
tyksiä, neuvottelemalla ja antamal-
la lausunto huoltosopimuksen si-
sällöstä ja huoltotehtävien järjestä-
misestä.

Korkein hallinto-oikeus ei 
muuttanut hallinto-oikeuden pää-
töstä, jolla A Oy:n valitus oli hylät-
ty. A Oy:n ei katsottu menetelleen 
uuden huoltosopimuksen osalta 
asukkaiden osallistumisoikeuden 
kannalta yhteishallinnosta vuokra-
taloissa annetun lain edellyttämäl-
lä tavalla. Laiminlyönti ei korjau-
tunut sen johdosta, että asukkaat 
olivat myöhemmin hyväksyneet 
huoltosopimuksen. 

Laki asumisoikeusasunnoista 9a § 
1 momentti, 16c § (1256/2010) 1 ja 
2 momentti

Laki yhteishallinnosta vuokrata-
loissa 10 § 1 momentti 5 kohta

KHO:2018:33

Ylimääräinen muutoksenhaku – 
Menetetyn määräajan palautta-
minen – Palauttamiskelpoinen 
määräaika – Aineellinen määrä-
aika – Prosessuaalinen määrä-
aika – Kansainvälinen suojelu – 
Perheenyhdistäminen – Toi-
meentuloedellytys 

Suomessa pakolaisaseman saanut 
A haki alaikäisten lastensa huol-
tajana menetetyn määräajan pa-
lauttamista perhesiteeseen perus-
tuvaa oleskelulupaa koskevan ha-
kemuksen tekemiseksi kolmen 
kuukauden määräajassa kansain-
välistä suojelua koskevan pää-
töksen tiedoksiannosta. Tällöin 
oleskeluluvan myöntämiseen ei 
sovellettaisi toimeentuloedelly-
tystä. Asiassa oli arvioitava, oliko 
kyseinen määräaika hallintolain-
käyttölain 61 §:n nojalla palautet-
tavissa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että hakemuksessa tarkoitettu 
määräaika sitoi Maahanmuuttovi-
raston harkintavaltaa sen ratkais-
tessa, millä edellytyksillä pakolais-
aseman saaneen henkilön perheen-
jäsenille voidaan myöntää oleske-
lulupa perhesiteen perusteella. 
A:lle oli Maahanmuuttoviraston 
päätöksellä myönnetty turvapaik-
ka ja hän voi edelleen hakea ja oli 
hakenutkin lastensa huoltajana 
näille oleskelulupaa perhesiteen 
perusteella, vaikka hakemuksen 
kohteena oleva kolmen kuukau-
den määräaika oli päättynyt. Mää-
räajan luonnetta arvioitaessa oli 
kiinnitettävä huomiota siihen, että 
Maahanmuuttovirasto voi edel-
leen poiketa toimeentuloedelly-
tyksestä oleskelulupahakemusta 
käsitellessään laissa säädettyjen 
edellytysten täyttyessä. Kysymyk-
sessä ei siten ollut hallintolainkäyt-
tölain 61 §:n 1 kohdassa tarkoitettu 
määräaika eikä liioin muutoksen-
hakuaika tai sellainen prosessitoi-
meen tai vastaavaan liittyvä mää-
räaika, jota tarkoitetaan mainitun 
pykälän 2 tai 3 kohdassa. Näin ol-
len määräaika ei ollut palauttamis-
kelpoinen.

Hallintolainkäyttölaki 61 §
Ulkomaalaislaki 39 § 1 momentti ja 
114 § 4 momentti 1 kohta
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KHO:2018:34

Jätelaki – Siirtymäsäännös – 
Jätteenkuljetus – Jätteenkulje-
tusjärjestelmän valinta – Kiin-
teistön haltijan järjestämä 
jätteenkuljetus – Riittävät selvi-
tykset – Kunnallisvalitus – Jat-
kovalitusoikeus 

Kunnassa oli uuden jätelain voi-
maan tullessa voimassa vanhan jä-
telain mukainen sopimusperustei-
nen jätteenkuljetusjärjestelmä, jota 
täydennettiin lisäksi kunnan järjes-
tämällä niin sanotulla paikkaavalla 
järjestelmällä. Kunnan tuli uuden 
jätelain siirtymäsäännösten mu-
kaan määräajassa tehdä päätös 
kunnassa käyttöön otettavasta jät-
teenkuljetusjärjestelmästä. Toimi-
valta mainitun päätöksen tekemi-
seen oli kunnan jätehuoltoviran-
omaisena toimineella useamman 
kunnan yhteisellä jätelautakunnal-
la. Jätelautakunta päätti, että koko 
kunnan alueella otetaan käyttöön 
uuden jätelain mukainen kiinteis-
tön haltijan järjestämä jätteen-
kuljetus. 

Uuden jätelain säätämisen yh-
teydessä oli haluttu säilyttää mah-
dollisuus kiinteistön haltijan järjes-
tämään jätteenkuljetukseen. Kiin-
teistön haltijan järjestämästä jät-
teenkuljetuksesta voitiin kuitenkin 
päättää vain siinä tapauksessa, että 
kaikki jätelain 37 §:n 1 momentissa 
säädetyt edellytykset täyttyivät. 
Ennen jätteenkuljetusjärjestelmän 
valintaa koskevan päätöksen teke-
mistä oli tullut riittävästi selvittää 
näiden edellytysten täyttyminen. 
Selvityksissä oli erityisesti kiinni-
tettävä huomiota niihin alueiden 
ominaisuuksiin, joilla on merkitys-
tä jätteenkuljetuksen ja sen kustan-
nusten tai toimivuuden kannalta. 
Selvityksen perusteella oli voitava 
arvioida, että kiinteistön haltijan 
järjestämälle jätteenkuljetukselle 
säädetyt edellytykset täyttyivät 
koko sillä alueella, jota päätös kos-
ki. Tämä olisi edellyttänyt esimer-
kiksi jätehuollon järjestämisen 
kannalta eri tyyppisten alueiden, 
kuten kaupunki- ja maaseutumais-
ten alueiden, tarkastelua erikseen 
sekä paikkaavan järjestelmän laa-
jahkon käytön merkityksen selvit-
tämistä. 

Ennen päätöksen tekemistä oli 
muun muassa lausuntoja pyytä-
mällä ja alueella toimiville kulje-
tusyrityksille suunnatulla kyselyl-
lä selvitetty, täyttyivätkö kiinteis-

tön haltijan järjestämälle jätteen-
kuljetukselle säädetyt edellytyk-
set. Jätelautakunnan päätöksente-
koa varten laadittu selvitys oli kui-
tenkin yleispiirteinen, eikä sen pe-
rusteella ollut mahdollista varmis-
tua kaikkien edellytysten täyttymi-
sestä koko kunnan alueella.

Asiassa katsottiin myös, että jat-
kovalitusoikeus hallinto-oikeuden 
päätöksestä korkeimpaan hallinto-
oikeuteen kuntalain mukaan säilyi 
sellaisella muutoksenhakijalla, 
joka oli muuttanut pois jätelauta-
kunnan toimialueeseen kuuluvas-
ta kunnasta ennen hallinto-oikeu-
den päätöksen antamista.

Jätelaki (646/2011) 35 § 2 moment-
ti, 36 § 1 momentti, 37 § 1 momentti 
ja 149 § 4 momentti 
Hallintolaki 31 § 1 momentti 
Kuntalaki (365/1995) 92 § 2 mo-
mentti ja 97 § 1 momentti
Ks. myös KHO 2016:19 ja 2016:20

KHO:2018:38

Kemikaaliturvallisuus – Ympä-
ristönsuojelu – Polttonesteiden 
jakeluasema – Vaarallisten 
kemikaalien vähäinen käsittely 
ja varastointi – Ilmoitusmenet-
tely – Ehto – Pelastusviranomai-
nen – Toimivalta – Standardi 
SFS 3352 – Pohjavesialue 

Polttonesteiden jakeluaseman toi-
minta edellytti vaarallisten kemi-
kaalien vähäisenä varastointina 
kemikaaliturvallisuuslain mukai-
sen ilmoituksen tekemistä. Jake-
luasema oli suunniteltu sijoitetta-
vaksi I luokan pohjavesialueen ul-
kopuolelle. Näin ollen toiminta ei 
edellyttänyt ympäristönsuojelu-
lain nojalla ympäristölupaa vaan 
kuului mainitun lain mukaisen re-
kisteröintimenettelyn piiriin.

Kemikaaliturvallisuuslain 
135 §:n mukaan Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto (Tukes) julkaisee 
luettelon niistä standardeista, joita 
noudattaen katsotaan mainitun 
lain nojalla annettujen säännösten 
vaatimusten täyttyvän. Tukesin 
julkaisemaan luetteloon sisältyi ja-
keluasemia koskeva standardi SFS 
3352, jonka mukaan tärkeiden ja 
vedenhankintaan soveltuvien poh-
javesialueiden ulkopuolella sovel-
lettiin lähtökohtaisesti standardin 
perusrakennemallia. Pelastusvi-
ranomainen oli kemikaaliturvalli-
suuslain mukaisen ilmoituksen 
johdosta antamassaan päätöksessä 

asettanut ehdon, jonka mukaan ja-
keluasemalta edellytettiin standar-
din mukaista erityisrakennemallia 
(jakeluasema pohjavesialueella).

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että lähtökohtaisesti ympäristön-
suojelulain mukaisessa rekiste-
röintimenettelyssä varmistetaan 
ympäristönsuojelulainsäädännös-
sä asetettujen vaatimusten täytty-
minen noudattamalla ympäristön-
suojelulain nojalla annetun jake-
luasema-asetuksen säännöksiä. 
Vastaavasti kemikaaliturvallisuus-
lain 135 §:stä ilmenevän periaat-
teen mukaisesti jakeluasemapää-
töksen vaatimukset lähtökohtai-
sesti täytetään jakeluasemastan-
dardia noudattamalla siltä osin 
kuin niiden soveltamisalat ovat 
päällekkäisiä. Standardin noudat-
taminen ei kuitenkaan poistanut 
pelastusviranomaisen toimivaltaa 
asettaa tarvittaessa jakeluasemille-
kin ehtoja kemikaaliturvallisuus-
lain 2 luvussa säädettyjen turvalli-
suusvaatimusten täyttämiseksi.

Kun otettiin huomioon suunni-
tellun sijoituspaikan erityispiir-
teet, kemikaaliturvallisuuslain tar-
koitus ehkäistä myös ympäristöva-
hinkoja, lain 2 luvussa säädetyt 
yleiset turvallisuusvaatimukset, 
niitä tarkentavan kemikaaliturval-
lisuusasetuksen 10 §:n 1 momentti 
ja jakeluasematoiminnasta pohja-
vedelle tyypillisesti aiheutuvat ris-
kit, pelastusviranomaisella oli täs-
sä tapauksessa toimivalta ja kemi-
kaaliturvallisuuslain mukaiset asi-
alliset perusteet asettaa pohjave-
den suojaamiseksi jakeluasemas-
tandardin vaatimuksia ankarampi 
ehto.

Laki vaarallisten kemikaalien ja rä-
jähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta (kemikaaliturvallisuuslaki) 
1 §, 2 luku, 24 § 1 momentti, 25 § ja 
135 §
Ympäristönsuojelulaki 17 § 1 mo-
mentti ja 116 § Valtioneuvoston 
asetus räjähteiden valmistuksen, 
käsittelyn ja varastoinnin turval-
lisuusvaatimuksista (kemikaalitur-
vallisuusasetus) 10 § 1 momentti 
Valtioneuvoston asetus nestemäis-
ten polttoaineiden jakeluasemien 
ympäristönsuojeluvaatimuksista 
(444/2010, jakeluasema-asetus) 
Kauppa- ja teollisuusministeriön 
päätös vaarallisten kemikaalien kä-
sittelystä ja varastoinnista jakelua-
semilla (415/1998, jakeluasema-
päätös)
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KHO:2018:39

Lastensuojelu – Huostaanotto ja 
sijaishuoltoon sijoittaminen – 
Läheisverkoston kartoittaminen 
– Kasvuolosuhteet – Kokonais-
arviointi – Kasvuolosuhteet van-
hempien ja oheishuoltajien 
luona – Lapsen huollosta ja asu-
misesta päättäminen tai sopimi-
nen – Lapsen huoltoa ja 
asumista koskevan määräyksen 
ja huostaanoton suhde – Lapsen 
sijoittaminen väliaikaisesti van-
hempansa tai muun huoltajansa 
luokse – Lapsen sijoittaminen 
oheishuoltajansa luokse 

Viranhaltija oli lapsen asuessa 
oheishuoltajiensa luona tehnyt 
hallinto-oikeudelle hakemuksen 
lapsen huostaanottamiseksi ja si-
joittamiseksi oheishuoltajiensa 
luokse.

Hallinto-oikeus oli hylännyt 
lapsen huostaanottoa ja sijaishuol-
toon sijoittamista koskevan hake-
muksen. Hallinto-oikeus oli arvioi-
nut huostaanoton ja sijaishuoltoon 
sijoittamisen edellytyksiä siitä läh-
tökohdasta, olivatko lapsen kas-
vuolosuhteet oheishuoltajiensa 
luona uhanneet vakavasti vaaran-
taa lapsen terveyttä tai kehitystä 
lastensuojelulain 40 §:n 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. 
Hallinto-oikeus oli todennut muun 
ohella, ettei olosuhteissa oheis-
huoltajien luona ollut edes väitetty 
olevan puutteita. Hallinto-oikeus 
oli katsonut, etteivät lapsen kas-
vuolosuhteet olleet uhanneet vaa-
rantaa lapsen terveyttä tai kehitys-
tä siitä huolimatta, että sosiaalitoi-
mella oli hakemuksen mukaan ol-
lut vaikeuksia avohuollon tukitoi-
mien järjestämisessä oheishuolta-
jille tai että lapsen huoltajilla ja 
oheishuoltajilla oli puutteita keski-
näisessä kommunikoinnissa. Hal-
linto-oikeus oli lisäksi todennut, 
että lapsen asumisesta päätetään 
ensisijaisesti lapsen huollosta ja ta-
paamisoikeudesta annetun lain 
nojalla vanhempien ja muun huol-
tajan välisellä sopimuksella tai kä-
räjäoikeuden päätöksellä ja että 
lastensuojelulain 49 §:n 3 momen-
tista johtui, ettei huostaanotettua 
lasta voida sijoittaa pysyvästi 
vanhemman tai muun huoltajan 
luokse.

Hakemuksen tehnyt viranhaltija 
valitti hallinto-oikeuden päätök-
sestä korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen.

Korkein hallinto-oikeus totesi 
lastensuojelulain säätämiseen joh-
taneesta hallituksen esityksestä 
(HE 252/2006 vp) käyvän ilmi, että 
lastensuojelulain 32 §:n 2 momen-
tin tarkoituksena on täsmentää 
lapsen huollosta annettavan mää-
räyksen suhdetta huostaanottoon. 
Vaikka lapsen tilanteen turvaami-
seksi on ensisijaisesti haettava lap-
sen huoltoa ja asumista koskevaa 
määräystä, tämä kuitenkaan ei saa 
vaarantaa lapsen tilannetta silloin, 
kun lastensuojelulain 40 §:n mu-
kaiset huostaanoton edellytykset 
täyttyvät. Lastensuojelulain 
40 §:ssä säädettyjen huostaanoton 
edellytysten täyttyessä lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta 
annetun lain nojalla annettavan 
lapsen huoltoa ja asumista koske-
van määräyksen lähtökohtainen 
ensisijaisuus ei ole esteenä lasten-
suojelulain mukaiselle huostaan-
otolle.

Edellä mainitusta hallituksen 
esityksestä käy lisäksi ilmi, että las-
tensuojelulain 40 §:n 1 momentissa 
oli kodin olosuhteiden sijasta eh-
dotettu käytettäväksi sanaa kas-
vuolosuhteet. Sanamuodon muu-
toksen tarkoituksena oli ollut laa-
jentaa huostaanoton edellytyksiä 
tilanteisiin, joissa lapsen terveyden 
ja kehityksen vaarantumisen vaka-
va uhka ei johdu suoranaisesti lap-
sen kotiin liittyvistä syistä, vaan 
muista kasvuolosuhteista.

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
toisin kuin hallinto-oikeus, että 
lapsen kasvuolosuhteista tehtäväs-
sä kokonaisarvioinnissa tuli ottaa 
huomioon lapsen kasvuolosuhteet 
oheishuoltajiensa luona sekä kas-
vuolosuhteet vanhempiensa luo-
na. Huomioon oli otettava myös 
asumisolosuhteiden nykyinen 
epävarmuus sekä vanhempien 
suhtautuminen lapsen välttämät-
tömien palvelujen ja tukitoimien 
toteuttamiseen. Myös avohuollon 
tukitoimien sopivuutta, mahdolli-
suutta ja riittävyyttä tuli arvioida 
ottaen huomioon lapsen kasvuolo-
suhteet kokonaisuudessaan.

Asiassa ei ollut kysymys lasten-
suojelulain 49 §:n 3 momentissa 
tarkoitetusta lapsen kotiin palaa-
misen valmistelusta kodin ulko-
puolisen sijoituksen jälkeen tai lap-
sen sijoittamisesta muusta kysei-
sessä säännöksessä tarkoitetusta 
syystä väliaikaisesti vanhempansa 
tai muun huoltajansa hoidettavak-
si tai kasvatettavaksi. Mainitusta 

säännöksestä ei kysymyksessä ol-
leissa olosuhteissa johtunut estettä 
sijoittaa lasta huostaanotettuna 
oheishuoltajansa luokse.

Korkein hallinto-oikeus kumosi 
hallinto-oikeuden päätöksen ja pa-
lautti asian hallinto-oikeudelle uu-
delleen käsiteltäväksi huostaan-
oton ja sijaishuoltoon sijoittamisen 
edellytysten selvittämistä varten 
sekä sen jälkeen uudelleen ratkais-
tavaksi.

Lastensuojelulaki 4 §, 32 § 1 ja 
2 momentti, 40 §, 45 § 1 momentti, 
49 § 1–3 momentti ja 50 §

KHO:2018:41

Ympäristönsuojelu – Ympäristö-
lupa – Peruuttaminen – Muutta-
minen – Polttonesteiden jakelu-
asema – Tärkeä pohjavesialue – 
Pohjaveden pilaamiskielto 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 
oli peruuttanut polttonesteiden ja-
keluasemalle myönnetyn toistai-
seksi voimassa olevan ympäristö-
luvan, koska toiminnasta aiheutui 
pohjaveden pilaantumisen vaaraa. 
Jakeluasemakiinteistö sijaitsi I luo-
kan pohjavesialueen pohjaveden 
muodostumisalueella. Kiinteistön 
maaperä oli hiekkaa, eikä alueella 
ollut vettä ja haitta-aineita pidättä-
viä maakerroksia. Kiinteistön maa-
perä- ja pohjavesiolosuhteet olivat 
jakeluasematoiminnan harjoitta-
miseen erityisen huonosti sovel-
tuvat.

Ympäristölupa voitiin peruut-
taa, kun toiminnasta aiheutuvaa 
pohjaveden pilaantumisen vaaraa 
ei voitu sulkea pois luvanhaltijan 
esittämillä tai muillakaan arvioita-
vissa olevilla toimenpiteillä. Ennen 
peruuttamisesta päättämistä lupa-
viranomaisen tuli hankkia riittävät 
selvitykset, joiden perusteella voi-
tiin samassa yhteydessä arvioida, 
oliko lupaa mahdollista muuttaa 
toiminnan jatkamisen edellytysten 
täyttämiseksi. Luvan peruuttami-
nen ei edellyttänyt, että ensin olisi 
erillisellä lainvoimaisella päätök-
sellä ratkaistu, voidaanko lupaa 
muuttaa, vaan muuttamisedelly-
tyksiä voitiin harkita osana pe-
ruuttamismenettelyä. 

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 
8 §, 58 § ja 59 §
Ks. vastaavasti ympäristönsuojelu-
laki (527/2014) 17 § 1 momentti, 
89 § 2 momentti ja 93 §
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KHO:2018:42

Perusopetus – Maksuton koulu-
kuljetus – Jaksojärjestelmä – 
Koulumatkan kesto eri opetus-
jaksojen aikana – Laskenta-
tavan asianmukaisuus – 
Päätöksen tekeminen 

A:lla oli koulumatkan pituuden 
perusteella oikeus maksuttomaan 
koulukuljetukseen. Koska A oli yli 
13-vuotias, hänen päivittäinen 
koulumatkansa sai kestää enintään 
kolme tuntia.

A:lle oli lukuvuodeksi 2016–
2017 myönnetty koulukuljetus 
koulukuljetusautolla niinä päivi-
nä, joina hänen koulumatkansa 
kesti yli kolme tuntia. Muina päivi-
nä kuljetus oli myönnetty linja-au-
tolla. Päätöksestä ilmeni, että oppi-
laan käymässä koulussa opetus ta-
pahtui jaksoissa, jotka vaihtuivat 
kuuden viikon välein. Perusope-
tusjohtajan tehdessä päätöksensä 
tiedossa oli ollut ainoastaan ensim-
mäisen jakson lukujärjestys. Pää-
töksen mukaan koulumatkaan ku-
luva aika tarkistettiin jokaiselle 
jaksolle erikseen. 

Hallinto-oikeus oli kumonnut 
perusopetusjohtajan päätöksen 
muiden kuin ensimmäisen ja toi-
sen opetusjakson osalta ja palaut-
tanut asian tältä osin perusopetus-
johtajalle todeten, että kaupungin 
on tehtävä erilliset päätökset kulle-
kin opetusjaksolle siinä vaiheessa, 
kun sillä on tiedossa kunkin jakson 
lukujärjestys. Asiassa oli korkeim-
massa hallinto-oikeudessa kau-
punginhallituksen valituksesta 
ratkaistavana, oliko koulukuljetus-
ta koskeva päätös voitu tehdä 
koko lukuvuotta varten sillä ta-
voin avoimena, että koulumatkan 
kesto linja-autoa käyttäen tarkis-
tettiin jokaiselle jaksolle erikseen ja 
oppilaan koulukuljetus hoidettiin 
koulukuljetusautolla niinä päivi-
nä, joina koulumatka linja-autolla 
kestäisi tämän tarkistuksen mu-
kaan yli kolme tuntia. Kaupungin-
hallituksen valituksesta ilmeni, 
että linja-autolla tehtävien koulu-
matkojen keston tarkistaminen oli 
tarkoitettu tehtävän ilman, että 
asiasta tehdään uusia valituskel-
poisia päätöksiä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että oppilaan oikeudesta perus-
opetuslain 32 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuun maksuttomaan kul-
jetukseen oli tehtävä hallintopää-
tös, johon asianosaiset voivat pe-

rusopetuslain 42 §:n mukaisesti 
hakea valittamalla muutosta hal-
linto-oikeudelta. Asianosaisten oi-
keusturva ja päätöksen asianmu-
kainen tuomioistuinvalvonta edel-
lyttivät, että päätös perustui riittä-
vään selvitykseen koulumatkan 
kestosta. Hallinto-oikeuden oli sil-
le esitettävän selvityksen perus-
teella voitava varmistua siitä, että 
myös koulumatkan keston lasken-
tatapa oli asianmukainen. Kun hal-
linto-oikeudelle ei esillä olevassa 
asiassa ollut esitetty tästä lainkaan 
selvitystä ensimmäisen ja toisen 
opetusjakson jälkeiseltä ajalta, hal-
linto-oikeuden oli tullut kumota 
päätös tältä osin ja palauttaa asia 
perusopetusjohtajalle uudelleen 
käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus totesi 
edelleen, että asianosaisten oikeus-
turva ja päätöksen tuomioistuin-
valvonta eivät esillä olevassa tilan-
teessa välttämättä kuitenkaan 
edellyttäneet sitä, että kuljetuksen 
järjestämistavasta tehdään hallin-
to-oikeuden päätöksessä edellyte-
tyllä tavalla erillinen päätös kulle-
kin opetusjaksolle siinä vaiheessa, 
kun näiden jaksojen lukujärjestyk-
set ovat tiedossa. Riittävänä voitiin 
pitää sitä, että pidempää ajanjak-
soa koskeva päätös tehdään siten, 
että myös sen laskentatavan asian-
mukaisuus, jolla linja-autolla teh-
tävän koulumatkan kesto seuraa-
vien opetusjaksojen aikana mää-
räytyy, voidaan päätöksestä valit-
tamalla saattaa tuomioistuimen ar-
vioitavaksi. Esillä olevassa asiassa 
tarvittavat, tuomioistuinvalvon-
nan edellyttämät laskelmat linja-
autolla tehtävän koulumatkan kes-
tosta olisi ollut mahdollista tehdä 
koulun alkamis- ja päättymisaiko-
jen sekä linja-autoaikataulujen pe-
rusteella myös ilman kunkin ope-
tusjakson lukujärjestystä. Näin 
meneteltäessä tämän päätöksen 
perusteella voitaisiin kunkin ope-
tusjakson lukujärjestyksen valmis-
tuttua todeta, kestääkö oppilaan 
koulumatka jonakin tai joinakin 
viikonpäivinä yli kolme tuntia. 
Tällöin asianosaisten oikeusturva 
ja päätösten tuomioistuinvalvon-
nan toteutuminen eivät edellyttäisi 
erillisten valituskelpoisten päätös-
ten tekemistä kullekin opetusjak-
solle.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 
kaupunginhallituksen valituksen. 
Kun ajanjakso, jota Järvenpään 
kaupungin perusopetusjohtajan 
päätös oli koskenut, oli jo kulunut, 

hallinto-oikeuden päätökseen si-
sältynyt lausuma asian palautta-
misesta perusopetusjohtajalle uu-
delleen käsiteltäväksi kuitenkin 
poistettiin. 

Perusopetuslaki 32 § 1 ja 2 mo-
mentti

KHO:2018:43

Maaseudun kehittämisen tuke-
minen – Toimintarahan myöntä-
minen toimintaryhmälle 
(Leader-ryhmä) – Tuki toiminta-
kustannuksiin ja toiminnan 
edistämiseen – Hyväksyttävien 
palkkakustannusten kohtuulli-
suusarvio – Yksittäisen henkilön 
hyväksyttävä enimmäiskuukau-
sipalkka – Kohtuullisuusarvio 
ennen toimintarahan maksa-
mista 

Maaseutuvirasto myönsi maaseu-
dun kehittämisen tukemisesta an-
netussa laissa tarkoitettua toimin-
tarahaa yhdistykselle tämän toi-
mintakustannuksiin ja toiminnan 
edistämiseen noin 950000 euroa 
ajalle 6.3.2015–31.12.2019. Päätök-
sessään virasto katsoi muun ohel-
la, että toimintarahasta hyväksyt-
tävä yksittäisen, täysiaikaisesti 
työskentelevän henkilön palkka 
voi olla enintään 4100 euroa kuu-
kaudessa. 

Hallinto-oikeus hylkäsi yhdis-
tyksen valituksen katsoen muun 
ohella, että Maaseutuvirasto oli 
toimivaltansa puitteissa voinut jo 
toimintarahaa myönnettäessä arvi-
oida toimintarahasta hyväksyttä-
vien palkkakustannusten kohtuul-
lisuutta kokonaiskustannusarviota 
tarkemmin ja ottaa toimintarahan 
myöntämistä koskevaan päätök-
seen sitä koskevan ehdon. Yhdis-
tykselle annettua päätöstä ei ollut 
pidettävä lainvastaisena myös-
kään sillä perusteella, että joissakin 
muiden toimintaryhmien päätök-
sissä ei ollut vastaavaa ehtoa. 

Korkein hallinto-oikeus myönsi 
yhdistykselle valitusluvan ja tutki 
asian. Korkein hallinto-oikeus viit-
tasi hallinto-oikeuden päätökseen 
siltä osin kuin hallinto-oikeus oli 
katsonut, että Maaseutuvirasto voi 
arvioida kustannusten kohtuulli-
suutta myös yksittäisen kustan-
nuserän osalta jo toimintarahan 
myöntämistä koskevassa päätök-
sessä. Sovellettavissa säännöksissä 
ei toisaalta säädetty tarkemmin 
toimintarahaa koskevien kustan-
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nusten kohtuullisuuden arvioin-
nista. Kun otettiin huomioon Maa-
seutuviraston harkintavalta toi-
mintarahalla katettavien kustan-
nusten kohtuullisuuden arvioin-
nissa sekä toimintaryhmän tehtä-
vät ja sille myönnettävän toiminta-
rahan käyttötarkoitus, hallinno-
nalan palkkoihin ja toimintaryh-
mien keskinäiseen vertailuun pää-
osin perustunutta arviointia voi-
tiin pitää perusteltuna lähtökohta-
na kustannusten kohtuullisuuden 
arvioinnille. Vaikka Maaseutuvi-
raston päätöksen puutteena voi-
tiinkin pitää sitä, että päätöksestä 
ei käynyt ilmi, miten virasto oli ar-
vioinut yhdistyksen esittämien 
palkkakustannusten kohtuulli-
suutta suhteessa toimintarahaha-
kemuksessa esitettyyn yhdistyk-
sen toiminnan laatuun ja laajuu-
teen, tämä arvio oli sittemmin esi-
tetty Maaseutuviraston lausunnos-
sa hallinto-oikeudelle. Korkein 
hallinto-oikeus totesi lisäksi hallin-
to-oikeuden tavoin, ettei Maaseu-
tuvirasto ollut toiminut tasapuoli-
suuden periaatteen vastaisesti jät-
täessään vastaavan enimmäispalk-
kaehdon sisällyttämättä osaan toi-
mintarahan myöntämispäätöksis-
tä. Kustannusten kohtuullisuudes-
ta oli varmistuttava joka tapauk-
sessa viimeistään toimintarahan 
maksamisvaiheessa. Yhdistyksen 
valitus hylättiin. 

Laki maaseudun kehittämisen tu-
kemisesta 66 § ja 69 § 3 momentti
Valtioneuvoston asetus maaseu-
dun hanketoiminnan tukemisesta 
34 § 1 momentti, 35 § 1 momentti 
1 kohta ja 2 momentti
Hallintolaki 6 ja 45 §

Verotus

KHO:2018:26

Arvonlisävero – Verollinen 
myynti – Myynnin oikaisuerä – 
Perusteeton laskutus – Hinnan-
alennus – Vahingonkorvaus – 
Ajallinen kohdistaminen 

A oli harjoittanut yksityisenä elin-
keinonharjoittajana henkilökulje-
tusliikennettä, josta hän oli ollut 
arvonlisäverovelvollinen. B:n kun-
nan ja A:n välillä oli vallinnut sopi-
mussuhde, jonka perusteella A oli 
laskuttanut kuntaa kunnan järjes-
tämisvastuulla olleista vammais-
palvelulain mukaisista kuljetuksis-
ta osin perusteettomasti vuosien 

2007–2011 aikana. A oli hovioikeu-
den tuomiolla velvoitettu maksa-
maan kunnalle takaisin liikaveloi-
tuksen määrä arvonlisäveroineen. 

Hyvitystä, jonka A oli B:n kun-
nalle hovioikeuden tuomion pe-
rusteella maksanut, oli arvonlisä-
vero-oikeudellisesti luonnehditta-
va hinnanalennukseksi ja sellaisek-
si oikaisueräksi, jonka perusteella 
A:n arvonlisäverollisen myynnin 
veron perustetta oli oikaistava. Oi-
kaisu oli hyvän kirjanpitotavan 
mukaan kohdistettava sille tilikau-
delle, jonka aikana hovioikeuden 
tuomio oli annettu. Äänestys 4–1.

Verohallinnon palautuspäätös 
kohdekaudelta 12/2014.
Arvonlisäverolaki 78 § 1 momentti 
1 kohta (1501/1993) ja 139 § 1 mo-
mentti 
Yhteisestä arvonlisäverojärjestel-
mästä annettu neuvoston direktiivi 
2006/112/EY 90 artikla 1 kohta

KHO:2018:35

Ennakkoperintä – Työnantajan 
sosiaaliturvamaksu – Palkka – 
Ryhmäeläkevakuutus – Kollek-
tiivinen lisäeläketurva – Osa-
keyhtiön osakas – Vakuutus-
maksun määrä 

A ja B omistivat koko X Oy:n osa-
kekannan, ja X Oy omisti koko Y 
Oy:n osakekannan. Y Oy oli joulu-
kuussa vuonna 2010 ottanut ryh-
mäeläkevakuutuksen, jossa va-
kuutettuina olivat ensin vain A ja B 
sekä vuoden 2011 kesäkuusta lu-
kien myös B:n puoliso C. Y Oy oli 
maksanut vakuutusmaksuja A:n 
osalta vuosina 2010–2011 yhteensä 
337623 euroa ja B:n osalta vuosina 
2010–2012 yhteensä 333508 euroa. 
Y Oy ei ollut maksanut rahapalk-
kaa A:lle ja B:lle. 

Y Oy:ssä toimitetussa verotar-
kastuksessa oli katsottu, että yh-
tiön A:n ja B:n osalta maksamat va-
kuutusmaksut olivat vakuutettu-
jen henkilöiden palkkatuloa. Yh-
tiölle oli maksuunpantu tältä osin 
suorittamatta jääneet työnantajan 
sosiaaliturvamaksut veronkoro-
tuksineen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että Y Oy oli sinänsä voinut järjes-
tää kollektiivisen lisäeläketurvan 
työntekijöistään koostuvalle hen-
kilöpiirille osakastyöntekijöihin 
rinnastettavat A ja B mukaan lu-
kien. Kun otettiin huomioon A:n ja 
B:n osalta maksettujen vakuutus-

maksujen suuri määrä, yhtiön kat-
sottiin heidän osaltaan korvan-
neen rahapalkan eläkevakuutus-
maksujen muodossa, minkä vuok-
si heidän osaltaan asiassa ei ollut 
kyse kollektiivisesta lisäeläketur-
vasta. Y Oy:n A:n ja B:n osalta 
maksamat vakuutusmaksut olivat 
kokonaisuudessaan vakuutettujen 
henkilöiden ennakkoperintälain 
13 §:ssä tarkoitettua palkkaa, jonka 
perusteella yhtiön olisi tullut suo-
rittaa työnantajan sosiaaliturva-
maksuja. Vuodet 2010–2012.

Ennakkoperintälaki 13 § 1 ja 3 mo-
mentti
Laki työnantajan sosiaaliturva-
maksusta 4 § (1114/2005) 1 ja 2 mo-
mentti
Tuloverolaki 68 § (772/2004) 1 mo-
mentti ja 96a § 2 momentti (772/
2004)

KHO:2018:36

Henkilökohtaisen tulon verotus 
– Tulon veronalaisuus – Palkka 
– Työnantajan suorittamat elä-
kevakuutusmaksut – Kollektiivi-
nen lisäeläkevakuutus – 
Työntekijän irtisanominen 

B Oy oli syksyllä 2012 käydyissä 
yhteistoimintaneuvotteluissa tar-
jonnut tuotannollisista ja taloudel-
lisista syistä mahdollisesti irtisa-
nottavalle henkilöstölleen 18000 
euron tukipaketin työntekijää koh-
den. Tukivaihtoehtoina olivat ol-
leet 1) 18000 euron suuruinen talle-
tus lisäeläkerahastoon (henkilöt, 
joilla mahdollisuus siirtyä eläk-
keelle työttömyyspäivärahan jäl-
keen, iältään 58 vuotta ja 1 kuukau-
si työsuhteen päättyessä) ja 2) 
18000 euron rahakorvaus, joka 
voidaan käyttää esimerkiksi pi-
dennettynä irtisanomisaikana tai 
kouluttautumiseen (kaikki muut 
mahdollisesti irtisanottavat). B Oy 
oli joulukuussa 2012 irtisanonut 
kaikkiaan 27 työntekijäänsä mu-
kaan lukien A:n. B Oy oli ottanut 
18:lle vuonna 1955 tai aikaisemmin 
syntyneelle irtisanottavalle työnte-
kijälle mukaan lukien A:lle ryh-
mäeläkevakuutuksen. B Oy oli 
vuosina 2012 ja 2013 maksanut 
A:han kohdistuvia vakuutusmak-
suja 9000 euroa kumpanakin 
vuonna. 

B Oy:n A:lle tarjoamaa ryh-
mäeläkevakuutusta ja yhtiön va-
kuutuksen perusteella suorittamia 
vakuutusmaksuja oli edellä selos-
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tetuissa olosuhteissa pidettävä irti-
sanomistilanteessa maksettuna 
työsuhteeseen liittyvänä korvauk-
sena, joka oli A:n tuloverolain 
61 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
palkan luontoista veronalaista an-
siotuloa. B Oy:n maksamat vakuu-
tusmaksut eivät siten koskeneet 
tuloverolain 96a §:n 2 momentissa 
tarkoitettua kollektiivista lisäelä-
keturvaa. Verovuodet 2012 ja 2012. 
Äänestys 4–1. 

Tuloverolaki 61 § 2 momentti, 68 § 
1 momentti ja 96a § 2 momentti

KHO:2018:37

Henkilökohtaisen tulon verotus 
– Tulon veronalaisuus – Kollek-
tiivinen lisäeläkevakuutus – 
Vakuutusyhtiön maksama eläke 

A:n työnantaja B Oy oli vuonna 
2012 ottanut yhteistoimintaneu-
votteluihin liittyen ryhmäeläkeva-
kuutuksen, johon A oli liitetty. B 
Oy oli vuosina 2012 ja 2013 maksa-
nut vakuutusyhtiölle A:n osalta 
ryhmäeläkevakuutuksen maksuja 
9 000 euroa kumpanakin vuonna. 
B Oy:ssä toimitetun verotarkastuk-
sen perusteella vakuutusmaksujen 
määrät oli luettu A:n verovuosien 
2012 ja 2013 ansiotuloihin. A ei saa-
nut uutta veronalaista tuloa, kun 
vakuutusyhtiö vuosina 2016 ja 
2017 maksoi hänelle ryhmäeläke-
vakuutuksen perusteella eläkettä 
hänen verotuksessaan veronalaise-
na tulona jo huomioon otetun 
18000 euron määrään saakka. En-
nakkoratkaisu verovuosille 2016–
2017.

Tuloverolaki 29 § 1 momentti

KHO:2018:40

Tuloverotus – Henkilökohtaisen 
tulon verotus – Työpanososinko 
– Holdingyhtiö – Kommandiitti-
yhtiö – Veron kiertäminen – Lää-
käriyhtiö 

A oli ollut C Oy:n osakkeenomista-
ja, ja C Oy oli ollut B Ky:n vastuu-
nalainen yhtiömies. Lääkärien 
pääsääntöisesti itse omistamat osa-
keyhtiöt olivat toimineet B Ky:n 
vastuunalaisina yhtiömiehinä. 
Kullekin vastuunalaiselle yhtiö-
miehelle oli B Ky:ssä perustettu 
oma tulosyksikkönsä, jonka liike-
vaihto oli muodostunut kunkin 
lääkäriosakkaan, A mukaan lu-
kien, suorittaman työn perusteella. 

B Ky:ssä toimitetun verotarkastuk-
sen havaintojen perusteella A:n an-
siotuloihin oli tuloverolain 33b §:n 
3 momentin ja verotusmenettelys-
tä annetun lain 28 §:n nojalla lisät-
ty B Ky:stä vastuunalaiselle yhtiö-
miehelle C Oy:lle jaettu tulo-osuus 
työpanososingon luontoisena tu-
lona. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että osuus B Ky:n voitosta kertyisi 
A:lle osinkotulona ilman työpan-
ososinkoihin liittyviä veroseuraa-
muksia, jos esillä olevaa voittoa 
A:lle saakka jaettuna verotettaisiin 
omistusrakenteen yksityisoikeu-
delliseen muotoon lähtökohtaises-
ti liittyvien veroseuraamusten mu-
kaisesti. Tällainen lopputulos oli 
katsottava tuloverolain 33b § 
3 momentin näkökulmasta lain 
tarkoituksen vastaiseksi veroeduk-
si, vaikka esillä oleva tilanne ei 
kuulunutkaan tuloverolain 33b §:n 
3 momentin sanamuodon mukai-
seen soveltamisalaan. Komman-
diittiyhtiön käyttöön perustuva 
toimintamalli oli liiketaloudellisil-
ta perusteiltaan suhteellisen ohut 
ja osin keinotekoinen, kun otettiin 
huomioon, että toimintamallilla 
saavutettava hyöty liittyi lähinnä 
A:lle kertyvän voitonjaon verotuk-
seen. Toimintamalli ei siten koko-
naisuutena arvioiden vastannut 
asian varsinaista luonnetta ja tar-
koitusta, minkä vuoksi B Ky:n vas-
tuunalaiselle yhtiömiehelle C 
Oy:lle kuuluva osuus komman-
diittiyhtiön voitosta oli tullut ve-
rottaa yhtiön osakkeenomistajan 
A:n työpanokseen perustuvana tu-
loverolain 33b §:n 3 momentissa 
tarkoitettuna tulona. Verovuosi 
2010. Äänestys 3–2. 

Tuloverolaki 33b § 3 momentti 
(469/2009)
Laki verotusmenettelystä 28 § 
1 momentti

KHO:2018:44

Arvonlisävero – Rahoituspalvelu 
– Sijoitusrahastotoiminta – Eri-
tyinen sijoitusrahasto – Vaihto-
ehtorahasto – Säilytysyhteisö-
toiminta – Säilytyspalkkiot 

A:lla oli Finanssivalvonnan anta-
ma lupa toimia säilytysyhteisönä, 
ja se oli sijoitusrahastolaissa ja 
vaihtoehtorahastojen hoitajista an-
netussa laissa tarkoitettu säilytys-
yhteisö. A luovutti sijoitusrahasto-
laissa ja vaihtoehtorahastojen hoi-

tajista annetussa laissa tarkoitetuil-
le sijoitusrahastoille ja rahastoyh-
tiöille lakisääteisiä säilytysyhteisö-
palveluja.

Sijoitusrahastolaissa ja vaihto-
ehtorahastojen hoitajista annetus-
sa laissa tarkoitetun säilytysyhtei-
sön tehtävät kohdistuivat pääasial-
lisesti rahaston varojen säilyttämi-
seen sekä sijoitusrahastojen toi-
minnan valvontaan ja tarkastuk-
seen. Säilytysyhteisön rahastoilta 
saamia palkkioita ei ollut pidettä-
vä vastikkeina arvonlisäverodirek-
tiivin 135 artiklan 1 kohdan g ala-
kohdassa tarkoitetuista verosta va-
pautetuista sijoitusrahaston hallin-
nointipalveluista. A:n oli suoritet-
tava arvonlisäveroa mainituista 
palkkioista.

Keskusverolautakunnan ennakko-
ratkaisu ajalle 24.2.2017–
31.12.2018.
Arvonlisäverolaki 41 §, 42 § 1 mo-
mentti 6 kohta ja 3 momentti
Yhteisestä arvonlisäverojärjestel-
mästä annettu neuvoston direktiivi 
(2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta 
g alakohta
Unionin tuomioistuimen tuomiot 
asioissa C-169/04, Abbey National, 
C-275/11, GfBk ja C-595/13, Fisca-
le Eenheid
Vrt. KHO 25.4.2003 taltiot 1042 ja 
1043

KHO:2018:45

Kiinteistöverotus – Kiinteistön 
arvostaminen – Maapohjan vero-
tusarvo – Rakennusoikeus – 
Asemakaavan muutos – Asema-
kaavan kaksitasomääräys – 
Luottamuksensuoja 

Asunto Oy A omisti B:n kaupun-
gissa tontin X, jolle yhtiö oli raken-
tanut alun perin voimassa olleen 
asemakaavan rakennusoikeuden 
mukaisesti 1940 kerrosneliömetrin 
suuruisen asuinrakennuksen. 
Asuinrakennuksen valmistumi-
sen jälkeen voimaan tulleen ase-
makaavan mukaan tontin raken-
nusoikeus oli vain 1100 kerrosne-
liömetriä. Asemakaavamuutoksen 
tarkoituksena oli suojella raken-
nettuja vanhoja rakennuksia pur-
kamiselta. Uuteen asemakaavaan 
oli sisällytetty niin sanottu kaksi-
tasomääräys, jonka mukaan ole-
massa olevassa ennen tiettyä ajan-
kohtaa rakennusluvan saaneessa 
rakennuksessa saadaan suorittaa 
korjaaminen uudisrakentamiseen 
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verrattavalla tavalla sen estämättä, 
mitä kaavassa muuten on määrätty 
muun muassa tontin kerrosalasta. 

Toimitetussa kiinteistöverotuk-
sessa Asunto Oy A:n omistaman 
tontin maapohjan verotusarvo oli 
vahvistettu kiinteistön voimassa 
olleen asemakaavan mukaisen ra-
kennusoikeuden 1100 kerrosneliö-
metriä ja kyseessä olevalle vuodel-
le vahvistetun kerrosneliömetri-
hinnan perusteella. Hallinto-oi-
keus oli Veronsaajien oikeuden-
valvontayksikön valituksen joh-
dosta katsonut, että maapohjan ve-
rotusarvoa määrättäessä laskenta-
perusteena oli käytettävä tontin al-
kuperäistä rakennusoikeutta 1 940 
kerrosneliömetriä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että maapohjan verotusarvoa vah-
vistettaessa huomioon on otettava, 
mihin tarkoitukseen kiinteistön 
omistaja on maapohjaa käyttänyt. 

Koska yhtiö oli käyttänyt omista-
maansa kiinteistöä 1940 kerrosne-
liömetrin suuruisen asuinraken-
nuksen rakennuspaikkana, yhtiön 
omistaman tontin maapohjan ve-
rotusarvoa vahvistettaessa käytet-
tävänä rakennusoikeutena ei ollut 
pidettävä verovuonna voimassa 
olleen asemakaavan mukaista 
1100 kerrosneliömetrin suuruista 
rakennusoikeutta vaan yhtiön tosi-
asiassa hyödyntämää alkuperäisen 
asemakaavan mukaista 1940 ker-
rosneliömetrin suuruista raken-
nusoikeutta. 

Koska esillä olleelta vuodelta ja 
usealta aiemmalta vuodelta Vero-
hallinnon lain säännöksen nojalla 
erikseen vahvistamien laskenta-
perusteiden nojalla toimitetuissa 
kiinteistöverotuksissa yhtiön 
omistaman kiinteistön maapohjan 
verotusarvo oli vahvistettu 1100 
kerrosneliömetrin suuruisen ra-

kennusoikeuden perusteella, kor-
kein hallinto-oikeus katsoi, että yh-
tiölle oli syntynyt oikeutettu odo-
tus siitä, että sen omistaman kiin-
teistön maapohjan verotusarvo pe-
rustuu 1100 kerrosneliömetrin ra-
kennusoikeuteen. Yhtiölle oli siten 
myönnettävä luottamuksensuojaa, 
minkä vuoksi korkein hallinto-oi-
keus kumosi hallinto-oikeuden 
päätöksen ja saattoi toimitetun 
kiinteistöverotuksen voimaan. Ve-
rovuosi 2014. Äänestys 4–1 perus-
teluista.

Kiinteistöverolaki 15 § (811/2013)
Laki varojen arvostamisesta vero-
tuksessa 29 § 1 momentti ja 4 mo-
mentti (505/2010) 
Verohallinnon päätös rakennus-
maan verotusarvon laskentaperus-
teista (1329/2013) 1 § 
Hallintolaki 6 §

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