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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 4/2018

VAHVISTETUT LAIT

●Laki konsulipalvelulain muut-
tamisesta (204/2018). 

HE 168/2017
UaVm 1/2018 

Laki tuli voimaan 1.5.2018.

Lain muutoksella pannaan täytän-
töön edustusta vailla oleville Eu-
roopan unionin kansalaisille kol-
mansissa maissa annettavaa kon-
suliviranomaisten suojelua koske-
van direktiivin (EU) 2015/637 vel-
voitteet. Direktiivin täytäntöön-
pano Euroopan unionin jäsenval-
tioissa tehostaa suomalaisten mah-
dollisuuksia saada konsulipalvelu-
ja niissä valtioissa, joissa Suomella 
ei ole omaa edustustoa. Edustusta 
vailla olevat Euroopan unionin jä-
senvaltioiden kansalaiset voivat 
kääntyä aikaisempaa useammin 
Suomen edustustojen puoleen. 

●Laki Suomen Akatemiasta 
annetun lain muuttamisesta 
(213/2018).

HE 2/2018
SiVM 1/2018

Laki tuli voimaan 1.5.2018.

Laissa Suomen Akatemia määritel-
lään hallinnollisesti tieteen ja tutki-
muksen asiantuntijaorganisaatiok-
si. Akatemian tehtävät määritel-
lään nykyistä selkeämmäksi kol-
men kohdan kokonaisuudeksi. 
Tieteellisten toimikuntien jäsenten 
toimikausia rajataan lähtökohtai-
sesti yhteen, jotta luottamustoimen 
houkuttelevuus ja toiminnan 
uudistumiskyky voidaan varmis-
taa jatkossakin. Lisäksi toimikun-
tien nimitysprosessia muutetaan 
avoimemmaksi ja läpinäkyväm-
mäksi. Hallintovirastoa ja valtuu-
tussäännöksiä koskeviin pykäliin 
tehdään vähäisiä, teknisluonteisia 
tarkennuksia. 

●Laki työntekijöiden ja amma-
tinharjoittajien lisäeläke-
oikeuksista (214/2018). 

HE 177/2017
StVM 1/2018

Laki tuli voimaan 1.5.2018.

Lailla pannaan täytäntöön jäsen-
valtioiden välisen työntekijöiden 
liikkuvuuden edistämistä lisäelä-
keoikeuksien hankkimista ja säi-
lyttämistä parantamalla koskevis-
ta vähimmäisvaatimuksista annet-
tu Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi. Lisäksi täyden-
netään yhteisön alueella liikkuvien 
palkattujen työntekijöiden ja itse-
näisten ammatinharjoittajien 
lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta 
annetun neuvoston direktiivin täy-
täntöönpanoa. Lain soveltami-
salaan kuuluvat työsuhteeseen ja 
ammatinharjoittamiseen perustu-
vat lakisääteistä eläkettä täydentä-
vät lisäeläkkeet henkivakuutus-
yhtiöissä, eläkesäätiöissä ja -kas-
soissa sekä työnantajan lisäeläke-
sitoumus eli suora lisäeläkejärjes-
tely. Lakia ei sovelleta lakisäätei-
siin eläkkeisiin. Lakia työntekijöi-
den ja ammatinharjoittajien 
lisäeläkeoikeuksista sovelletaan 
ETA-valtiosta toiseen siirtyvän 
työntekijän ja ammatinharjoittajan 
lisäeläkeoikeuksiin. Laissa sääde-
tään sallitusta odotusajasta ennen 
lisäeläkejärjestelmään liittämistä ja 
oikeuden saamista lisäeläkkee-
seen, lisäeläkeoikeuksien säilymi-
sestä tai maksujen palauttamises-
ta, vakuutetun sallitusta vähim-
mäisikärajasta, vakuutetun tiedon-
saantioikeuksista ja lisäeläkkeen 
maksamisesta toiseen ETA-val-
tioon. Lähetettyjen työntekijöiden 
osalta säädetään oikeudesta suorit-
taa maksuja siihen lisäeläkejärjes-
telmään, johon työntekijä lähetet-
täessä kuului. Työntekijää tai am-
matinharjoittajaa ei voi sopimuk-
sella tai lisäeläkejärjestelmän sään-
nöillä asettaa laissa säädettyä hei-
kompaan asemaan. 

●Laki vakuutusten tarjoami-
sesta, laki vakuutusyhtiölain 
muuttamisesta, laki vakuutus-
yhdistyslain 12 luvun 2 §:n 
muuttamisesta, laki ulkomai-
sista vakuutusyhtiöistä anne-
tun lain muuttamisesta, laki 
vakuutussopimuslain muutta-
misesta, laki työtapaturma- ja 
ammattitautilain 156 §:n 
muuttamisesta, laki urheilijan 
tapaturma- ja eläketurvasta 
annetun lain 24 §:n muuttami-
sesta, laki Finanssivalvonnasta 
annetun lain muuttamisesta, 
laki Finanssivalvonnan val-
vontamaksusta annetun lain 
1 ja 6 §:n muuttamisesta, laki 
sijoituspalvelulain 6 luvun 
1 §:n muuttamisesta, laki 
rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen estämisestä 
annetun lain 1 luvun 2 §:n 
muuttamisesta, laki Kilpailu- 
ja kuluttajavirastosta annetun 
lain 11 §:n muuttamisesta sekä 
laki työeläkevakuutusyhtiöistä 
annetun lain muuttamisesta 
(234-246/2018). 

HE 172/2017 
TaVM 2/2018 

Vakuutusten tarjoamisesta 
annettu laki sekä siihen liittyvät, 
tarjoamista koskevat säännökset 
tulevat voimaan tai niitä sovelle-
taan 1.10.2018 lukien. Vakuutus-
yhtiölain muuttamisesta annet-
tuun lakiin ja ulkomaisista vakuu-
tusyhtiöistä annetun lain muutta-
misesta annettuun lakiin sisältyy 
myös eräitä niin sanotun Sol-
venssi II -direktiivin (2009/138/
EY) täytäntöönpanoa tarkentavia 
säännöksiä, jotka tulevat voi-
maan tai niitä sovelletaan 
1.5.2018 lukien. 

Lakien tavoitteena on ylläpitää ja 
kohdennetusti parantaa vakuutuk-
sia eri kanavien kautta ostavien 
asiakkaiden suojaa. Tavoitteena on 
myös panna täytäntöön vakuutus-
ten tarjoamisesta annettu direktiivi 
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(EU) 2016/97. Lailla säädetään 
muun muassa suomalaisten va-
kuutusedustajien ja sivutoimisten 
vakuutusedustajien rekisteröinti-
velvollisuudesta sekä ETA-alueel-
la harjoitettavaan vakuutusten tar-
joamiseen liittyvistä menettelyistä. 
Lisäksi säädettään kattavasti va-
kuutusten markkinointiin ja 
myyntiin liittyvistä menettelyistä 
ja velvollisuuksista. 

●Tasavallan presidentti hyväk-
syi yhteistyöstä kilpailu-
asioissa tehdyn pohjoismai-
sen sopimuksen sekä vahvisti 
lain yhteistyöstä kilpailu-
asioissa tehdystä pohjoismai-
sesta sopimuksesta ja lain kil-
pailulain muuttamisesta (250-
251/2018).

HE 193/2017 
TaVM 1/2018

Laki tulee voimaan valtioneuvos-
ton asetuksella.

Sopimuksen tavoitteena on Poh-
joismaiden kansallisten kilpailu-
viranomaisten yhteistyön vahvis-
taminen ja virallistaminen sekä 
kansallisten kilpailulakien tehok-
kaan täytäntöönpanon varmista-
minen. 

●Äitiyslaki, laki hedelmöitys-
hoidoista annetun lain muutta-
misesta, laki oikeudenkäymis-
kaaren 10 luvun 12 ja 18 §:n 
muuttamisesta, laki lapsen 
elatuksesta annetun lain 
muuttamisesta, laki lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeu-
desta annetun lain 6 ja 8a §:n 
muuttamisesta, laki perintö-
kaaren 2 luvun 2 ja 3 §:n 
muuttamisesta, laki elatustu-
kilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta 
ja laki kansalaisuuslain muut-
tamisesta (253-260/2018). 

KAA 3/2016
LaVM 1/2018 

Lait tulevat voimaan 1.4.2019.

Eduskunta hyväksyi äitiyslakia 
koskevan kansalaisaloitteen 
1.3.2018. Äitiyslaki on uusi laki, 
joka sisältää säännökset äitiyden 
määräytymisestä. Lakiin kirjataan 
periaate, jonka mukaan lapsen 
synnyttäjä on lapsen äiti. Lisäksi 
laki sisältää säännökset äitiyden 
vahvistamisesta hedelmöityshoi-

toon annetun suostumuksen pe-
rusteella. Lapsen synnyttäneen äi-
din naispuolinen kumppani voi-
daan vahvistaa äidiksi lapsen syn-
nyttäjän ohella, kun lapsi on han-
kittu yhteistuumin hedelmöitys-
hoidon avulla. 

●Laki tietoyhteiskuntakaaren 
muuttamisesta, laki ilmailulain 
muuttamisesta, laki rautatie-
lain muuttamisesta, laki alus-
liikennepalvelulain muuttami-
sesta, laki eräiden alusten ja 
niitä palvelevien satamien tur-
vatoimista ja turvatoimien val-
vonnasta annetun lain muutta-
misesta, laki liikenteen palve-
luista annetun lain muuttami-
sesta, laki sähkömarkkinalain 
muuttamisesta, laki maa-
kaasumarkkinalain muuttami-
sesta, laki sähkö- ja maa-
kaasumarkkinoiden valvon-
nasta annetun lain 27 ja 28 §:n 
muuttamisesta, laki vesihuol-
tolain muuttamisesta, laki 
Finanssivalvonnasta annetun 
lain muuttamisesta ja laki 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontavirastosta annetun 
lain 6 §:n muuttamisesta (281-
292/2018). 

HE 192/2017 
LiVM 6/2018 

Lait tulivat voimaan 9.5.2018.

Tietyillä yhteiskunnan toiminnan 
kannalta keskeisten palveluiden 
tarjoajilla sekä eräiden digitaalis-
ten palveluiden tarjoajilla on vel-
vollisuus huolehtia viestintäverk-
koihin ja tietojärjestelmiin koh-
distuvien riskien hallinnasta sekä 
ilmoittaa merkittävästä tietotur-
vallisuuteen liittyvästä häiriöstä 
valvovalle viranomaiselle ja ylei-
sölle. Laeissa säädetään näiden 
velvoitteiden valvonnasta, viran-
omaisten välisestä tietojen vaih-
dosta sekä yleisestä tietoturvalli-
suuteen liittyvästä viranomaistoi-
minnasta. 

●Laki työsopimuslain 13 luvun 
6 §:n muuttamisesta, laki kun-
nallisesta viranhaltijasta anne-
tun lain 22 §:n muuttamisesta 
ja laki valtion virkamieslain 

32 §:n muuttamisesta (296-
298/2018).

HE 189/2017 
TyVM 3/2018 

Lait tulevat voimaan 1.7.2018.

Työsopimuslakia ja kunnallisesta 
viranhaltijasta annettua lakia 
muutetaan siten, että työnantaja 
voi jatkossa tehdä opiskelijan 
kanssa ammatillisesta koulutuk-
sesta annetussa laissa tarkoitetun 
oppisopimuksen työnantajalle 
laissa säädetyn lisätyön tarjoamis-
velvollisuuden ja takaisinottovel-
vollisuuden estämättä. Lisäksi val-
tion virkamieslakia muutetaan si-
ten, että työnantajan voi jatkossa 
tehdä opiskelijan kanssa ammatil-
lisesta koulutuksesta annetussa 
laissa tarkoitetun oppisopimuksen 
valtion virkamieslaissa säädetyn 
työntarjoamisvelvollisuuden estä-
mättä. 

●Laki liikenteen palveluista 
annetun lain muuttamisesta, 
laki ajokorttilain muuttami-
sesta, laki ajoneuvojen katsas-
tustoiminnasta annetun lain 
muuttamisesta, laki ajoneuvo-
jen siirtämisestä annetun lain 
muuttamisesta, laki ajoneuvo-
jen yksittäishyväksynnän jär-
jestämisestä annetun lain 
muuttamisesta, laki ajoneuvo-
lain muuttamisesta, laki ajo-
neuvoverolain muuttamisesta, 
laki aluksen teknisestä turval-
lisuudesta ja turvallisesta käy-
töstä annetun lain 70 ja 77 §:n 
muuttamisesta, laki aluskiin-
nityslain muuttamisesta, laki 
alusrekisterilain muuttami-
sesta, laki arvonlisäverolain 
73 §:n muuttamisesta, laki 
asevelvollisuuslain 96 §:n 
muuttamisesta, laki autovero-
lain 1 ja 34e §:n muuttami-
sesta, laki elinkeinon harjoit-
tamisen oikeudesta annetun 
lain muuttamisesta, laki 
Euroopan unionin yhteisen 
kalastuspolitiikan kansalli-
sesta täytäntöönpanosta anne-
tun lain 45 §:n muuttamisesta, 
laki henkilötietojen käsitte-
lystä poliisitoimessa annetun 
lain muuttamisesta, laki hen-
kilötietojen käsittelystä raja-
vartiolaitoksessa annetun lain 
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22 ja 28 §:n muuttamisesta, 
laki henkilötietojen käsitte-
lystä Tullissa annetun lain 13 
ja 17 §:n muuttamisesta, laki 
hätäkeskustoiminnasta anne-
tun lain 19 ja 20 §:n muuttami-
sesta, laki ilmailulain muutta-
misesta, laki jätelain 59 §:n 
muuttamisesta, laki kalastuk-
sesta Tenojoen vesistössä Nor-
jan kanssa tehdyn sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaat-
tamisesta ja soveltamisesta 
annetun lain 14 ja 15 §:n 
muuttamisesta, laki kalastus-
lain 95 §:n muuttamisesta, laki 
katsastustoiminnan valvonta-
maksusta annetun lain 5 ja 
6 §:n muuttamisesta, laki kau-
punkiraideliikenteestä anne-
tun lain muuttamisesta, laki 
kiinnityksestä ilma-aluksiin 
annetun lain 1 ja 3 §:n muutta-
misesta, laki kuljettajantutkin-
totoiminnan järjestämisestä 
annetun lain 3 b ja 12 §:n 
muuttamisesta, laki laivan-
isännistöyhtiön ja laivanisän-
nän verottamisesta annetun 
lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, 
laki laivavarustelain 11 §:n 
muuttamisesta, laki laivaväen 
luetteloinnista annetun lain 
muuttamisesta, laki laivaväen 
lääkärintarkastuksista anne-
tun lain muuttamisesta, laki 
laivaväestä ja aluksen turvalli-
suusjohtamisesta annetun lain 
muuttamisesta, laki liikenne-
vakuutuslain 2 §:n muuttami-
sesta, laki Liikenteen turvalli-
suusvirastosta annetun lain 
2 §:n muuttamisesta, laki mat-
kustaja-aluksen henkilöluette-
loista annetun lain 10 §:n 
muuttamisesta, laki merellä 
toimivien kalastus- ja vesivil-
jelyalusten rekisteröinnistä 
annetun lain 23 ja 24 §:n 
muuttamisesta, laki merilain 
muuttamisesta, laki merilii-
kenteessä käytettävien alusten 
kilpailukyvyn parantamisesta 
annetun lain muuttamisesta, 
laki merimieseläkelain 139 §:n 
muuttamisesta, laki meripe-
lastuslain 14 §:n muuttami-
sesta, laki nestemäisten polt-
toaineiden valmisteverosta 

annetun lain 9 §:n muuttami-
sesta, laki pelastuslain 89 ja 
90 §:n muuttamisesta, laki 
polttoainemaksusta annetun 
lain muuttamisesta, laki rauta-
tiekuljetuslain 8a §:n muutta-
misesta, laki rautatielain 
muuttamisesta, laki rikesak-
korikkomuksista annetun lain 
4 §:n muuttamisesta, laki 
sakon ja rikesakon määräämi-
sestä annetun lain muuttami-
sesta, laki sotilaskurinpidosta 
ja rikostorjunnasta puolustus-
voimissa annetun lain 42 ja 
91 §:n muuttamisesta, laki ter-
veydenhuollon ammattihenki-
löistä annetun lain 24a §:n 
muuttamisesta, laki tie- ja 
maastoliikenneonnettomuuk-
sien tutkinnasta annetun lain 
14 §:n muuttamisesta, laki tie-
liikennelain muuttamisesta, 
laki ulosottomaksuista anne-
tun lain 2 §:n muuttamisesta, 
laki valmiuslain 71 ja 79 §:n 
muuttamisesta, laki verotus-
menettelystä annetun lain 
18 §:n muuttamisesta, laki 
vesikulkuneuvorekisteristä 
annetun lain muuttamisesta, 
laki yhteisen kalastuspolitii-
kan seuraamusjärjestelmästä 
ja valvonnasta annetun lain 
69 §:n muuttamisesta, laki 
yksityisestä huvialuksesta 
suoritettavasta polttoainemak-
susta annetun lain muuttami-
sesta, laki ylikuormamaksusta 
annetun lain 2 §:n muuttami-
sesta ja laki öljyvahinkojen 
torjuntalain 31 §:n muuttami-
sesta (301-359/2018)

HE 145/2017 
LiVM 3/2018 

Lait tulevat voimaan 1.7.2018. Lii-
kenteen palveluista annetun lain 
muuttamisesta annettavan lain II 
osan 7 luvun 6 ja 8 § sekä III osan 
2 luvun 2 a ja 4 § tulevat voimaan 
1.1.2019. 

Liikenteen palveluista annettuun 
lakiin kootaan tieliikenteen lisäksi 
lento-, meri- ja raideliikenteen 
markkinoille pääsyä koskevat 
säännöt. Lakiin sisällytetään myös 
kuljetustoimintaa harjoittavien 
henkilöiden pätevyysvaatimukset 
ja heitä koskevat koulutusvaati-

mukset kaikkien liikennemuotojen 
osalta. Nykytilaa, jossa liikenteen 
markkinasääntely on jakautunut 
useaan eri säädökseen, muutetaan. 
Kokoamalla sääntely yhteen lakiin 
voidaan liikenteen palvelumarkki-
noita helpommin tarkastella yhte-
nä kokonaisuutena. Lain tavoittei-
den toteuttamista varten tarvitaan 
tietojen avaamista ja avointen raja-
pintojen kautta tapahtuvaa asioin-
tia. Eduskunnan lausumat: 
1. Eduskunta edellyttää, että val-
tioneuvosto pyrkii kehittämään 
järjestelmän, joka helpottaa toimi-
mista raskaan liikenteen tehtävissä 
Puolustusvoimien nopeutetun am-
mattipätevyyskoulutuksen pohjal-
ta. 2. Eduskunta edellyttää, että 
valtioneuvosto valmistelee hank-
keen kolmannen vaiheen hallituk-
sen esityksessä laista juoksevaan 
pykälänumerointiin perustuvan, 
kieliasultaan selkeän ja järkevästi 
jäsennellyn kokonaisuuden. 

HALLITUKSEN 
ESITYKSET

●Hallituksen esitys (HE 29/2018 
vp) eduskunnalle laiksi oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa 
ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi.

Ehdotetaan säädettäväksi laki oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa. 
Lailla kumottaisiin voimassa oleva 
hallintolainkäyttölaki. Lisäksi eh-
dotetaan muutoksia 51 lakiin lä-
hinnä niissä olevien viittaussään-
nösten johdosta. Erikoiskasvien 
markkinoimismaksuista annettu 
laki kumottaisiin tarpeettomana. 
Uudistuksen tarkoituksena on täs-
mentää hallintolainkäytön säänte-
lyä, tehostaa oikeudenkäyntime-
nettelyä hallintotuomioistuimissa 
sekä kehittää korkeimman hallin-
to-oikeuden asemaa ennakkopää-
töstuomioistuimeksi. Lait on tar-
koitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2019 alussa tai alkupuolella. 

●Hallituksen esitys (HE 30/2018 
vp) eduskunnalle laeiksi rikos-
lain, pakkokeinolain 10 luvun 
ja poliisilain 5 luvun muutta-
misesta. 

Esityksessä ehdotetaan rikoslain-
säädäntöön tehtäviksi muutokset, 
joita edellyttää terrorismin torju-
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misesta tehty Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivi (EU) 
2017/541. Jo rangaistaviksi säädet-
tyjen terrorismirikosten rangaista-
vuuden alaa laajennettaisiin, mikä 
koskee esimerkiksi tiettyjä vakavia 
tietoverkkorikoksia terroristisessa 
tarkoituksessa tehtyjen rikosten 
osalta, kouluttautumista terroris-
mirikoksen tekemistä varten ja 
matkustamista terrorismirikoksen 
tekemistä varten. Lisäksi rangais-
taviksi säädettäisiin terroristisessa 
tarkoituksessa tehty radiologista 
asetta koskeva rikos ja terrorismi-
rikoksen tekemistä varten tapahtu-
van matkustamisen edistäminen. 
Salaisia pakkokeinoja ja salaisia 
tiedonhankintakeinoja koskeviin 
säännöksiin ehdotetaan tehtäviksi 
muutokset, joita rikoslainsäädän-
töön tehtävät muutokset edellyttä-
vät. Lait on tarkoittu tulemaan voi-
maan viimeistään 8.9.2018, jolloin 
direktiivi on viimeistään pantava 
täytäntöön. 

●Hallituksen esitys (HE 31/2018 
vp) eduskunnalle laiksi henki-
lötietojen käsittelystä rikos-
asioissa ja kansallisen turval-
lisuuden ylläpitämisen yhtey-
dessä sekä eräiksi siihen liit-
tyviksi laeiksi. 

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi laki henkilötietojen käsitte-
lystä rikosasioissa ja kansallisen 
turvallisuuden ylläpitämisen yh-
teydessä. Lailla pantaisiin täytän-
töön niin sanottu rikosasioiden tie-
tosuojadirektiivi. Direktiivissä 
edellytetään, että täytäntöönpane-
van lainsäädännön tulisi olla voi-
massa 6.5.2018. Laki olisi sovelta-
misalallaan noudatettava yleislaki. 
Ehdotettuun lakiin liittyen esityk-
sessä ehdotetaan lisäksi muutetta-
vaksi rikosrekisterilakia ja neljää 
muuta lakia.

●Hallituksen esitys (HE 35/2018 
vp) eduskunnalle laiksi aluei-
den kehittämisestä ja kasvu-
palveluista ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi. 

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi laki alueiden kehittämisestä 
ja kasvupalveluista ja laki kasvu-
palvelujen järjestämisestä Uuden-
maan maakunnassa. Lisäksi esi-
tykseen sisältyy ehdotus lakiehdo-
tusten yhteiseksi voimaanpa-
nolaiksi, jolla kumottaisiin laki 

alueiden kehittämisestä ja raken-
nerahastotoiminnan hallinnoinnis-
ta. Aluekehittämisjärjestelmän ja 
kasvupalvelujen uudistaminen pe-
rustuu hallitusohjelmaan ja maa-
kuntauudistukseen. Alueiden ke-
hittämistä koskevaan sääntelyyn ei 
esitettäisi merkittäviä sisällöllisiä 
muutoksia. Vastuu alueiden kehit-
tämisestä olisi maakunnilla ja kun-
nilla alueillaan. Maakunta toimisi 
aluekehittämisviranomaisena. 
Valtio vastaisi valtakunnallisesta 
alueiden kehittämisestä. Valtion ja 
maakuntien välille ehdotetaan 
vuosittaisia alueiden kehittämisen 
keskusteluja. Lait on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan 1.1.2020 kuiten-
kin niin, että voimaanpanolaki on 
tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian. 

●Hallituksen esitys (HE 36/2018 
vp) eduskunnalle tulon ja 
omaisuuden kaksinkertaisen 
verotuksen estämiseksi Portu-
galin kanssa tehdyn sopimuk-
sen irtisanomiseksi. 

Esityksessä ehdotetaan, että edus-
kunta antaisi suostumuksensa sii-
hen, että Suomi irtisanoo Helsin-
gissä vuonna 1970 Portugalin 
kanssa tulon ja omaisuuden kak-
sinkertaisen verotuksen estämi-
seksi tehdyn sopimuksen. Erityi-
sesti eläkkeiden verottamista kos-
kevat sopimusmääräykset eivät 
vastaa Suomen nykyistä verosopi-
muspolitiikkaa. Suomi on neuvo-
tellut Portugalin kanssa uuden 
sopimuksen, joka allekirjoitettiin 
marraskuussa 2016. Eduskunta on 
hyväksynyt sopimuksen joulu-
kuussa 2016. Sen sijaan Portugalis-
sa uutta sopimusta ei ole annettu 
parlamentin käsiteltäväksi, joten 
sopimus ei ole tullut vielä voi-
maan. Voimassa olevaa vuoden 
1970 sopimusta ei voida nykyises-
sä tilanteessa pitää tarkoituksen-
mukaisena, ja sen vuoksi esitetään, 
että Suomi irtisanoo sopimuksen. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan valtioneuvoston asetuksella. 

●Hallituksen esitys (HE 40/2018 
vp) eduskunnalle varhaiskas-
vatuslaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi. 

Varhaiskasvatuksessa sovelletut 
useisiin eri sosiaalihuollon järjestä-
mistä koskeviin lakeihin ja asetuk-
siin sekä lasten päivähoidosta an-

nettuun asetukseen kuuluneet 
säännökset koottaisiin uuteen var-
haiskasvatuslakiin. Henkilökun-
nan kelpoisuuksista, henkilöstön 
mitoituksesta ja tietojen käsittelys-
tä ja salassapidosta säädettäisiin 
varhaiskasvatuslaissa. Laissa sää-
dettäisiin koulutukseen perustu-
vista tehtävänimikkeistä ja otettai-
siin huomioon ammatillisessa kou-
lutuksessa tapahtuneet muutokset. 
Lailla perustettaisiin uusi varhais-
kasvatuksen tietovaranto, jonka 
tarkoituksena on parantaa varhais-
kasvatustietojen yhdenmukaisuut-
ta ja luotettavuutta ja mahdollistaa 
varhaiskasvatustietojen turvalli-
nen, tehokas ja keskitetty sähköi-
nen kokoaminen, käsittely ja luo-
vuttaminen lapsen huoltajien ja 
tietoja tarvitsevien eri viranomais-
ten käytettäväksi. Päiväkodin joh-
don kelpoisuuksia ja henkilöstöra-
kennetta koskevia säännöksiä 
muutettaisiin nykyisestä kasvatta-
malla korkeakoulutuen henkilös-
tön määrää. Mainittuja muutoksia 
aletaan soveltaa 1.1.2030 lukien. 
Ministeriö seuraa kelpoisuusehdot 
täyttävän henkilöstön koulutus-
määrien riittävyyttä ja alueellisen 
saatavuuden kehittymistä tarpeel-
lisia selvityksiä teettämällä ja ryh-
tyy tarvittaessa lainsäädäntö- ja 
muihin toimenpiteisiin ennen 
vuotta 2030. Lait on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan 1.8.2018. Lain 31 
ja 37 §:ää aletaan soveltaa 1.1.2030 
lukien. 

●Hallituksen esitys (HE 41/2018 
vp) eduskunnalle lukiolaiksi 
sekä laeiksi ylioppilastutkin-
non järjestämisestä annetun 
lain ja opetus- ja kulttuuritoi-
men rahoituksesta annetun 
lain muuttamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi uusi lukiolaki. Lukiokoulu-
tus olisi edelleen kolmivuotinen 
koulutus, jota järjestettäisiin erik-
seen nuorille ja aikuisille tarkoitet-
tuina oppimäärinä. Oppimäärien 
ja niihin kuuluvien opintojen mi-
toituksen perusteena käytettäisiin 
kurssien sijaan opintopisteitä. 
Opintojen rakenteesta ja laajuuk-
sista säädettäisiin valtioneuvoston 
asetuksella. Oppiaineita ja niihin 
kuuluvien opintojen määrää tai 
pakollisuutta ei ole tarkoitus 
muuttaa nykytilaan nähden, mutta 
koulutuksen järjestäjä päättäisi 
pääosin minkä laajuisina opinto-
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jaksoina opinnot järjestetään. 
Opiskelijalla olisi oikeus saada 
säännöllisesti tarpeidensa mukais-
ta henkilökohtaista ja muuta opin-
tojen ja jatko-opintoihin hakeutu-
miseen liittyvää ohjausta. Ohjausta 
annettaisiin myös opiskelijoille, 
joiden opiskeluoikeus on päätty-
mässä tai jotka ovat eroamassa, 
sekä henkilöille, jotka lukiokoulu-
tuksen oppimäärän suorittamisen 
jälkeen eivät ole saaneet jatko-
opiskelupaikkaa. Ehdotetussa lais-
sa säädettäisiin oppimisen tuesta 
lukiokoulutuksessa. Opiskelijalla, 
jolla on oppimisvaikeuksien vuok-
si vaikeuksia suoriutua opinnois-
taan, olisi oikeus saada erityisope-
tusta ja muuta oppimisen tukea. 
Henkilökohtaisen opintosuunni-
telman laatimisesta säädettäisiin 
laissa. Osa lukiokoulutuksen oppi-
määrän opinnoista olisi järjestettä-
vä yhteistyössä yhden tai useam-
man korkeakoulun kanssa. Opetus 
olisi lisäksi järjestettävä siten, että 
opiskelijalla on mahdollisuus ke-
hittää kansainvälistä osaamistaan 
sekä työelämä- ja yrittäjyysosaa-
mistaan. Lisäksi muutettaisiin yli-
oppilastutkinnon järjestämisestä 
annettua lakia. Ylioppilastutkin-
non kokeiden uusimiskertoja kos-
kevista rajoituksista luovuttaisiin 
ja koulutuksen järjestäjille säädet-
täisiin velvollisuus järjestää kokeet 
myös uusijoille ja tutkinnon täy-
dentäjille. Voimassa olevaan lukio-
lakiin sisältyvät ylioppilastutkin-
toa ja ylioppilastutkintolautakun-
taa koskevat säännökset siirrettäi-
siin ylioppilastutkinnon järjestä-
misestä annettuun lakiin. Opetus- 
ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annettua lakia muutettaisiin ehdo-
tetuista laeista koulutuksen järjes-
täjille aiheutuvien uusien kustan-
nusten korvaamiseksi. Lait on tar-
koitettu tulemaan voimaan 
1.8.2019. Lukiokoulutuksen ope-
tussuunnitelman perusteet uudis-
tettaisiin vuosien 2019–2020 aika-
na ja niiden mukaan laaditut ope-
tussuunnitelmat otettaisiin käyt-
töön syksyllä 2021 alkavassa lukio-
koulutuksessa.

●Hallituksen esitys (HE 44/2018 
vp) eduskunnalle laiksi tieto-
yhteiskuntakaaren muuttami-
sesta. 

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi sähköisen viestinnän palve-
luista annettua lakia. Lakiin lisät-

täisiin säännökset teleyritysten oi-
keudesta käsitellä tiettyihin rikok-
siin liittyviä henkilötietoja vahin-
kojen ehkäisemiseksi teleyrityksel-
le, sen asiakkaille tai toisille tele-
yrityksille. Esityksen tarkoitukse-
na on sisällyttää teleyrityksen kä-
sittelyoikeudet sektorilainsäädän-
töön siltä osin kuin käsittelystä on 
säädettävä kansallisessa lainsää-
dännössä EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen mukaan. Lisäksi esityk-
sen mukaan jatkettaisiin matka-
puhelinliittymien puhelinmarkki-
nointikieltoa nykyisen sääntelyn 
voimassaolon päätyttyä kolmen 
vuoden määräajaksi eli 1.7.2021 
asti olosuhteiden pysyessä merkit-
täviltä osin muuttumattomana. 

●Hallituksen esitys (HE 45/2018 
vp) eduskunnalle laiksi maan-
tielain muuttamisesta ja 
eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi. 

Ehdotetuilla laeilla toteutettaisiin 
valtaosa maakuntalain mukaisten 
liikennettä koskevien tehtävien 
siirroista valtiolta maakunnille. 
Maantielakiin lisättäisiin maakun-
tauudistuksesta johtuen säännök-
set sopimusmenettelyyn perustus-
vasta tienpidon hoitamisesta val-
tion ja maakuntien yhteistyönä. 
Liikennevirasto toimisi edelleen 
tienpitäjänä, ja vastaisi maantie-
verkon omistajan tehtävistä. Maa-
kunnissa hoidettavien tienpidon 
tehtävien rahoitus järjestettäisiin 
erillisrahoituksena, ja maakuntien 
olisi hoidettava niille säädettävät 
tienpidon tehtävät yhteistoimin-
nassa muodostamalla enintään yh-
deksän tienpitoaluetta. Maantie-
lakiin lisättäisiin säännökset valta-
kunnallisesta ja maakunnallisesta 
liikennejärjestelmäsuunnittelusta. 
Maantielain nimike muutettaisiin 
siksi laiksi liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä. Maantielakiin tehtäi-
siin myös eräitä tienpitoa koskevia 
sisällöllisiä muutoksia, joista mer-
kittävimmät koskevat maanteiden 
luokittelua, tienpidon yleisiä vaati-
muksia, maanteiden palvelutasoa 
ja kunnossapitoa sekä tienpidon 
valvontaa. Lisäksi tienpidon tur-
vallisuusjohtamisjärjestelmästä ja 
varautumisesta ehdotetaan lisättä-
väksi säännökset lakiin. Ratalakiin 
tehtäisiin maantielakiin esitettyä 
vastaavasti muutoksia rautateiden 
luokittelua koskevan päätöksente-
on selkeyttämiseksi sekä radanpi-

don yleisten vaatimusten selkeyt-
tämiseksi ja täydentämiseksi. La-
kiin tehtäisiin myös eräitä muita 
maantielain muutosten kanssa yh-
denmukaisia muutoksia. Lisäksi 
lakiin tehtäisiin maakuntauudis-
tuksesta johtuvat tarpeelliset muu-
tokset. Esitykseen sisältyvissä liite-
laeissa toteutettaisiin maakunta-
uudistuksesta johtuvat toimivallan 
siirrot lisäksi julkisen henkilölii-
kenteen tehtävien ja liikkumisen 
ohjauksen valtionavustustehtävän 
osalta. Esityksellä siirrettäisiin 
myös elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksissa hoidetut asia-
kaspalvelukeskuksen ja tieliiken-
netelematiikan tehtävät perustet-
tavaksi ehdotettuun liikenteen 
ohjausyhtiöön. Liitelakeihin teh-
täisiin lisäksi muut maakuntauu-
distuksesta ja maantielain nimik-
keen muutoksesta johtuen tarpeel-
liset muutokset. Lait on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1.1.2020. Eräät 
maantielakia ja ratalakia koskevat 
muutokset on kuitenkin tarkoitet-
tu tulemaan voimaan mahdolli-
simman pian. 

●Hallituksen esitys (HE 46/2018 
vp) eduskunnalle laiksi laaja-
kaistarakentamisen tuesta 
haja-asutusalueilla annetun 
lain muuttamisesta. 

Lakia esitetään muutettavaksi si-
ten, että maksuhakemuksen teke-
miselle säädetty määräaika poiste-
taan laista. Tämä mahdollistaa, 
että tuettuja yhteyksiä voitaisiin 
rakentaa ja niille myönnettyjä tu-
kia maksaa vuoden 2019 jälkeen. 
Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättä-
väksi säännös sähköisestä tiedok-
siannosta. 

●Hallituksen esitys (HE 49/2018 
vp) eduskunnalle liikesalai-
suuslaiksi ja eräiksi siihen liit-
tyviksi laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi uusi liikesalaisuuslaki. Lais-
sa säädettäisiin liikesalaisuuksien 
suojasta ja siviilioikeudellisista oi-
keussuojakeinoista. Esityksellä 
pantaisiin täytäntöön Euroopan 
parlamentin ja neuvoston liike-
salaisuuksien suojaamista koskeva 
direktiivi. Samalla liikesalaisuuk-
sien suojaa koskeva sääntely sopi-
mattomasta menettelystä elinkei-
notoiminnassa annetusta laista ku-
mottaisiin ja voimassa oleva sään-
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tely siirrettäisiin eräin täsmennyk-
sin liikesalaisuuslakiin. Esitykses-
sä ehdotetaan muutettavaksi 
työsopimuslakia. Lakia täsmen-
nettäisiin ja siihen lisättäisiin viit-
taussäännös liikesalaisuuslakiin, 
koska ehdotettu työsopimuslain 
liikesalaisuuksia koskeva säännös 
saisi sisältönsä myös ehdotettavas-
ta liikesalaisuuslaista. Esityksessä 
ehdotetaan käräjäoikeudelle ja 
markkinaoikeudelle osin rinnak-
kaista toimivaltaa liikesalaisuuk-
sien loukkauksia koskevissa riita-
asioissa. Oikeuspaikkasäännös 
edellyttää tarkistuksia oikeuden-
käymiskaareen sekä oikeuden-
käynnistä markkinaoikeudessa an-
nettuun lakiin. Oikeudenkäynnis-
tä markkinaoikeudessa annettua 
lakia muutettaisiin myös siten, että 
liikesalaisuuksia koskevat kiellot 
käsiteltäisiin markkinaoikeudessa 
teollis- ja tekijänoikeudellisina 
asioina. Vähäisiä tarkistuksia eh-
dotetaan myös todistelun turvaa-
misesta teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevissa riita-asioissa annettuun 
lakiin. Esityksessä ehdotetaan, että 
liikesalaisuuden osalta käytettävä 
käsitteistö yhdenmukaistettaisiin 
siten, että lainsäädännössä käytet-
täisiin johdonmukaisesti käsitettä 
liikesalaisuus. Direktiivin täytän-
töönpanon määräaika päättyy 
9.6.2018. Lait ovat tarkoitettu tule-
maan voimaan viimeistään kysei-
senä päivänä. 

●Hallituksen esitys (HE 52/2018 
vp) eduskunnalle sosiaali-
turva- ja vakuutuslainsäädän-
nön muuttamiseksi EU:n ylei-
sen tietosuoja-asetuksen joh-
dosta. 

Esityksessä ehdotetaan sosiaalitur-
va- ja vakuutuslainsäädäntöön 
muutoksia, jotka johtuvat EU:n 
yleisestä tietosuoja-asetuksesta. 
Tietosuoja-asetuksen kanssa risti-
riitaiset tai päällekkäiset säännök-
set ehdotetaan kumottavaksi, kos-
ka asetus on suoraan sovellettavaa 
oikeutta. Lisäksi esityksessä ehdo-
tetaan eräitä tietosuoja-asetusta 
tarkentavia säännöksiä ja välttä-
mättömiä poikkeuksia tietosuoja-
asetuksen velvoitteista. Vakuutus-
yhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön 
ja luottolaitostoiminnasta annet-
tuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännökset, jotka mahdollistaisi-
vat rikosepäilyihin ja rikostuo-
mioihin liittyvien henkilötietojen 

käsittelyn ja luovuttamisen toisille 
vakuutusyhtiöille niin sanottujen 
väärinkäytösrekistereiden ylläpi-
dossa. Sosiaaliturvalainsäädän-
töön ehdotetaan lisättäväksi sään-
nökset, joilla poikettaisiin tietosuo-
ja-asetuksen mukaisesta oikeudes-
ta käsittelyn rajoittamiseen siltä 
osin kuin kyse on laissa säädetyn 
tehtävän hoitamisesta ja rekisteröi-
dyn vaatimus käsittelyn rajoitta-
misesta on ilmeisen perusteeton. 
Lisäksi sosiaaliturva- ja vakuutus-
lainsäädäntöön ehdotetaan lisättä-
väksi säännökset, jotka mahdollis-
taisivat automaattisten päätösten 
antamisen tietyin edellytyksin. 
Eräistä nykyisin rekisteröidyn 
suostumukseen perustuvista hen-
kilötietojen luovutuksista ehdote-
taan otettavaksi säännökset lakiin. 
Lait ovat tarkoitettu tulemaan voi-
maan 25.5.2018. 

●Hallituksen esitys (HE 57/2018 
vp) eduskunnalle laeiksi 
ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain, opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain sekä yksityisistä 
turvallisuuspalveluista anne-
tun lain muuttamisesta. 

Ammatillisesta koulutuksesta an-
nettua lakia muutettaisiin siten, 
että opetus- ja kulttuuriministe-
riölle annettua valtuutusta asetuk-
sella säätää ammatillisen tutkin-
non perusteisiin sisältyvistä osaa-
misaloista laajennettaisiin sikäli, 
kun se olisi tarpeellista johtuen 
osaamisalaan kohdistuvista muis-
ta säännöksistä, sopimuksista tai 
osaamisalaan kohdistuvista tur-
vallisuusvaatimuksista. Opiskelu-
oikeuden peruuttamista opiskeli-
jan terveydentilaan ja toimintaky-
kyyn liittyvistä syistä koskevia 
säännöksiä täsmennettäisiin siten, 
että säännöksiä voidaan soveltaa 
paitsi kokonaiseen tutkintoon, 
myös tutkintoon kuuluvaan osaa-
misalaan. Järjestämisluvan myön-
tämistä koskevaa säännöstä täs-
mennettäisiin siten, että ammatilli-
sen koulutuksen järjestämisluvas-
ta voitaisiin poissulkea koulutuk-
sen järjestäjän oikeus myöntää tut-
kintoja ja antaa koulutusta tiettyyn 
tutkintoon sisältyvällä osaamis-
alalla tai osaamisaloilla. Opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta an-
nettua lakia muutettaisiin täsmen-
tämällä sitä siten, että harkinnan-
varaisen korotuksen myöntämi-

nen on mahdollista myös varain-
hoitovuoden aikana. Lisäksi teh-
täisiin tarpeelliset täsmennykset 
koskien mahdollisen lisätalousar-
vion mukaisen rahoituksen jaka-
mista. Yksityisistä turvallisuuspal-
veluista annettuun lakiin tehtäisiin 
ammatillisesta koulutuksesta an-
netusta laista ja ammatillisen kou-
lutuksen tutkintorakenteesta an-
netusta asetuksesta johtuvat tekni-
set muutokset. Lait on tarkoitettu 
tulemaan voimaan mahdollisim-
man pian, kuitenkin viimeistään 
1.8.2018. Laki yksityisistä turvalli-
suuspalveluista tulisi voimaan 
kuitenkin 1.8.2018. 

●Hallituksen esitys (HE 58/2018 
vp) eduskunnalle laiksi opin-
totukilain 4 ja 5a §:n muutta-
misesta sekä eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi. 

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi opintotukilakia ja lukiokou-
lutuksen ja ammatillisen koulu-
tuksen opiskelijoiden koulumatka-
tuesta annettua lakia siten, että 
opintotukeen ja koulumatkatu-
keen oikeuttaviksi opinnoiksi kat-
sotaan perusopetuslaissa säädetyn 
oppivelvollisuusiän ylittäneille 
järjestetty perusopetus. Kyseinen 
opiskelu katsotaan päätoimiseksi, 
jos opintojen laajuus olisi vähin-
tään 22 kurssia lukuvuodessa. 
Työttömyysturvalakiin tehtäisiin 
lisäksi opintotukea koskevan lain-
säädännön muutoksista johtuva 
muutos päätoimisen opiskelun 
määritelmään. Lait on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1.8.2018. 

●Hallituksen esitys (HE 59/2018 
vp) eduskunnalle laiksi työttö-
myysturvalain muuttamisesta.

 Työttömyysturvalakia muutettai-
siin siten, että työnhakijalla olisi oi-
keus työttömyysetuuteen opinto-
jen estämättä, jos hän on täyttänyt 
25 vuotta ja opinnot kestävät enin-
tään kuusi kuukautta. Lisäksi edel-
lytyksenä olisi, että opinnot anta-
vat ammatillisia valmiuksia tai tu-
kevat yritystoimintaa. Opintoja pi-
dettäisiin tietyin edellytyksin työt-
tömyysturvan niin sanotussa aktii-
vimallissa tarkoitettuna aktiivi-
suutena. Laki on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1.8.2018. Lain työl-
listymistä edistävän palvelun mää-
ritelmää koskeva säännös tulisi 
kuitenkin voimaan 1.1.2019.
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●Hallituksen esitys (HE 60/2018 
vp) eduskunnalle laeiksi digi-
taalisten palvelujen tarjoami-
sesta sekä sähköisestä asioin-
nista viranomaistoiminnassa 
annetun lain muuttamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi laki digitaalisten palvelujen 
tarjoamisesta. Säädös olisi uusi ja 
sillä pannaan kansallisesti täytän-
töön Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi julkisen sektorin 
elinten verkkosivustojen ja mobii-
lisovellusten saavutettavuudesta 
(saavutettavuusdirektiivi). Laissa 
ehdotetaan lisäksi säädettäväksi 
viranomaisten sekä muiden julkis-
ta hallintotehtävää hoitavien vel-
vollisuudesta tarjota digitaalisia 
palveluja hallinnon asiakkaille 
sekä tähän liittyvistä velvollisuuk-
sista. Esityksessä ehdotetaan myös 
kumottavaksi ja muutettavaksi 
eräitä sähköisestä asioinnista vi-
ranomaistoiminnassa annetun lain 
säännöksiä, jotka ovat rinnakkaisia 
ehdotettavan uuden lain kanssa. 
Ehdotettavalla lailla pyritään edis-
tämään digitaalisten palvelujen 
laadukasta ja tietoturvallista tar-
joamista julkisella sektorilla sekä 
parantamaan yhteiskunnan eri-
tyisryhmien edellytyksiä selvitä 
omatoimisesti julkisen sektorin di-
gitaalisten palvelujen käytöstä. 
Laissa säädettäisiin keinoista, joilla 
digitaalisten palvelujen saavutet-
tavuutta edistettäisiin sekä varmis-
tettaisiin saavutettavuusvaatimus-
ten tehokas toimeenpano. Lait on 
tarkoitettu tulemaan voimaan 
1.9.2018. 

●Hallituksen esitys (HE 61/2018 
vp) eduskunnalle laiksi Lii-
kenne- ja viestintäviraston 
perustamisesta, Liikenneviras-
tosta annetun lain muuttami-
sesta ja eräiksi niihin liitty-
viksi laeiksi. 

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
viksi uusi laki Liikenne- ja viestin-
tävirastosta ja laki Liikenneviras-
tosta annetun lain muuttamisesta 
(ns. virastolait) sekä niiden yhtei-
nen voimaanpanolaki. Lisäksi esi-
tyksessä on mukana liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnon-
alan uudistukseen liittyvät muut 
noin sataa lakia koskevat muutos-
ehdotukset. Näillä liitelaeilla muu-
tettaisiin virastojen toimivalta vas-
taamaan virastolaeissa esitettyjä 

tehtäviä ja vastuita. Liikenteen tur-
vallisuusvirasto, Viestintävirasto 
sekä Liikenneviraston tietyt toi-
minnot yhdistettäisiin uudeksi vi-
rastoksi, Liikenne- ja viestintävi-
rastoksi. Liikenneviraston jäljellä 
olevat tehtävät ja toiminnot tulisi-
vat Väyläviraston tehtäväksi. Vi-
rasto vaihtaisi nimeään, mutta 
muutoin virasto jatkaisi keskey-
tyksettä toimintaansa. Virasto-
uudistuksen olisi tarkoitus tulla 
voimaan ja uusi virasto perustaa 
1.1.2019. Liikenne- ja viestintävi-
rastoon voitaisiin nimittää pääjoh-
taja jo 1.10.2018 lukien. 

●Hallituksen esitys (HE 64/2018 
vp) eduskunnalle laiksi pelas-
tuslain muuttamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi pelastuslakia siten, että 
alueen pelastustoimelta poistettai-
siin velvoite huolehtia nuohous-
palvelujen järjestämisestä. Alueen 
pelastustoimelta poistettaisiin 
myös mahdollisuus tuottaa nuo-
houspalveluja omana työnään. 
Muilta osin sääntely säilytettäisiin 
nykyisen lainsäädännön mukaise-
na, mutta sääntelyn selkeyttämi-
seksi tarkemmat säännökset nos-
tettaisiin sisäministeriön asetuk-
sesta pelastuslakiin. Säännöksiä 
myös yksinkertaistettaisiin. Laki 
on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1.1.2019. 

VALTIONEUVOSTON 
ASETUKSET

●Valtioneuvoston asetus esitut-
kinnasta, pakkokeinoista ja 
salaisesta tiedonhankinnasta 
annetun valtioneuvoston ase-
tuksen 3 luvun muuttamisesta 
(271/2018).

Asetus tulee voimaan 7.5.2018. 

Laki rikostorjunnasta Rajavartio-
laitoksessa (108/2018) tuli voi-
maan 1.4.2018. Esitutkinnasta, 
pakkokeinoista ja salaisesta tie-
donhankinnasta annetun valtio-
neuvoston asetuksen (122/2014) 
säännökset esitutkinnasta, salaisis-
ta pakkokeinoista ja salaisista tie-
donhankintakeinoista koskevat 
myös Rajavartiolaitosta. Asetusta 
on kuitenkin muutettava, sillä Ra-
javartiolaitoksen salaisen tiedon-

hankinnan toimivaltuuksista sää-
detään jatkossa Rajavartiolaitok-
sen rikostorjuntalaissa. Lisäksi on 
säädettävä Rajavartiolaitoksen pe-
rusmuotoisen tietolähdetoiminnan 
järjestelyistä sekä menettelystä, jol-
la määrätään tehtäväänsä salaiseen 
tiedonhankintaan erityisesti kou-
lutettu pidättämiseen oikeutettu 
rajavartiomies. Laki poliisin hallin-
nosta annetun lain muuttamisesta 
(860/2015) tuli voimaan 1.1.2016. 
Lailla säädettiin suojelupoliisi sisä-
ministeriön alaiseksi valtakunnal-
liseksi yksiköksi. Asetuksen 3 lu-
vun 21 pykälää muutetaan siten, 
että Poliisihallitus määräämisen si-
jaan kutsuu suojelupoliisin edusta-
jan ryhmään, joka seuraa salaista 
tiedonhankintaa. 

●Valtioneuvoston asetus vakuu-
tuksesta annettavien tietojen 
toimittamistavasta (293/2018). 

Asetus tulee voimaan 1.10.2018. 

Asetuksessa pannaan täytäntöön 
säännökset, jotka vastaavat vakuu-
tusten tarjoamisesta annetun di-
rektiivin ((EU) 2016/97) 23 artiklan 
1–6 kohtaa. Asetuksessa säädetään 
tarkentavia säännöksiä tietojen toi-
mittamisen yleisistä edellytyksistä 
sekä tietojen toimittamisesta pape-
rilla, muulla pysyvällä tavalla kuin 
paperilla ja verkkosivuston väli-
tyksellä. Uudet säännökset täy-
dentävät vakuutusten tarjoamises-
ta annetun lain ja vakuutussopi-
muslain säännöksiä. 

●Valtioneuvoston asetus vahin-
kovakuutustietoja sisältävän 
asiakirjan laatimisesta, sen 
sisältämistä tiedoista, esitys-
tavasta ja asiakkaalle antami-
sesta (294/2018). 

Asetus tulee voimaan 1.10.2018.

Asetuksessa pannaan täytäntöön 
säännökset, jotka vastaavat vakuu-
tusten tarjoamisesta annetun di-
rektiivin ((EU) 2016/97) 20 artiklan 
5–8 kohtaa. Asetuksen säännöksiä 
sovelletaan vahinkovakuutustuot-
teiden tarjoamisen yhteydessä. 
Tällöin eräät tiedot on annettava 
vakiomuotoisessa vakuutusta kos-
kevat tiedot sisältävässä asiakirjas-
sa paperilla tai muulla pysyvällä 
tavalla. Asetuksessa on tarkenta-
via säännöksiä myös asiakirjan 
laatijasta, asiakirjassa olevista tie-
doista, asiakirjan kielestä sekä esi-
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tystavasta ja asiakkaalle antami-
sesta. Säännökset täydentävät va-
kuutusten tarjoamisesta annetun 
lain ja vakuutussopimuslain sään-
nöksiä. 

KORKEIN OIKEUS

KKO:2018:22

Rangaistuksen määrääminen – 
Rangaistuslajin valinta – Yhdys-
kuntapalvelu

A oli aikaisemmin tuomittu kerran 
ehdolliseen vankeusrangaistuk-
seen useista seurustelukumppa-
niinsa B:hen kohdistuneista pa-
hoinpitelyrikoksista. Noin puoli 
vuotta tuomion jälkeen hän syyl-
listyi uudestaan B:n pahoinpite-
lyyn sekä törkeään rattijuopumuk-
seen. Hänet tuomittiin näistä ri-
koksista sekä täytäntöönpanta-
vaksi määrätystä ehdollisesta van-
keusrangaistuksesta yhteiseen 
kuuden kuukauden vankeusran-
gaistukseen.

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevillä perusteilla kat-
sottiin, että rikollisen toiminnan 
jatkaminen tai muut painavat syyt 
eivät muodostaneet estettä tuomi-
ta A ehdottoman vankeusrangais-
tuksen sijasta yhdyskuntapalve-
luun.

RL 6 luku 11 § 1 mom

KKO:2018:23

Rangaistuksen määrääminen – 
Rangaistuksen mittaaminen – 
Lieventämisperusteet – Rangais-
tusasteikon lieventäminen – 
Veropetos – Törkeä veropetos – 
Kirjanpitorikos – Törkeä kirjan-
pitorikos – Tunnustamisoikeu-
denkäynti

A:ta epäiltiin useista talousrikok-
sista. Esitutkinnan aikana A oli en-
sin kiistänyt syyllisyytensä mutta 
myöhemmin myöntänyt sen ja 
aloittanut syyteneuvottelun syyt-
täjän kanssa. Asia oli kaikkien 
epäiltyjen rikosten osalta käsitelty 
tunnustamisoikeudenkäynnissä. 
A oli maksanut pääosan Verohal-
linnon saatavista ennen asian vi-
reilletuloa käräjäoikeudessa ja lop-
puosan hovioikeuskäsittelyn aika-
na. Kysymys rangaistuksen mit-
taamisesta ja erityisesti rikoslain 
6 luvun 6 §:n 3 kohdan ja 8a §:n 

vaikutuksesta A:lle tuomittavaan 
rangaistukseen.

RL 6 luku 6 § 3 kohta
RL 6 luku 8a §

KKO:2018:24

Rekisterimerkintärikos – Menet-
tämisseuraamus – Hyödyn 
menettäminen

A:n oli katsottu syyllistyneen ri-
koslain 16 luvun 7 §:n 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitettuun rekisteri-
merkintärikokseen hänen ilmoitet-
tuaan kaupparekisteriin totuuden-
vastaisesti eräät henkilöt kahden 
kommandiittiyhtiön vastuunalai-
siksi yhtiömiehiksi. Korkein oi-
keus katsoi, ettei A ollut hankkiak-
seen itselleen tai toiselle hyötyä 
käyttänyt aiheutettua virhettä hy-
väkseen harjoittamalla komman-
diittiyhtiöissä liiketoimintaa 
omaan lukuunsa eikä siten syyllis-
tynyt myös momentin 2 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla rekisterimer-
kintärikokseen. (Ään.)

A ei ollut myöskään saanut rekis-
terimerkintärikoksista sellaista ta-
loudellista hyötyä, joka oli tuomitta-
va valtiolle menetetyksi. (Ään.)

RL 16 luku 7 § 1 mom

KKO:2018:25

Yksityistie – Ennestään oleva tie

Korkeimman oikeuden päätöksestä 
ilmenevillä perusteilla katsottiin, 
että kun tielle ei ollut aikaisemmin 
kiinteistötoimituksessa perustettu 
tieoikeutta, kysymyksessä ei ollut 
yksityistielain 9 §:n 1 momentin 
tarkoittama ennestään oleva tie. 
Tieoikeuden perustamista olisi tul-
lut arvioida yksityistielain 8 §:n 
mukaisten niin sanottua perustieoi-
keutta koskevien edellytysten pe-
rusteella. Asia palautettiin maaoi-
keuteen valitusasian asianmukaista 
tutkimista ja käsittelyä varten.

YksitTieL 8 §
YksitTieL 9 §

KKO:2018:26

Työsopimus – Työsopimuksen 
päättäminen – Työsopimuksen 
irtisanominen

Työnantaja oli helmikuussa 2012 ir-
tisanonut linja-autonkuljettaja A:n 
toistaiseksi voimassa olleen työso-
pimuksen päättymään elokuussa 

2012, jolloin A:n työtehtävät olisivat 
määräaikaisen liikennöintisopi-
muksen päättymisen vuoksi olen-
naisesti ja pysyvästi vähentyneet. 
Ennen A:n työsuhteen päättymistä 
liikennöintisopimusta oli kuitenkin 
jatkettu yhden vuoden pituisella 
uudella sopimuksella, minkä joh-
dosta työnantaja oli elokuussa 2012 
tarjonnut A:lle vuoden pituista 
määräaikaista työsopimusta. A:n 
kieltäydyttyä tarjotusta työstä työn-
antaja oli ottanut kaksi uutta työn-
tekijää määräaikaisiin työsuhteisiin 
tätä työtä tekemään.

Kun työsopimuslain 7 luvun 
3 §:ssä tarkoitettua perustetta irti-
sanoa A:n työsopimus ei ollut 
enää työsuhteen päättyessä ollut, 
työnantajan olisi uuden määräai-
kaisen työsopimuksen tarjoami-
sen sijasta tullut peruuttaa A:n ir-
tisanominen. A:n työsopimuksen 
päättämiseen ei ollut ollut laillista 
perustetta.

TSL 7 luku 1 §
TSL 7 luku 3 §

KKO:2018:27

Sakko – Sakkomääräys – Muu-
toksenhaku – Muutoksenhaku-
oikeus – Ennakkopäätösvalitus – 
Tieliikenteen sosiaalilainsää-
dännön rikkominen

Poliisi oli antanut A:lle sakkomää-
räyksen tieliikenteen sosiaalilain-
säädännön rikkomisesta katsot-
tuaan A:n ajoneuvon kuljettajana 
jättäneen käyttämättä pakolliseksi 
määrättyä ajopiirturia. Sakkomää-
räyksen mukaan A oli tunnustanut 
teon, hyväksynyt seuraamuksen, 
suostunut summaariseen menette-
lyyn sekä luopunut oikeudestaan 
suulliseen käsittelyyn.

A valitti sakkomääräyksestä sil-
lä perusteella, että hänellä ei ollut 
ollut velvollisuutta käyttää ajopiir-
turia kysymyksessä olleessa ajos-
sa. Korkein oikeus katsoi valituk-
sessa esitetyn väitteeksi sakkomää-
räyksen perustumisesta väärään 
lain soveltamiseen, minkä vuoksi 
A:lla oli oikeus valittaa määräyk-
sestä. Vrt. KKO:2018:29.

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevillä perusteilla A:lla 
katsottiin olleen velvollisuus käyt-
tää ajopiirturia. Käräjäoikeuden 
päätös kumottiin ja sakkomääräys 
jätettiin voimaan.

L sakon ja rikesakon määräämi-
sestä 35 §
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Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton A (EY) N:o 561/2006 3 art, 13 art 
TLL 105a §
A ajoneuvojen käytöstä tiellä 7 § 
1 mom e kohta

KKO:2018:28

Syyttäjä – Muutoksenhaku – 
Puhevalta

Kihlakunnansyyttäjän ennakko-
päätösvalitusta käräjäoikeuden 
päätöksestä ei ollut lähetetty valta-
kunnansyyttäjänviraston kautta, 
vaan se oli toimitettu käräjäoikeu-
den kautta suoraan Korkeimmalle 
oikeudelle. Kysymys syyttäjän pu-
hevallan käyttämisestä Korkeim-
massa oikeudessa. (Ään.)

KKO:2018:29

Rikesakko – Rikesakkomääräys 
– Muutoksenhaku – Muutoksen-
hakuoikeus – Ennakkopäätös-
valitus

Poliisi oli antanut A:lle rikesakko-
määräyksen, jonka mukaan A oli 
syyllistynyt järjestysrikkomukseen 
pitämällä koiraansa irrallaan taaja-
ma-alueella. Rikesakkomääräyk-
sen mukaan A oli tunnustanut 
teon, luopunut oikeudestaan suul-
liseen käsittelyyn, suostunut sak-
komenettelyyn ja hyväksynyt seu-
raamuksen.

A valitti rikesakkomääräyksestä 
sillä perusteella, että hän ei ollut 
pitänyt koiraansa irrallaan ja että 
hänen naapurinsa tekemä rikosil-
moitus oli perätön. Korkeimman 
oikeuden ratkaisussa lausutuilla 
perusteilla A:lla ei katsottu olleen 
oikeutta valittaa rikesakkomää-
räyksestä mainitulla perusteella.

L sakon ja rikesakon määräämises-
tä 35 §

KKO:2018:30

Seksuaalirikos – Törkeä lapsen 
seksuaalinen hyväksikäyttö – 
Rangaistuksen määrääminen – 
Rangaistuksen mittaaminen – 
Rangaistusasteikon lieventämi-
nen – Syyntakeisuus

A, joka tekoajankohtana oli ollut 
15 –16-vuotias, oli noin puolentois-
ta vuoden aikana ollut toistuvasti 
sukupuoliyhteydessä 7–8-vuoti-
aan sukulaistytön kanssa tunkeu-
tumalla peniksellään lapsen perä-
aukkoon. Kysymys rangaistuksen 

määräämisestä syyksiluetun nuo-
rena henkilönä ja alentuneesti 
syyntakeisena tehdyn lapsen tör-
keän seksuaalisen hyväksikäytön 
johdosta. (Ään.)

RL 3 luku 4 §
RL 6 luku 3 §
RL 6 luku 4 §
RL 6 luku 8 §

KKO:2018:31

Syrjintä – Työsopimus – Työ-
hönotto – Korvattava vahinko

A oli työskennellyt X Oy:ssä lukui-
sissa lyhyissä määräaikaisissa työ-
suhteissa tilapäisenä ahtaajana. 
Korkeimman oikeuden tuomiosta 
ilmenevillä perusteilla katsottiin, 
että yhtiö oli syrjinyt A:ta tervey-
dentilan perusteella, kun se oli la-
kannut tarjoamasta A:lle töitä hä-
nen sairauspoissaolojensa vuoksi. 
Yhtiö tuomittiin maksamaan A:lle 
vahingonkorvausta työsopimus-
lain 12 luvun 1 §:n perusteella.

YhdenvertaisuusL 6 § (21/2004)
YhdenvertaisuusL 17 § (21/2004)
TSL 2 luku 2 § (23/2004)
TSL 12 luku 1 §

KKO:2018:32

Pahoinpitely – Törkeä pahoinpi-
tely – Kuolemantuottamus – Tör-
keä kuolemantuottamus – Ran-
gaistuksen määrääminen – Ran-
gaistuksen mittaaminen – Koh-
tuullistamisperusteet

A oli henkilöautoa kuljettaessaan 
kiilannut pyöräilijän eteen ja teh-
nyt äkkijarrutuksen sillä seurauk-
sella, että pyöräilijä oli kaatunut 
pää edellä tiehen ja kuollut saa-
miensa vammojen johdosta seu-
raavana päivänä. A oli poistunut 
paikalta pysähtymättä.

A tuomittiin yhteiseen kahden 
vuoden kahdeksan kuukauden 
vankeusrangaistukseen törkeästä 
liikenneturvallisuuden vaaranta-
misesta, törkeästä pahoinpitelystä, 
törkeästä kuolemantuottamukses-
ta ja liikennepaosta tieliikenteessä. 
Korkeimman oikeuden tuomiosta 
tarkemmin ilmenevin tavoin kat-
sottiin, ettei rangaistusta tullut lie-
ventää rikoksista tai tuomiosta 
seuranneen julkisuuden vuoksi. 
Sen sijaan rangaistusta mitattaessa 
otettiin A:n syyllisyyttä vähentä-
vänä seikkana huomioon se, että 
hänen aikaisemmin saamansa ai-

vovamman jälkitila oli ollut omi-
aan heikentämään hänen kykyään 
säädellä käyttäytymistään pyöräi-
lijän menettelyn ärsytettyä häntä.

RL 6 luku 4 §
RL 6 luku 7 § 1 kohta

KKO:2018:33

Muutoksenhaku – Valituslupa – 
Tuomion purkaminen rikos-
asiassa

Hovioikeus oli purkanut oman ai-
kaisemman tuomionsa rangaistuk-
sen määräämisen osalta oikeuden-
käymiskaaren 31 luvun 9a §:n pe-
rusteella, koska siinä rikoslain 7 lu-
vun 6 §:n mukaisesti rangaistusta 
alentavana huomioon otettu aiem-
pi ehdoton vankeusrangaistus oli 
sittemmin muutoksenhaun joh-
dosta kumottu syytteen hylkäämi-
sen myötä. Hovioikeus oli palaut-
tanut asian rangaistuksen mittaa-
misen osalta uudelleen käsiteltä-
väksi käräjäoikeuteen. Korkeim-
man oikeuden ratkaisusta ilmene-
vin perustein hovioikeuden tuo-
mion purkamista koskevaan pää-
tökseen haettiin muutosta Kor-
keimmalta oikeudelta valituslupaa 
pyytämällä.

OK 30 luku 2 §
OK 31 luku 9a §

KKO:2018:34

Rikoksen johdosta tapahtuva 
luovuttaminen – Säilössä pitä-
minen – Oikeudenkäyntikulut – 
Valtion korvausvastuu

Rikoksen johdosta luovutettavaksi 
pyydetyllä ei ollut oikeutta saada 
valtion varoista korvausta avusta-
jan käyttämisestä aiheutuneista oi-
keudenkäyntikuluistaan.

L rikoksen johdosta tapahtuvasta 
luovuttamisesta 24 §

KKO:2018:35

Seksuaalirikos – Lapsen seksu-
aalinen hyväksikäyttö – Törkeä 
lapsen seksuaalinen hyväksi-
käyttö – Rangaistuksen määrää-
minen – Rangaistuslajin valinta 
– Rangaistuksen mittaaminen

Toisensa ensimmäistä kertaa ta-
vanneet 23-vuotias A ja noin 
13 vuoden 10 kuukauden ikäinen 
asianomistaja olivat olleet viettä-
mässä iltaa eräässä asunnossa. 
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Asianomistaja oli illan aikana 
nauttinut alkoholia ja humaltunut. 
A oli tämän jälkeen ollut sukupuo-
liyhteydessä asianomistajan kans-
sa. Hovioikeus oli tuominnut A:n 
lapsen törkeästä seksuaalisesta hy-
väksikäytöstä 1 vuoden ja 4 kuu-
kauden ehdolliseen vankeusran-
gaistukseen.

Korkeimmassa oikeudessa ran-
gaistus kovennettiin 2 vuoden 
ehdottomaksi vankeusrangais-
tukseksi.

RL 20 luku 7 §
RL 6 luku 3 §
RL 6 luku 4 §
RL 6 luku 9 §

KKO:2018:36

Teollisoikeusrikos – Tavara-
merkki – Yhteisön tavaramerkki 
– Mallioikeus – Yhteisömalli – 
Laillisuusperiaate – Rikosoikeu-
dellinen laillisuusperiaate

A:ta ja B:tä syytettiin teollisoikeus-
rikoksesta, koska he olivat tahal-
laan loukanneet asianomistajien 
yhteisön tavaramerkkiasetuksen ja 
yhteisömalliasetuksen mukaisia 
tavaramerkki- ja mallioikeuksia 
tuomalla maahan tuoteväärennök-
siksi väitettyjä tuotteita. Koska 
teollisoikeusrikoksen tunnusmer-
kistö koski vain nimettyjen kansal-
listen lakien vastaisia oikeuden-
loukkauksia, A:n ja B:n menettely 
ei ollut laillisuusperiaate huo-
mioon ottaen teollisoikeusrikok-
sena rangaistava.

RL 49 luku 2 §

KKO:2018:37

Sopimus – Sopimuksen syntymi-
nen – Sopimuksen irtisanomi-
nen – Vahingonkorvaus

Kahvia valmistaneen M Oy:n aloit-
teesta S Oy oli vuoden 2008 ke-
väästä alkaen ryhtynyt valmista-
maan ja myymään M Oy:n tuote-
merkkeihin ja sen toimittamiin 
malleihin perustuneita kahvimu-
keja M Oy:lle ja sen asiakkaille. 
M Oy oli elokuussa 2011 ilmoitta-
nut, että se lopettaa yhteistyön jou-
lukuun lopussa 2011.

S Oy vaati kanteessaan, että 
M Oy velvoitetaan suorittamaan 
sille korvausta myymättä jääneistä 
varastotuotteista. M Oy kiisti kan-
teen sillä perusteella, ettei osapuol-
ten välillä ollut sopimusta ja että 

joka tapauksessa neljän kuukau-
den irtisanomisaika oli riittävä.

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevin perustein katsot-
tiin, että osapuolten välille oli syn-
tynyt mukien valmistamista ja ja-
kelua koskeva sopimus, jonka irti-
sanominen edellytti kohtuullista 
irtisanomisaikaa. S Oy:lle annettua 
neljän kuukauden aikaa pidettiin 
riittävänä, eikä M Oy siten ollut 
syyllistynyt sopimusrikkomuk-
seen. (Ään.)

KORKEIN 
HALLINTO-OIKEUS

Yleishallintoasiat

KHO:2018:47

Ulkomaalaisasia – Schengen-
valtion myöntämä oleskelulupa 
– Käännyttäminen – Maahantu-
lokielto – Yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden vaarantaminen – 
Unionin tuomioistuimen ennak-
koratkaisu

Maahanmuuttovirasto päätti 
käännyttää kolmannen maan kan-
salaisen kotimaahansa Nigeriaan 
ja määräsi hänet Schengen-aluetta 
koskevaan maahantulokieltoon 
toistaiseksi, koska hänen katsottiin 
vaarantavan yleistä järjestystä ja 
turvallisuutta. Valittajalla oli Es-
panjan myöntämä 11.2.2018 asti 
voimassa oleva oleskelulupa. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
unionin tuomioistuimen annettua 
asiassa korkeimman hallinto-oi-
keuden ennakkoratkaisupyynnön 
johdosta tuomion (C-240/17 E, 
EU:C:2018:8), että koska maasta 
poistamiseen on ryhdytty sillä pe-
rusteella, että valittaja muodostaa 
vaaran yleiselle järjestykselle ja 
turvallisuudelle, hän ei enää täyt-
tänyt Schengenin rajasäännöstön 
6 artiklan 1 kohdan e-alakohdan 
mukaista maahantulon edellytystä 
Schengen-valtioiden alueelle. Tä-
män vuoksi hänet on tullut kään-
nyttää kotimaahansa Nigeriaan. 

Lisäksi korkein hallinto-oikeus 
katsoi, että valittajalle on lähtökoh-
taisesti tullut määrätä maahantulo-
kielto, joka koskee kaikkia Schen-
gen-valtioita. Schengenin sopi-
muksen soveltamisesta tehdyn 
yleissopimuksen 25 artiklan 2 koh-
ta edellyttää, että kolmannen maan 

kansalaiselle maahantulokiellon 
määräävä valtio neuvottelee sen 
valtion kanssa, joka on myöntänyt 
kolmannen maan kansalaiselle 
voimassa olevan oleskeluluvan. 
Maahanmuuttovirasto ei ollut toi-
minut virheellisesti käynnistäes-
sään neuvottelumenettelyn Espan-
jan kanssa vasta siinä vaiheessa, 
kun valittaja oli määrätty käänny-
tettäväksi ja hänelle oli määrätty 
Schengen-aluetta koskeva maa-
hantulokielto. Neuvottelumenette-
lyn tuloksettomuuden vuoksi 
Maahanmuuttoviraston olisi tullut 
kuitenkin kohtuullisen ajan jäl-
keen peruuttaa valittajaa koskeva 
Schengen-aluetta koskeva maa-
hantulokielto ja määrätä maahan-
tulokielto Suomea koskevana. 

Ulkomaalaislaki 11 § 1 momentti 
5 kohta, 146 § 1 ja 2 momentti, 147a 
2 momentti, 149b § ja 150 § 1–3 mo-
mentti 
Jäsenvaltioissa sovellettavista yh-
teisistä vaatimuksista ja menette-
lyistä laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
palauttamiseksi 16.12.2008 annettu 
Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi (2008/115/EY, 
paluudirektiivi) johdanto 14 pe-
rustelukappale, 3 artikla 3 ja 6 koh-
ta, 6 artikla 1 ja 2 kohta sekä 21 ar-
tikla 
Tarkastusten asteittaisesta lakkaut-
tamisesta yhteisillä rajoilla 14 päi-
vänä kesäkuuta 1985 Benelux-ta-
lousliiton valtioiden, Saksan liitto-
tasavallan ja Ranskan tasavallan 
hallitusten välillä tehdyn Schenge-
nin sopimuksen soveltamisesta 
tehty yleissopimus (Schengenin 
yleissopimus SopS 23/2001 muu-
toksin) 25 artikla 1 (a)- 3 kohta sekä 
sekä 96 artikla 1 ja 2 a kohta 

KHO:2018:52

Ulkomaalaisasia – Kansainväli-
nen suojelu – Turvapaikka – 
Toissijainen suojelu – Seksuaali-
nen suuntautuminen – Henkilö-
kohtaisen uskottavuuden 
arviointi – Suullinen käsittely – 
Todistelu – Vapaa todistusteoria 
– Selvityksen arviointi

Irakin kansalainen, Bagdadista ko-
toisin oleva A oli hakenut kansain-
välistä suojelua seksuaalisen suun-
tautumisensa perusteella. Maa-
hanmuuttovirasto oli hylännyt 
hänen hakemuksensa. Hallinto-
oikeus katsoi ajantasaisen maatie-
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touden perusteella, että homosek-
suaalit voivat Irakissa joutua vai-
notuksi tiettyyn yhteiskunnalli-
seen ryhmään kuulumisen johdos-
ta. Hallinto-oikeus on suullisessa 
käsittelyssä kuullut A:ta ja on ar-
vioinut, ettei tämä ollut uskotta-
vasti osoittanut olevansa homo-
seksuaali. Hallinto-oikeus hylkäsi 
A:n valituksen. 

Korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa oli kysymys valittajan seksu-
aalista suuntautumista koskevan 
näytön arvioinnista. Arvioitavaksi 
tuli muun ohella valittajan kor-
keimmalle hallinto-oikeudelle toi-
mittaman kuva- ja video-aineiston 
hyväksyttävyys ja merkitys näyt-
tönä. Valituskirjelmän mukaan ky-
seessä on valokuva ja video valitta-
jasta intiimissä tilanteessa. 

Korkein hallinto-oikeus viittasi 
perusteluissaan muun ohessa 
unionin tuomioistuimen oikeus-
käytäntöön ja totesi, ettei viran-
omainen eikä tuomioistuin voi 
edellyttää hakijoita esittämään 
kuva- tai videoaineistoa seksuaa-
liseen suuntautumiseen perustu-
vissa kansainvälistä suojelua kos-
kevissa asioissa. Tämä olisi omi-
aan loukkaamaan valittajan ja ku-
vissa esiintyvien muiden henki-
löiden ihmisarvoa ja yksityiselä-
män suojaa, vaikka kuvaaminen 
olisi perustunut vapaaehtoisuu-
teen. 

Seuraavaksi oli arvioitava, mi-
ten tämäntyyppiseen kuva-aineis-
toon on suhtauduttava silloin, kun 
valittaja itse haluaa toimittaa sel-
laista seksuaaliseen suuntautumi-
seensa perustuvan turvapaikkape-
rusteensa tueksi. Korkein hallinto-
oikeus totesi, että kansallisessa hal-
lintoprosessissa yleisperiaatteena 
olevan vapaan todistusteorian mu-
kaisesti todisteiden esittämistapaa 
ei ole rajoitettu eikä todisteiden to-
distusarvon harkintaa ole yksityis-
kohtaisesti säännelty. Henkilöiden 
yksityiselämän intiimien asioiden 
kuvaaminen ja tällaisen aineiston 
luovuttaminen todisteeksi voisi 
kuitenkin olla ongelmallista perus-
oikeuksina turvattujen ihmisarvon 
loukkaamattomuuden ja yksityis-
elämän suojan kannalta. Tällöin 
tulee ratkaistavaksi, onko tällaisen 
tuomioistuimelle oma-aloitteisesti 
toimitetun todistusaineiston vas-
taanottamisesta kieltäydyttävä. 
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että 
vapaan todistelun periaatteen ja 
valittajan menettelyllisten oikeuk-
sien kannalta asiassa ei ollut mah-

dollista päätyä johtopäätökseen, 
jonka mukaan korkein hallinto-
oikeus voisi kokonaan kieltäytyä 
ottamasta vastaan valittajan oma-
aloitteisesti esittämää aineistoa, 
jolla hän pyrki osoittamaan ole-
vansa oikeutettu kansainväliseen 
suojeluun. 

Korkein hallinto-oikeus korosti, 
että esillä olevassa kansainvälistä 
suojelua koskevassa asiassa oli ky-
symys valittajan seksuaalisesta 
suuntautumisesta ja identiteetistä 
laajemmin, eikä siitä, oliko hän 
mahdollisesti tehnyt yksittäisiä ho-
moseksuaalisia tekoja. Esitetyn 
kaltaisella kuva- ja videoaineistolla 
ei voitu horjuttaa sitä arviota, joka 
perustui erityisesti valittajan itsen-
sä eri vaiheissa, muun ohessa hal-
linto-oikeuden suullisessa käsitte-
lyssä, kertomaan. Valittajan esittä-
mällä kuva- ja videoaineistolla ei 
ollut arvioinnissa merkitystä. 

Edellä mainittuun nähden valit-
tajalla ei ollut ulkomaalaislain 
87 §:n 1 momentissa tarkoitetulla 
tavalla perustellusti aihetta pelätä 
joutuvansa vainotuksi kotimaas-
saan eikä turvapaikan myöntämi-
seen ollut edellytyksiä. Asiassa ei 
myöskään ollut ilmennyt perustei-
ta toissijaisen suojelun myöntämi-
seen. Valitus hylättiin. 

Euroopan unionin perusoikeus-
kirja 1 ja 7 artikla 
Direktiivi 2011/95/EU vaatimuk-
sista kolmansien maiden kansalais-
ten ja kansalaisuudettomien henki-
löiden määrittelemiseksi kansain-
välistä suojelua saaviksi henkilöik-
si, pakolaisten ja henkilöiden, jotka 
voivat saada toissijaista suojelua, 
yhdenmukaiselle asemalle sekä 
myönnetyn suojelun sisällölle 
(uudelleenlaadittu määritelmä-
direktiivi) 4 artikla 
Direktiivi 2013/32/EU kansain-
välisen suojelun myöntämistä tai 
poistamista koskevista yhteisistä 
menettelyistä (uudelleenlaadittu 
menettelydirektiivi) 46 artikla 
1 kohta a alakohta 
Unionin tuomioistuimen (suuri 
jaosto) tuomiot yhdistetyissä 
asioissa C-148/13, C-149/13 ja C-
150/13 (A ym.) ja asiassa C-473/16 
(F) 
Ulkomaalaislaki 7 § 2 momentti, 
87 § 1 momentti, 87b § 4 momentti, 
87b § 5 momentti, 88 § 1 momentti 
ja 147 § 
Hallintolainkäyttölaki 33 §, 42 § ja 
51 § 1 momentti 

KHO:2018:61

Kuntien välinen hallintoriita – 
Laitoshoito – Vastuu laitoshoi-
don kustannuksista – Valtion 
mielisairaala – Kotikunnan 
valinta

Valtion mielisairaalassa hoidetta-
vana ollut A, jonka kotikunta oli 
vuoden 2014 alussa ollut X:n kau-
punki, oli tammikuussa 2014 va-
linnut kotikunnakseen Y:n kau-
pungin. Y:n kaupunki vaati, että 
X:n kaupunki velvoitetaan korvaa-
maan Y:n kaupungille A:n laitos-
huollosta kotikunnan vaihtamisen 
jälkeen vuosina 2014 ja 2015 aiheu-
tuneet kustannukset. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että asiassa on otettava huomioon 
sosiaalihuoltolain (710/1982) edel-
leen voimassa olevien 42a §:n 
(1378/2010) ja 42b:n 1 momentin 
(1378/2010) säännökset, joiden 
mukaan palveluja koskeva järjestä-
misvastuu siirtyy muuttopäivästä 
uudelle kotikunnalle mutta vastuu 
laitoshoidon tosiasiallisista kus-
tannuksista säilyy aiemmalla koti-
kunnalla. Kun lisäksi otettiin huo-
mioon, että kotikuntalain 3a §:ssä 
(1377/2010) säädetty valinta-
oikeus koskee myös valtion mie-
lisairaaloissa hoidettavana olevia 
ja että tämän sääntelyn tarkoituk-
sena ei ole ollut muuttaa säännök-
siä kuntien keskinäisen kustannus-
vastuun osalta, korvausvastuu A:n 
laitoshoidosta aiheutuneista kus-
tannuksista ei ollut siirtynyt X:n 
kaupungilta Y:n kaupungille, 
vaikka A oli laitoshoitonsa aikana 
valinnut kotikunnakseen Y:n kau-
pungin. 

Mielenterveyslain 3 §:n 1 momentti 
(1338/2010 ja 1310/2014) 
Kotikuntalaki 3a § 1 momentti 
(1377/2010) 
Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 42a § 
(1378/2010) ja 42b § 1 momentti 
(1378/2010) 
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 61 § 
2 momentti 

KHO:2018:64

Vammaispalvelu – Kuljetuspal-
velu – Järjestämistapa – Vaikea-
vammainen lapsi – Lapsen etu – 
Tarve itsenäistymiseen

Vuonna 2002 syntynyt vaikeavam-
mainen A sairasti vaikeaa synnyn-
näistä sydänvikaa, minkä lisäksi 
hänen toimintakykyään heikensi 

momentti_4_18.fm  Page 12  Monday, May 21, 2018  12:05 PM



13 Momentti 4/2018

M
om

en
tti

aivoinfarktin seurauksena tois-
puolihalvaus ja epilepsia. A ei kes-
tänyt fyysistä rasitusta, mikä ai-
heutti A:lle huonovointisuuskoh-
tauksia, eikä hän saanut olla sai-
rautensa vuoksi ulkona yli kym-
menen asteen pakkasessa. 

A:lle oli myönnetty vammais-
palvelulain mukainen kuljetuspal-
velu ja irrotus Helsingin Matkapal-
velun käytöstä, minkä johdosta 
hän oli saanut tilata kuljetuspalve-
luun kuuluvat kuljetukset suoraan 
valitsemaltaan taksiliikennöitsijäl-
tä. Helsingin kaupunki päätti 
vuonna 2016 A:n ollessa 13-vuoti-
as, että hänelle ei enää myönnetä 
irrotusta Helsingin Matkapalvelun 
käytöstä. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että vammaispalvelulain mukaisia 
palveluja järjestettäessä vaikea-
vammainen lapsi on erityisen tuen 
tarpeessa nuoren ikänsä ja vaikea-
vammaisuutensa vuoksi. Tämän 
takia kunnan tuli kiinnittää erityi-
nen huomio A:n etuun ja itsenäis-
tymisen tukemiseen vammaispal-
velulain mukaisia palveluja järjes-
täessään. Korkein hallinto-oikeus 
arvioi, että A:n itsenäinen liikku-
minen ilman vanhempia ja kulje-
tuspalvelun omatoiminen käyttö 
muodostui hänelle kohtuuttoman 
vaikeaksi Matkapalvelun kautta 
järjestettynä hänen vaikean sairau-
tensa ja siitä johtuvien toiminta-
rajoitteiden takia. A tuli edelleen 
irrottaa Matkapalvelun käytöstä. 
Äänestys 4–1. 

Sosiaalihuoltolaki 4 § 1 ja 2 mo-
mentti sekä 5 § 1 momentti 
Laki vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tuki-
toimista 1 §, 3 § 2 momentti ja 8 § 
2 momentti 
Asetus vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tuki-
toimista 1 § 2 momentti ja 4 § 3 mo-
mentti 
Laki terveydenhuollon suunnitte-
lusta ja valtionavustuksesta 4 § 
1 momentti 

KHO:2018:65

Kansalaisuusasia – Nuhteetto-
muusedellytys – Nuhteettomuus-
edellytyksestä poikkeaminen – 
Lainvoimaa vailla oleva tuomio – 
Kokonaisarvio

A oli syyllistynyt lukuisiin muihin 
kuin rikesakolla rangaistuihin te-
koihin, joten hän ei täyttänyt kan-

salaisuuslain 13 §:n 1 momentin 
3 kohdan mukaista nuhteettomuu-
sedellytystä. Asiassa oli erityisesti 
arvioitavana, oliko Maahanmuut-
tovirasto voinut kansalaisuuslain 
19 §:n mukaista poikkeamishar-
kintaa suorittaessaan ottaa muiden 
seikkojen ohella huomioon lain-
voimaa vailla olevan hovioikeu-
den tuomion perusteena olevat 
teot. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että kansalaisuuslain 19 §:n 1 mo-
mentin sanamuodon tai esitöiden 
perusteella ei voida todeta lainsää-
täjän tarkoituksena olleen se, ettei 
uudelle rikostuomiolle teon laatu 
huomioon ottaen voitaisi ennen 
mainitun tuomion lainvoimaiseksi 
tulemista antaa lainkaan paino-
arvoa hakijan tilanteen kokonais-
valtaisessa tarkastelussa. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että Maahanmuuttovirasto oli mai-
nittua punnintaa suorittaessaan 
voinut ottaa muun ohella huo-
mioon sen, että hovioikeus oli kat-
sonut A:n syyllistyneen vuonna 
2015 viestintärauhan rikkomiseen 
ja pahoinpitelyyn, kun Maahan-
muuttovirasto oli päätöksestään 
ilmenevin tavoin ottanut samalla 
huomioon sen, ettei mainittu tuo-
mio ollut vielä ollut lainvoimai-
nen. Maahanmuuttovirasto oli voi-
nut kaikki asiaan vaikuttavat sei-
kat huomioon ottaen A:n tilanteen 
kokonaisvaltaisen tarkastelun pe-
rusteella arvioida, ettei nuhteetto-
muusedellytyksestä poikkeamisel-
le ollut perusteltua syytä. 

Kansalaisuuslaki 13 § 1 mom 3 k ja 
19 § 1 mom 

KHO:2018:66

Kansalaisuusasia – Nuhteetto-
muusedellytys – Nuhteettomuus-
edellytyksestä poikkeaminen – 
Odotusaika – Odotusajan mää-
räämättä jättäminen

A ei täyttänyt kansalaisuuslain 
13 §:n 1 momentin 3 kohdan mu-
kaista nuhteettomuusedellytystä. 
A:n tilanteen kokonaisvaltaisen 
tarkastelun perusteella nuhteetto-
muusedellytyksestä ei ollut kansa-
laisuuslain 19 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua perusteltua syytä poi-
keta. 

Maahanmuuttovirasto ei ollut 
määrännyt A:lle kansalaisuuslain 
19a §:n 1 momentissa säädettyä 
odotusaikaa. 

Korkein hallinto-oikeus lausui, 
että odotusaika voidaan määrätä, 
mutta se on myös mahdollista jät-
tää kansalaisuuslain 19a §:n 1 mo-
mentin mukaan määräämättä. Kai-
kessa hallintotoiminnassa nouda-
tettavat hallintolain 6 §:n mukaiset 
hallinnon oikeusperiaatteet rajoit-
tavat kuitenkin Maahanmuuttovi-
raston harkintavaltaa myös odo-
tusaikojen määräämisen osalta. 
Erityisesti yhdenvertaisuusperiaa-
te edellyttää, että toisiinsa verran-
nollisissa tapauksissa odotusajat 
määrätään samanpituisiksi tai jäte-
tään kokonaan määräämättä, jos 
tekojen laatu tai toistuvuus sitä 
edellyttää. Olennaista onkin, että 
odotusajan määräämistä tai mää-
räämättä jättämistä arvioidaan ta-
pauksen tosiseikkojen ja erityis-
piirteiden pohjalta. 

Kun otettiin huomioon A:n ran-
gaistavista teoista saatu selvitys ja 
erityisesti tekojen määrä ja toistu-
vuus sekä niistä kulunut aika, ei 
Maahanmuuttovirasto ollut käyt-
tänyt harkintavaltaansa väärin jät-
täessään odotusajan määräämättä. 

Kansalaisuuslaki 13 § 1 mom 3 k, 
19 § 1 mom ja 19a § 1 mom 

KHO:2018:72

Lääkevalmiste – Harvinaislääke- 
– Peruskorvattavuus – Tukku-
hinnan kohtuullisuus – Hakijan 
selvittämisvelvollisuus – Lääk-
keiden hintalautakunta – Har-
kintavalta – Kohtuullisuus-
arviointi – Arviointikriteereiden 
huomioon ottaminen – Päätök-
sen perusteleminen

Lääkkeiden hintalautakunta oli 
harvinaislääkkeenä myyntiluvan 
saaneen lääkevalmisteen rajoitetun 
peruskorvattavuuden ja kohtuulli-
sen tukkuhinnan vahvistamista 
koskevan hakemuksen hylkääväs-
sä päätöksessään todennut, että 
lääkevalmiste täytti rajoitetun pe-
ruskorvattavuuden edellytykset, 
mutta valmisteelle ehdotettuja tuk-
kuhintoja ei voitu pitää kohtuul-
lisina. 

Korkein hallinto-oikeus kumosi 
lääkkeiden hintalautakunnan pää-
töksen ja palautti asian hintalauta-
kunnalle uudelleen käsiteltäväksi. 
Korkein hallinto-oikeus totesi, että 
vastuu lääkevalmisteen tukkuhin-
nan kohtuullisuuden arvioinnin 
perusteeksi tarvittavan selvityksen 
esittämisestä kuuluu hakijalle ja 
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että lääkkeiden hintalautakunnalla 
on tukkuhinnan kohtuullisuuden 
arvioinnin perusteeksi säädettyjen 
arviointikriteerien puitteissa laaja 
harkintavalta. Hintaesityksen hyl-
käävää päätöstä on kuitenkin pe-
rusteltava avoimesti siten, että siitä 
ilmenee, kuinka arviointikriteerit 
on otettu hinnan kohtuullisuus-
arvioinnissa huomioon. Lääkkei-
den hintalautakunta ei ollut voinut 
päätöksensä mukaisin asian koko-
naisarviointia koskevin perustein 
katsoa, että lääkevalmisteelle eh-
dotettuja tukkuhintoja ei voitu 
vahvistaa kohtuulliseksi. 

Sairausvakuutuslaki 6 luku 4 § 
2 momentti, 6 § 1 ja 2 momentti, 7 § 
1 momentti ja 28 § 2 momentti 
Asetus sosiaali- ja terveysministe-
riön lääkkeiden hintalautakunnal-
le tehtävästä hakemuksesta ja hin-
tailmoituksesta 3, 4, 7, 8 ja 11 kohta 
Neuvoston direktiivi ihmisille tar-
koitettujen lääkkeiden hintojen 
sääntelytoimenpiteiden avoimuu-
desta ja niiden soveltamisesta kan-
sallisissa sairausvakuutusjärjestel-
missä (89/105/ETY) 6 artikla 
1 kohta toinen alakohta 
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetus harvinaislääkkeistä (EY) 
N:o 141/2000 

KHO:2018:75

Valtion virkamies – Palkkaa vas-
taava korvaus – Määräaikainen 
virkasuhde – Projektiluontoinen 
työ – Euroopan unionin raken-
nerahastotehtävät – ELY-keskus

A oli nimitetty Pohjois-Karjalan 
TE-keskukseen määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajalla 1.4.2009– 
31.12.2013. Nimittämiskirjassa pe-
rusteena määräaikaisuudelle oli 
mainittu projektiluontoinen työ. 
Työtehtävät liittyivät Euroopan 
unionin rakennerahasto-ohjelman 
toteuttamiseen ohjelmakaudella 
2007–2013. A oli hoitanut ainoas-
taan Euroopan aluekehitysrahas-
toon liittyviä maksatus- ja tarkas-
tustehtäviä, eikä hän ole hoitanut 
TE-/ELY-keskukselle kuuluvia 
muita tehtäviä. 

Vaikka yksittäiseen ohjelma-
kauteen liittyvien tehtävien hoita-
minen voi tosiasiassa jatkua ohjel-
makauden päättymisen jälkeen, se 
ei yksistään ole peruste pitää ohjel-
makauden nimelliseen kestoon si-
dottua määräaikaista virkasuhdet-
ta valtion virkamieslain 9 §:n 1 mo-

mentin vastaisena. A:n nimittämi-
selle määräaikaiseen virkasuhtee-
seen oli ollut valtion virkamieslain 
9 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
työn luonteeseen liittyvä peruste. 

Valtion virkamieslaki 9 ja 56 § 
Äänestys 3–2 

Ympäristöasiat

KHO:2018:49

Maankäyttö ja rakentaminen – 
Yleiskaava – Hailuoto – Vaiku-
tukset Natura 2000 -alueille – 
Selvitysten riittävyys – Ympäris-
tövaikutusten arviointi – Natura-
arviointi – Ympäristöministe-
riön lausunto – Jääeroosio – Lie-
ventämistoimenpiteet – Muut 
päätöksentekomenettelyt

Kunta oli hyväksynyt osayleiskaa-
van, joka yhdessä toisen kunnan 
samanaikaisesti hyväksymän 
osayleiskaavan kanssa mahdollisti 
pääosin pengertienä toteutettavan 
kiinteän tieyhteyden rakentamisen 
mantereelta toisen kunnan alueella 
sijaitsevaan saareen. 

Tieyhteys sijoittui luonnonsuoje-
lullisesti erittäin arvokkaalle alueel-
le, jonka läheisyydessä oli muiden 
ohella useita Natura 2000 -verkos-
toon sisällytettyjä alueita. Tämän 
vuoksi ja valituksen sisältö huo-
mioon ottaen kaavan lainmukai-
suutta arvioitaessa oli maankäyttö- 
ja rakennuslain 39 §:n 2 momentis-
sa säädettyjen sisältövaatimusten 
lisäksi varmistettava, ettei kaava-
ratkaisun mahdollistamasta maan-
käytöstä aiheutunut luonnonsuoje-
lulain 66 §:n 1 momentissa kiellet-
tyä Natura 2000 -alueiden suojelun 
perusteena olevien luonnonarvojen 
merkittävää heikentymistä. 

Kaavaa laadittaessa tehtyihin 
selvityksiin sisältyivät muun ohel-
la hankkeesta tehty ympäristövai-
kutusten arviointi sekä siihen sisäl-
tyvät Natura 2000 -vaikutusarvi-
oinnit täydennyksineen ja ympä-
ristöministeriön antamine lausun-
toineen. Natura 2000 -arvioinnista 
ja ympäristöministeriön antamasta 
luonnonsuojelulain 65 §:n mukai-
sesta lausunnosta kävi riittävän 
luotettavasti ilmi, että kaavalla sal-
littu maankäyttö oli toteutettavissa 
aiheuttamatta luonnonsuojelulain 
66 §:n 1 momentissa kiellettyä 
merkittävää heikentymistä, mikäli 
arvioinnissa ja lausunnossa edelly-
tetyt, erityisesti jääeroosion vähe-

nemisen vaikutuksiin liittyvät, lie-
ventämistoimenpiteet toteutetaan. 
Lieventämistoimenpiteiden vai-
kuttavuutta ja toteuttamiskelpoi-
suutta oli arvioitu erillisessä selvi-
tyksessä. 

Kaavassa osoitetun tieyhteyden 
toteuttaminen edellytti lisäksi ai-
nakin maantielain mukaisten 
yleis- ja tiesuunnitelman hyväksy-
mistä sekä vesilain mukaista lupaa 
tiepenkereen ja siltojen rakentami-
seen. Mainittuja päätöksiä aika-
naan tehtäessä oli varmistettava, 
ettei hankkeesta aiheudu luonnon-
suojelulaissa kiellettyjä seurauk-
sia. Kaavaratkaisun perusteena 
olevien selvitysten perusteella tar-
vittavista lieventämistoimenpiteis-
tä oli mahdollista sitovasti määrätä 
ainakin vesilain mukaisessa lupa-
menettelyssä. Tähän nähden oli 
ennakolta riittävästi varmistettu, 
että valituksen kohteena olevassa 
yleiskaavassa tarkoitettu maan-
käyttö oli toteutettavissa niin, että 
se täytti maankäyttö- ja rakennus-
lain 39 §:n 2 momentin 8 kohdan ja 
luonnonsuojelulain 66 §:n sään-
nökset. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 § 
(202/2005), 39 § 2 momentti, 197 § 
1 momentti 
Luonnonsuojelulaki 66 § 1 mo-
mentti 

KHO:2018:50

Valitusoikeus – Kalastus – Poik-
keuslupa kalastaa jokisuu-
alueella – Kalastuslaki – 
Hallintolainkäyttölaki – Århusin 
yleissopimus – Vapaa-ajan 
kalastajien yhdistys

Asiassa oli ratkaistavana, oliko 
Suomen Vapaa-ajankalastajien 
Keskusjärjestö ry:llä ja Etelä-Suo-
men Vapaa-ajankalastajapiiri ry:llä 
oikeus valittaa elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen päätök-
sestä myöntää ammattikalastajalle 
poikkeuslupa kalastaa yhteensä 
kolmella isorysällä meressä joki-
suualueella. 

Poikkeuslupapäätöksen ei voitu 
hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 mo-
menttia vakiintuneella tavalla tul-
kiten katsoa mainitussa lainkoh-
dassa tarkoitetulla tavalla välittö-
mästi vaikuttavan mainittujen yh-
distysten oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun. Kalastuslain koko-
naisuudistuksen yhteydessä teh-
dyt järjestöjen osallistumismah-
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dollisuuksia koskevat sääntelyrat-
kaisut eivät tukeneet valitusoike-
utta laajentavaa tulkintaa. Poik-
keuslupapäätöksen ennalta arvioi-
dut ympäristövaikutukset tai mer-
kitys unionin ympäristöoikeuden 
tehokkaan toteutumisen varmista-
misen kannalta eivät tässä tapauk-
sessa myöskään edellyttäneet vali-
tusoikeuden laajentavaa tulkintaa. 
Yhdistyksillä ei ollut valitus-
oikeutta. 

Kalastuslaki 124 § 1 momentti 
Hallintolainkäyttölaki 6 § 1 mo-
mentti 
Suomen perustuslaki 20 § 

KHO:2018:73

Ympäristölupa – Myöntämis-
edellytykset – Talviajoharjoit-
telu – Jäärata – Sijoituspaikka – 
Melu – Terveyshaitta – Kohtuu-
ton rasitus – Kaavoitus

Yhtiölle oli myönnetty ympäristö-
lupa liukkaan kelin talviajoharjoit-
teluun pienen järven jäälle. Radalla 
olisi yhtaikaa ajossa enintään 10 
henkilöautoa tai 14 henkilöautoa, 
jos melumittauksin osoitettiin, et-
tei melutaso ylity 14 henkilöautol-
la. Toimintaa järvellä olisi marras-
kuusta huhtikuulle enimmillään 
noin viiden kuukauden ajan vuo-
dessa. Jäärata-alue oli tarkoitus ra-
jata siten, että etäisyys rannoilla si-
jaitseviin kiinteistöihin oli vähin-
tään 100 metriä. Rantakiinteistöt 
olivat vapaa-ajanasumiskäytössä, 
eikä alueella ollut vakituista asu-
tusta. Alueella oli voimassa 
osayleiskaava, jossa suunniteltu 
liukkaan kelin ajoharjoittelurata-
alue oli merkitty vesialueeksi (W). 
Kaavassa järven rantavyöhykkeel-
le oli osoitettu yhteensä 18 olemas-
sa olevaa lomarakennuspaikkaa 
(RA) ja 17 uutta lomarakennus-
paikkaa. 

Hakemukseen liitetyn melusel-
vityksen perusteella 45 dB:n ekvi-
valenttimelutaso klo 7–22 välisenä 
aikana ylittyi 100 metrin päässä jo 
nopeudella 50 km/h, kun ajossa oli 
kymmenen autoa. Suunniteltu toi-
minta tuli sijoitettavaksi noin 
188 hehtaarin suuruisen järven 
jäälle järven keskiosaan. Toiminta 
poikkesi alueen maaseutumaisesta 
ja rauhallisesta luonteesta, jolle oli 
leimaa antavaa loma-asutus. Toi-
mintaa ei ollut osoitettu alueella 
voimassa olleessa osayleiskaavas-
sa, jossa oli erikseen varattu alueita 

muun muassa kylmäteknologian 
alueeksi (E-1), joille sai rakentaa 
muun muassa toimintaan liittyviä 
ratoja. Hakija ei ollut selvittänyt, 
miten hakemuksen mukainen toi-
minta kysymyksessä olevassa pai-
kassa voitiin toteuttaa melutason 
ohjearvoista annetun valtioneu-
voston päätöksen (993/1992) mu-
kaista meluohjearvoa ylittämättä 
lähimmissä häiriintyvissä kohteis-
sa. Alueen luonne huomioon ot-
taen toiminnasta aiheutuva melu 
oli häiritsevää ja olisi aiheuttanut 
kohtuutonta rasitusta suunnitel-
lun radan läheisyydessä sijaitse-
vien vapaa-ajankiinteistöjen omis-
tajille. Toiminta ei kysymyksessä 
olevassa paikassa teknisen lauta-
kunnan päätöksessä asetettujen lu-
pamääräysten mukaisesti toteutet-
tunakaan täyttänyt ympäristön-
suojelulain 11 §:n, 48 §:n 1 ja 2 mo-
mentissa sekä 49 §:n 5 kohdassa 
asetettuja vaatimuksia. Toiminnan 
rajoittaminen lupamääräyksiä 
edelleen tiukentamalla ei ollut 
mahdollista hankkeen tarkoitusta 
ja luonnetta muuttamatta. Hallin-
to-oikeuden päätös, jolla lupapää-
tös oli kumottu, pysytettiin voi-
massa ja yhtiön valitus hylättiin. 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 
11 §, 48 § 1 ja 2 momentti ja 49 § 
5 kohta
Laki eräistä naapuruussuhteista 
17 § 1 momentti 

Verotusasiat

KHO:2018:53

Lahjaverotus – Sukupolvenvaih-
doshuojennus – Yrityksen osa – 
Osake – Eri laji – Oikeus varo-
jenjakoon

Y omisti X Oy:n kummankin osa-
kesarjan osakkeita. X Oy:n yhtiö-
järjestyksessä oli määrätty, että 
yhtiön A-sarjan osakkeet tuottivat 
20-kertaisen oikeuden yhtiön varo-
jenjakoon yhtiön B-sarjan osakkei-
siin verrattuna. Kummankin osa-
kesarjan osakkeet antoivat yhtäläi-
sen äänivallan yhtiössä. 

Y suunnitteli lahjoittavansa lap-
silleen X Oy:n osakkeita siten, että 
kukin lahjansaaja saisi lahjoitukse-
na vähintään 10 prosenttia X Oy:n 
kaikkien osakkeiden kokonais-
määrästä. Lahjoituksiin voitiin so-
veltaa perintö- ja lahjaverolain 
55 §:n mukaista sukupolvenvaih-
doshuojennusta siitä riippumatta, 

minkä osakesarjan osakkeita lah-
joitettiin. Ennakkoratkaisu. 

Perintö- ja lahjaverolaki 57 § 

KHO:2018:54

Valmisteverotus – Maahantuonti 
jäsenvaltiosta – Kaupallinen tar-
koitus – Tuontirajoitus – Taka-
varikointi – Nuuska

A saapui Ruotsin Haaparannalta 
Tornioon ajoneuvolla, josta rajan-
ylityksen yhteydessä suoritetussa 
tullitarkastuksessa takavarikoitiin 
yhteensä 73 728 grammaa nuus-
kaa. Tulli velvoitti jälkiverotuspää-
töksellään A:n maksamaan tupak-
kaveroa ja veronlisäystä. 

A:n hallusta takavarikoitu 
nuuska oli laskettu kulutukseen 
Ruotsissa. Takavarikoidun nuus-
kan suuri määrä ja asiassa A:n toi-
minnasta muutoin esitetty selvitys 
huomioon ottaen korkein hallinto-
oikeus katsoi, että A oli pitänyt 
tuotteita Suomessa hallussaan 
kaupallisessa tarkoituksessa. Toi-
sessa jäsenmaassa kulutukseen las-
kettujen, Suomeen kuljetettujen 
tuotteiden verottaminen täällä ei 
edellyttänyt, että tuotteet olisivat 
päätyneet Suomessa kulutukseen 
siinä merkityksessä kuin kulutuk-
sella yleiskielessä tarkoitetaan, 
vaan tuotteiden hallussa pitämi-
nen Suomen alueella kaupallisessa 
tarkoituksessa synnytti veron suo-
rittamisvelvollisuuden. Sillä, että 
Tulli oli takavarikoinut nuuskan 
heti Suomen rajan ylittämisen jäl-
keen, ei ollut merkitystä A:n vero-
velvollisuuden kannalta. Korkein 
hallinto-oikeus kumosi hallinto-
oikeuden päätöksen, jolla jälkive-
rotus oli kumottu, ja saattoi toimi-
tetun jälkiverotuksen voimaan. 
Äänestys 4–1. 

Valmisteverotuslaki 1 § 2 moment-
ti, 2 §, 7 § ja 75 § 1 momentti 
Laki tupakkaverosta 1 § 1 moment-
ti, 2 § 2 momentti (1203/1995) ja 7 § 
2 momentti 
Tupakkalaki (693/1976) 10a § 
1 momentti (698/2010) 

KHO:2018:55

Henkilökohtaisen tulon verotus 
– Tulon veronalaisuus – Vapaa-
ehtoinen eläkejärjestely – Pää-
omatulo – Ansiotulo – Yhdys-
vallat – Sijoitus – Pääoma – 
Sijoitukselle kertyvä tuotto – 
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Roth 401(k) -järjestely – After-
tax-menetelmä

A oli vuosina 2000–2004 Yhdysval-
loissa lähetettynä työntekijänä 
työskennellessään sijoittanut Yh-
dysvalloissa toimitettujen verotus-
ten jälkeen hänelle jääneestä netto-
palkasta niin sanotun after-tax-me-
netelmän mukaisesti varoja 401(k)-
tilille. A:n tarkoitus oli Suomeen 
palattuaan nostaa 401(k)-tilillä ole-
vat varat kertasuorituksena. Tililtä 
nostettavat after-tax-menetelmään 
liittyvät varat olivat Yhdysvallois-
sa verovapaata tuloa. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että A ei saanut uutta Suomessa 
veronalaista tuloa, kun hän nosti 
401(k)-tilille after-tax-menetelmän 
mukaisesti sijoittamiaan varoja. 
A sai Suomessa veronalaista pää-
omatuloa, kun hän nosti tililtä hä-
nen sinne sijoittamilleen varoille 
kertyneen tuoton. Ennakkoratkai-
su verovuosille 2015–2016. Äänes-
tys 4–1. 

Tuloverolaki 29 § 1 momentti ja 
32 § 
Ks. KHO 15.5.2001/1133 ja KHO 
2018:37 

KHO:2018:69

Arvonlisävero – Verollinen 
myynti – Veron peruste – Vastike 
– Myynnin oikaisuerä – Vahin-
gonkorvaus – Vakiokorvaus – 
Jakeluverkonhaltija – Sähkön-
jakelun keskeytyminen

Sähkömarkkinalain 100 §:n nojalla 
kuluttajalle sähkönjakelun keskey-

tyksen vuoksi maksettavaa vakio-
korvausta oli pidettävä korvaukse-
na kuluttajalle keskeytyksestä ai-
heutuvasta haitasta ja siten arvon-
lisäveron soveltamisalan ulkopuo-
lelle jäävänä vahingonkorvaukse-
na. Sähkönsiirtoa harjoittavalla 
A Oy:llä ei siten ollut oikeutta käsi-
tellä vakiokorvausta verollisen 
myynnin oikaisueränä. Äänestys 
4–1. 

Keskusverolautakunnan ennakko-
ratkaisu ajalle 29.5.2017– 
31.12.2018. 
Arvonlisäverolaki 73 § 1 momentti 
ja 78 § (1064/2016) 1 momentti 
1 kohta 
Neuvoston direktiivi yhteisestä ar-
vonlisäverojärjestelmästä 2006/
112/EY 73 artikla, 79 artikla ensim-
mäinen kohta b alakohta ja 90 artik-
la 1 kohta 
Sähkömarkkinalaki (588/2013) 
97 §, 98 §, 99 § ja 100 § 
Unionin tuomioistuimen tuomio 
asiassa C-277/05, Société thermale 
d´Eugénie-les-Bains 

KHO:2018:70 

Arvonlisävero – Arvonlisäveron 
soveltamisala – Palvelun myynti 
– Rahoituspalvelu – Maksuväline 
– Prepaid-tuotteet – Välitys – 
Jälleenmyyjä 

A Oy myi jälleenmyyjänä tele-
operaattori B Oy:n liikkeelle las-
kemia Prepaid-liittymiä sekä nii-
den latauslipukkeita ja saldola-
tauksia. Prepaid-tuotteita voitiin 
käyttää telepalvelujen lisäksi eri-

laisten maksupalvelunumeroi-
den kautta hankittavien tavaroi-
den ja palvelujen maksamiseen. 
Näitä saattoivat olla muun muas-
sa autonpesut, elintarvike- ja kah-
vilaostokset, pysäköintipalvelut 
sekä lehtitilaukset. Se, minkä hyö-
dykkeen maksamiseen loppu-
käyttäjä Prepaid-tuotetta käytti, ei 
ollut selvillä vielä Prepaid-tuot-
teen myyntihetkellä. 

Keskusverolautakunta oli katso-
nut, että Prepaid-tuotteita oli pi-
dettävä arvonlisäverolain 42 §:ssä 
tarkoitettuina maksuvälineinä ja 
niiden myyntiä ja välitystä arvon-
lisäverosta vapautettuna rahoitus-
palvelujen myyntinä ja että A Oy 
toimi välittäjänä eli myi näiden 
tuotteiden välityspalvelun te-
leoperaattorille. Unionin oikeuden 
nykytila huomioon ottaen korkein 
hallinto-oikeus katsoi, ettei kes-
kusverolautakunnan päätöksen 
lopputulosta ollut syytä muuttaa. 

Keskusverolautakunnan ennakko-
ratkaisu ajalle 19.1.2017– 
31.12.2018. 
Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 
1 kohta, 17 §, 18 § 2 momentti, 41 § 
ja 42 § 1 momentti 4 kohta 
Neuvoston direktiivi yhteisestä 
arvonlisäverojärjestelmästä 2006/
112/EY 2 artikla 1 kohta c alakohta, 
24 artikla 1 kohta sekä 135 artikla 
1 kohta d ja e alakohta 
Neuvoston direktiivi (EU) 2016/
1065 direktiivin 2006/112/EY 
muuttamisesta arvosetelien kohte-
lun osalta 
Unionin tuomioistuimen tuomio 
asiassa C-419/02, BUPA Hospitals 

Toimitus: Kristiina Kahri
Alma Talent
shop.almatalent.fi
pro.almatalent.fi/#suomenlaki
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