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Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen 

Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on 

toimittanut Alma Talentin Suomen Laki -toimitus.

Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä 

lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista.

Momentti 5/2018

VAHVISTETUT LAIT

●Laki työsopimuslain muutta-
misesta, laki työaikalain 18 ja 
35 §:n muuttamisesta, laki 
työsuojelun valvonnasta ja työ-
paikan työsuojeluyhteistoi-
minnasta annetun lain 13 §:n 
muuttamisesta ja laki työttö-
myysturvalain muuttamisesta 
(377-380/2018)

HE 188/2017 
TyVM 4/2018

Lait tulivat voimaan 1.6.2018.

Laeilla parannetaan vaihtelevaa 
työaikaa noudattavien työntekijöi-
den asemaa. Vaihtelevan työajan 
sopimusten käyttöalaa rajoitetaan 
tilanteisiin, joissa työnantajalla on 
vaihteleva työvoimatarve. Työn-
antajan on vaihtelevan työajan so-
pimuksia käyttäessään annettava 
työntekijälle selvitys työvoimatar-
peestaan. Työntekijän oikeus sai-
rausajan palkkaan ja irtisano-
misajan palkkaan varmistetaan si-
ten, ettei työnantaja pysty yksipuo-
lisin työnjohtotoimin vaikutta-
maan niiden määrään. Työntekijän 
mahdollisuuksia ennakoida tule-
via työvuoroja parannetaan muut-
tamalla työaikalain työvuoroluet-
teloa ja lisätyösuostumusta koske-
via säännöksiä. Työttömyysturva-
lain työstä eroamista ja työstä kiel-
täytymistä koskevissa säännöksis-
sä otetaan tietyin edellytyksin huo-
mioon tilanteet, joissa työtä ei tosi-
asiallisesti ole ollut tarjolla tai jois-
sa työstä maksettava palkka jää 
pieneksi. 

●Laki oikeudenkäymiskaaren 
muuttamisesta, laki oikeuden-
käynnistä rikosasioissa anne-
tun lain muuttamisesta, laki 
esitutkintalain 10 luvun muut-
tamisesta ja laki sakon täytän-

töönpanosta annetun lain 
muuttamisesta (422-425/2018

HE 200/2017 
LaVM 18/2018

Lait tulevat voimaan 1.1.2019.

Muutoksilla kevennetään oikeus-
prosesseja yleisissä tuomioistui-
missa. Käräjäoikeuden yhden tuo-
marin kokoonpanon päätösvaltaa 
rikosasioissa laajennetaan. Kor-
keimman oikeuden kokoonpanoja 
kevennetään eräissä asiaryhmissä. 
Syytetyn velvollisuutta olla henki-
lökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä 
lievennetään. Videoyhteyden 
käyttöä oikeudenkäynnissä laajen-
netaan. Sakon täytäntöönpanosta 
annettua lakia muutetaan siten, 
että sakon maksamiseen voi saada 
maksuaikaa vielä muuntorangais-
tuksen tuomitsemisen jälkeenkin. 

●Laki arvonlisäverolain muutta-
misesta (416/2018)

HE 25/2018 
VaVM 4/2018

Laki tulee voimaan 1.1.2019.

Arvonlisäverolakiin tehdään arvo-
seteleiden arvonlisäverotusta kos-
kevasta Euroopan unionin direk-
tiivistä johtuvat muutokset. 

●Laki perintätoiminnan harjoit-
tajien rekisteröinnistä, laki 
saatavien perinnästä annetun 
lain 10a §:n muuttamisesta, 
laki rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen estämisestä 
annetun lain 1 luvun 2 §:n 
muuttamisesta ja laki Harmaan 
talouden selvitysyksiköstä 
annetun lain 6 §:n muuttami-
sesta (411-414/2018)

HE 206/2017 
TaVM 3/2018

Lait tulevat voimaan 1.1.2019.

Laki perintätoiminnan harjoitta-
jien rekisteröinnistä korvaa nykyi-
sen perintätoiminnan luvanvarai-
suudesta annetun lain. Perintätoi-
mintaa saa harjoittaa vain sellainen 
yksityinen elinkeinonharjoittaja tai 

oikeushenkilö, joka on merkitty 
perintätoiminnan harjoittajien re-
kisteriin. Etelä-Suomen aluehallin-
tovirasto valvoo perintätoiminnan 
harjoittajia ja voi puuttua epä-
asianmukaisesti harjoitettavaan 
perintätoimintaan pakkokeinoin.

●Laki oikeudenkäymiskaaren 
muuttamisesta (439/2018)

HE 190/2017 
LaVM 3/2018

Laki tulee voimaan 1.9.2019.

Summaaristen riita-asioiden käsit-
tely keskitetään rajoitettuun mää-
rään käräjäoikeuksia. Oikeushen-
kilön, elinkeinonharjoittajan, am-
mattimaista perintätoimintaa har-
joittavan luonnollisen henkilön 
sekä oikeudenkäyntiasiamiehen ja 
-avustajan on toimitettava sum-
maaristen riita-asioiden haaste-
hakemukset käräjäoikeuden tieto-
järjestelmään käyttäen oikeushal-
linnon tiedonsiirtoyhteyttä tai 
verkkopohjaista asiointiliittymää. 
Haasteen puhelintiedoksianto 
mahdollistetaan kaikissa summaa-
risissa riita-asioissa. 

●Laki kiinteistönmuodostamis-
lain muuttamisesta, laki kiin-
teistörekisterilain 2 §:n muut-
tamisesta, laki maankäyttö- ja 
rakennuslain muuttamisesta ja 
laki palstatilain muuttamisesta 
itsenäisiksi tiloiksi annetun 
lain kumoamisesta (463-466/
2018)

HE 205/2017 
MmVM 5/2018

Lait tulevat voimaan 1.8.2018.

Lakien muuttamisella mahdollis-
tetaan uuden kolmiulotteisesti 
määritellyn kiinteistörekisteriyksi-
kön eli kolmiulotteisen kiinteistön 
muodostaminen maanpinnan ala- 
ja yläpuoliseen tilaan asemakaava-
alueella.
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HALLITUKSEN 
ESITYKSET

●Hallituksen esitys (HE 65/2018 
vp) eduskunnalle laiksi rikos-
lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että rikos-
lakiin tehtäisiin maakuntien perus-
tamista ja sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämistä koskevan uu-
distuksen edellyttämät tekniset 
muutokset vaalirikoksia koske-
vaan yleisten vaalien ja yleisen 
äänestyksen määritelmään, lapsen 
omavaltaista huostaanottoa koske-
vaan syyteoikeus- ja kuulemis-
säännökseen, rikoksia julkista ta-
loutta vastaan koskevan rikoslain 
luvun avustuksen määritelmään 
sekä virkarikoksia koskevan rikos-
lain luvun virkamiestä ja julkista 
luottamustehtävää hoitavan hen-
kilön määritelmiin. Muutosten on 
tarkoitus tulla voimaan mahdolli-
simman pian yhdenmukaisesti nii-
den perusteena olevien maakun-
tien perustamista ja sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämistä kos-
kevan uudistuksen osien voimaan-
tulon kanssa.

●Hallituksen esitys (HE 68/2018 
vp) eduskunnalle laiksi kilpai-
lulain muuttamisesta ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi kilpailulain säännöksiä, jotka 
liittyvät tarkastuksiin, tietojen-
antovelvollisuuteen, tietojenvaih-
toon viranomaisten välillä, prio-
risointisäännökseen ja väliaikais-
määräyksiin. Kilpailulain neutrali-
teettisäännöksiin ehdotetaan lisät-
täväksi kirjanpidon eriyttämis-
säännös. Lisäksi ehdotetaan muu-
tettavaksi harmaan talouden selvi-
tysyksiköstä annettua lakia siten, 
että yksikkö voisi laatia velvoittei-
denhoitoselvityksen tiettyjen kil-
pailunrajoitusten noudattamisen 
valvomiseksi ja verotustietojen jul-
kisuudesta ja salassapidosta annet-
tua lakia siten, että verohallinto 
voisi antaa oma-aloitteisesti Kil-
pailu- ja kuluttajavirastolle vero-
tustietoja. Lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan mahdollisimman 
pian. Kilpailulain kirjanpidon 
eriyttämisvelvollisuutta koskevat 
säännökset ja tulevia maakuntia 
koskevat muutokset on kuitenkin 
tarkoitettu tulemaan voimaan 
1.1.2020.

●Hallituksen esitys (HE 71/2018 
vp) eduskunnalle laiksi ulos-
ottokaaren muuttamisesta ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan, että nykyi-
nen ulosottolaitos organisoitaisiin 
yksiportaiseksi. Valtakunnanvou-
dinvirastosta ja 22 ulosottoviras-
tosta muodostettaisiin yksi valta-
kunnallinen virasto, Ulosottolai-
tos. Lait on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1.1.2019.

●Hallituksen esitys (HE 88/2018 
vp) eduskunnalle laiksi lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeu-
desta annetun lain muuttami-
sesta ja eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi

Keskeisin tavoite on parantaa lap-
sen edun toteutumista lapsen 
huoltoa ja tapaamisoikeutta koske-
vissa asioissa. Tavoitteena on 
myös saattaa lapsen huoltoa ja ta-
paamisoikeutta koskeva laki ajan 
tasalle siten, että se vastaa yhteis-
kunnassa tapahtuneita muutoksia 
ja oikeuskäytäntöä. Lisäksi ehdo-
tuksella pyritään vahvistamaan 
lapsen osallisuutta häntä koske-
vien asioiden käsittelyssä ja tehos-
tamaan lapsen huoltoon ja tapaa-
misoikeuteen liittyvien asioiden 
oikeuskäsittelyä. Lait on tarkoitet-
tu tulemaan voimaan aikaisintaan 
samaan aikaan kuin äitiyslaki, joka 
tulee voimaan 1.4.2019.

●Hallituksen esitys (HE 94/2018 
vp) eduskunnalle laeiksi 
ympäristönsuojelulain ja 
rikoslain 48 luvun 3 §:n muut-
tamisesta

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi 
ympäristönsuojelulakiin säännök-
set uudesta ympäristölupamenet-
telyä kevyemmästä ennakkoval-
vonnallisesta ilmoitusmenettelys-
tä. Lait on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1.1.2019.

●Hallituksen esitys (HE 97/2018 
vp) eduskunnalle laeiksi yksi-
tyisyyden suojasta työelä-
mässä annetun lain ja lasten 
kanssa työskentelevien rikos-
taustan selvittämisestä anne-
tun lain 10 §:n muuttamisesta

Lakiin tehtäisiin Euroopan unio-
nin yleisestä tietosuoja-asetukses-
ta, henkilötietolain kumoamisesta 
ja rikoslain muutoksesta johtuvat 
muutokset.

●Hallituksen esitys (HE 98/2018 
vp) eduskunnalle työ- ja elin-
keinoministeriön hallinnon-
alan henkilötietojen käsittelyä 
koskevan lainsäädännön 
muuttamiseksi

Lakeihin tehtäisiin Euroopan unio-
nin yleisestä tietosuoja-asetuksesta 
ja henkilötietojen suojaa koskevan 
kansallisen lainsäädännön muutok-
sista johtuvat välttämättömät muu-
tokset. Lisäksi esityksessä ehdote-
taan muutettavaksi Kilpailu- ja ku-
luttajavirastosta annettua lakia si-
ten, että laissa säädettäisiin poik-
keuksesta tietosuoja-asetuksen 
sääntelyyn siltä osin kuin se koskee 
rekisteröidyn oikeutta tutustua hä-
nestä kerättyihin tietoihin.

KORKEIN OIKEUS

KKO:2018:38

Kiinteistön kauppa – Kaupan 
purkaminen – Kanneaika – 
Velan vanhentuminen

Kiinteistön laatuvirheistä ajoissa 
ilmoittanut ja kaupan purkamista 
vaatinut ostaja oli pannut kaupan 
purkamista koskevan kanteen vi-
reille yli neljä vuotta sen jälkeen, 
kun hän oli edellisen kerran ollut 
myyjiin yhteydessä kiinteistön vir-
heiden vuoksi.

Purkuvaatimukseen ei sovel-
lettu vanhentumislain 4 §:n mu-
kaista kolmen vuoden vanhentu-
misaikaa, koska sitä koski maakaa-
ren 2 luvun 34 §:n 3 momentin mu-
kainen kymmenen vuoden kanne-
aika. Korkeimman oikeuden rat-
kaisusta ilmenevillä perusteilla 
katsottiin, että ostaja oli kuitenkin 
passiivisuutensa vuoksi menettä-
nyt oikeuden vaatia kaupan pur-
kamista jo ennen kymmenen vuo-
den kanneajan umpeutumista.

VanhL 2 §
MK 2 luku 34 § 3 mom

KKO:2018:39

Työsopimus – Syrjintä

A oli työskennellyt 16.3.2011–
31.7.2012 työnantajayhtiön palve-
luksessa lähes yhtäjaksoisesti kol-
messa määräaikaisessa työsuh-
teessa linja-autonkuljettajana. Yh-
tiö ei ollut viimeisen määräaikai-
sen työsopimuksen jälkeen solmi-
nut A:n kanssa uutta työsopimus-
ta. Työterveyslääkäri ei A:n ylipai-
non vuoksi ollut arvioinut A:n so-
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pivuutta työhön eikä siten myös-
kään kirjoittanut A:lle sopiva työ-
hön -lausuntoa. Korkeimman oi-
keuden tuomiosta ilmenevin pe-
rustein katsottiin, että yhtiö oli syr-
jinyt A:ta tämän terveydentilan pe-
rusteella. Ks. KKO:2018:31

KKO:2018:40

Työsopimus – Sairausajan 
palkka – Lakko

Työntekijä oli ollut vuosilomalla 
työtaistelun alkaessa. Työtaistelu 
koski työntekoa ns. OTO-vuoroil-
la. Loman päätyttyä hän oli jäänyt 
välittömästi sairauslomalle. Sai-
rausloma oli alkanut samana päi-
vänä kuin työntekijän ensimmäi-
nen työtaistelun piirissä ollut työ-
vuoro. Ensimmäisen sairaus-
lomansa jälkeen työntekijä oli osal-
listunut työtaisteluun, minkä jäl-
keen hän oli jälleen ollut sairaus-
lomalla OTO-vuorojensa aikana. 
Korkeimman oikeuden tuomiosta 
ilmenevillä perusteilla katsottiin, 
että työntekijä oli oikeutettu sai-
rausajan palkkaan ensimmäiseltä 
sairauslomajaksoltaan mutta ei hä-
nen työtaisteluun osallistumisensa 
jälkeiseltä ajalta. (Ään.)

KKO:2018:41

Todistelu – Uusi todiste – Oikeu-
denkäyntimenettely – Prekluusio

Hovioikeus oli tuominnut A:n ran-
gaistukseen laittomasta uhkauk-
sesta. Korkeimmalle oikeudelle te-
kemässään valituksessa A nimesi 
kuultavaksi uusia todistajia, jotka 
olivat hovioikeuden tuomion anta-
misen jälkeen suoritetussa lisätut-
kinnassa kertoneet tapahtumista 
tavalla, joka puhui A:n syyllisyyttä 
vastaan.

Korkein oikeus katsoi, että A oli 
vedonnut sellaiseen uuteen selvi-
tykseen, joka lainvoiman saaneen 
tuomion purkamista koskevassa 
asiassa esitettynä olisi johtanut 
tuomion purkamiseen. Tämän pe-
rusteella A:n sallittiin nimetä uu-
det todistajat vasta Korkeimmassa 
oikeudessa oikeudenkäymiskaa-
ren 30 luvun 7 §:n prekluusiosään-
nöksen estämättä.

OK 30 luku 7 §

KKO:2018:42

Kiinteistötoimitus – Moottori-
kelkkailureitin perustaminen – 
Reittitoimitus

Kunta oli hakenut lainvoimaisen 
reittisuunnitelman nojalla reittitoi-

mitusta maastoliikennelain mu-
kaista moottorikelkkailureittiä 
varten. Reittitoimituksessa ei tul-
lut tutkia maastoliikennelain 
16 §:n 2 ja 3 momentin mukaisia 
reitin perustamisedellytyksiä, jot-
ka on otettava huomioon jo silloin, 
kun kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen tekee päätöksen reitti-
suunnitelman hyväksymisestä.

MaastoliikenneL 16 § 2 mom
MaastoliikenneL 16 § 3 mom

KKO:2018:43

Syyntakeisuus – Tappo

A oli tappanut äitinsä lyömällä tätä 
kahvakuulalla kahdeksan kertaa 
päähän. Teon tehdessään A oli ol-
lut sekavuustilassa, joka oli aiheu-
tunut pitkään jatkuneen alkoholin-
käytön lopettamisesta muutamaa 
päivää aikaisemmin. Mielentila-
lausunnon mukaan A oli ollut itse 
aiheutetussa alkoholipsykoosissa.

Korkeimman oikeuden tuo-
miosta ilmenevillä perusteilla kat-
sottiin, ettei A:n sekavuustilassa 
ollut kysymys rikoslain 3 luvun 
4 §:n 4 momentissa tarkoitetusta ti-
lapäisestä tajunnan häiriöstä, jo-
hon tekijä oli itsensä saattanut. A:n 
katsottiin olleen teon tehdessään 
alentuneesti syyntakeinen.

RL 3 luku 4 § 4 mom

KKO:2018:44

Rangaistuksen määrääminen – 
Rangaistuksen mittaaminen –
Rangaistuslajin valinta – Petos – 
Pahoinpitely

A:n syyksi oli luettu pahoinpitely 
ja kaksikymmentäviisi petosta. 
Kysymys rangaistuksen mittaami-
sesta.

KKO:2018:45

Huumausainerikos – Törkeä 
huumausainerikos – Rangais-
tuksen määrääminen – Rangais-
tuksen mittaaminen – Lieventä-
misperusteet

A oli noin puolentoista kuukauden 
ajan pitänyt hallussaan 3,8 kilo-
grammaa noin 13-prosenttista am-
fetamiinia. A:n tehtävänä laajassa 
rikoskokonaisuudessa oli ollut 
kätkeä huumausaine-erä ja palaut-
taa se pyydettäessä takaisin. Jää-
tyään poliisin kiinniottamaksi A 
oli heti tunnustanut tekonsa ja 
osoittanut poliisille huumausai-
neen kätköpaikan.

Kysymys rangaistuksen mittaa-
misesta ja erityisesti siitä, miten 
A:n epäitsenäinen ja muita osalli-
sia rajoitetumpi asema huumaus-
aineen kätkijänä sekä hänen pyrki-
myksensä edistää rikoksen selvit-
tämistä ja poistaa sen vaikutuksia 
vaikuttavat rangaistukseen.

RL 6 luku 3 §
RL 6 luku 4 §
RL 6 luku 6 § 3 kohta
RL 50 luku 2 §

KKO:2018:46

Työrikos – Työsyrjintä

Työntekijä B oli tehnyt työsuojelu-
viranomaiselle käsittelypyynnön, 
joka koski sitä, että hänen esimie-
hensä kohteli häntä työpaikalla 
epäasiallisesti. Työsuojeluasian 
käsittelyn ollessa vireillä B:n työn-
antajana olevan yhdistyksen halli-
tus oli päättänyt irtisanoa B:n 
työsopimuksen.

Korkein oikeus katsoi, että käsit-
telypyynnön tekeminen työsuoje-
luviranomaiselle oli työsyrjintää 
koskevassa rangaistussäännökses-
sä tarkoitettua ammatillista toi-
mintaa. Kun pyynnön tekemisen 
katsottiin tosiasiallisesti vaikutta-
neen hallituksen päätökseen irtisa-
noa B:n työsopimus, B:n esimies, 
joka oli hallituksen jäsenenä äänes-
tänyt irtisanomisen puolesta, tuo-
mittiin rangaistukseen työsyrjin-
nästä.

RL 47 luku 3 § 2 kohta

KKO:2018:47

Varkaus – Törkeä varkaus

A oli anastanut koulusta kannetta-
via tietokoneita ja muuta elekt-
roniikkaa noin 6000 euron arvosta. 
Anastamisen kohteena ollutta 
omaisuutta ei pidetty törkeän var-
kauden tunnusmerkistössä tarkoi-
tetulla tavalla erittäin arvokkaana. 
A:n syyksi luettiin varkaus.

RL 28 luku 1 §
RL 28 luku 2 §

KKO:2018:48

Välimiesmenettely – Välitystuo-
mion kumoaminen

Kantaja oli välimiesmenettelyssä 
vaatinut vastaajalta vahingonkor-
vausta. Vastaaja oli vastaukses-
saan vastustanut vaatimusta pe-
rusteettomana lausumatta yksilöi-
dysti vaatimuksen määrästä. Vasta 
suullisen käsittelyn jälkeen toimit-
tamassaan kirjallisessa loppulau-
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sunnossa vastaaja oli esittänyt, että 
kanteessa vaadittuun määrään si-
sältyi sellaisia eriä, joista hän ei 
voinut olla vastuussa kanteessa 
esitetyillä perusteilla. Välimies oli 
jättänyt vastaajan vaatimuksen 
määrää koskevat huomautukset 
huomiotta, koska ne oli esitetty 
vasta loppulausunnossa.

Välimiehen ei katsottu laimin-
lyöneen varata välimiesmenette-
lystä annetun lain 41 §:n 1 momen-
tin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
asianosaisille tarpeellista tilaisuut-
ta ajaa asiaansa. Välitystuomiota ei 
kumottu.

L välimiesmenettelystä 41 § 1 mom 
4 kohta

KKO:2018:49

Alkoholi – Alkoholirikos – 
Euroopan unionin oikeus

A oli virolaisen yhtiön puolesta ja 
yhtiön tosiasiallista määräysvaltaa 
käyttävänä myynyt Suomessa asu-
ville yksityishenkilöille alkoholi-
juomia. Kaupoista oli sovittu yh-
tiön internetsivuston välityksellä, 
minkä jälkeen A oli tuonut juomat 
Virosta Suomeen ja toimittanut ne 
täällä ostajien koteihin.

Korkein oikeus katsoi, että alko-
holilainsäädäntöön perustuva vä-
hittäismyyntimonopoli ja eräitä al-
koholijuomia koskeva vähittäis-
myyntilupajärjestelmä, joka edel-
lytti muun muassa lupaviranomai-
sen hyväksymää myyntipaikkaa, 
eivät olleet ristiriidassa unionin oi-
keuden kanssa. A:n katsottiin alko-
holilain vastaisesti myyneen alko-
holijuomia Suomessa ja näin syyl-
listyneen alkoholirikokseen.

AlkoholiL (1143/1994) 8 § 1 mom
RL 50 a luku 1 §
SEUT 34 artikla
SEUT 36 artikla
SEUT 37 artikla

KKO:2018:50

Liikennevakuutus – Vahingon-
korvaus – Syy-yhteys – Todis-
telu – Näytön arviointi

A oli ollut vuonna 1982 osallisena 
liikenneonnettomuudessa. Hänel-
le oli suoritettu liikennevakuutuk-
sesta korvauksia niskan retkah-
dusvamman perusteella. A vaati 
vuonna 2009 vireille panemassaan 
kanteessa vakuutusyhtiöltä lisä-
korvauksia. Kanteen mukaan A:lle 
oli aiheutunut liikennevahingon 
seurauksena vaikea aivovamma ja 
kaularankavamma ja hän oli jäänyt 
saamiensa vammojen vuoksi pysy-

västi työkyvyttömäksi vuodesta 
1999 lähtien. Kysymys näytön ar-
vioinnista.

KKO:2018:51

Yksityiselämän suoja – Yksityis-
elämää loukkaava tiedon levittä-
minen – Sananvapaus

A oli julkaissut internetissä Pedofi-
lian uhrien puolesta -nimisellä 
avoimella Facebook-sivustolla B:n 
valokuvan sekä linkittänyt sen uu-
tissivustolla olleeseen uutiseen sii-
tä, että nimeltä mainittu B oli noin 
neljä kuukautta aiemmin tuomittu 
vankeusrangaistukseen törkeästä 
lapsen seksuaalisesta hyväksikäy-
töstä.

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevillä perusteilla A:n 
katsottiin syyllistyneen yksityis-
elämää loukkaavaan tiedon levit-
tämiseen.

KORKEIN 
HALLINTO-OIKEUS

Yleishallintoasiat

KHO:2018:78

Ylimääräinen muutoksenhaku – 
Purkuhakemus – Ilmeisesti 
väärä lain soveltaminen – Kil-
pailunrajoitus – Seuraamus-
maksu – Seuraamusmaksun 
kohdistaminen – Yrityskohtai-
nen vastuu – Taloudellisen jat-
kuvuuden periaate

Korkein hallinto-oikeus oli hake-
muksen kohteena olevalla päätök-
sellään hylännyt X Oy:n markki-
naoikeuden päätöksestä tekemän 
valituksen ja Kilpailuviraston vali-
tuksesta korottanut X Oy:lle mark-
kinaoikeudessa maksettavaksi 
määrättyä seuraamusmaksua vi-
raston seuraamusesityksen mukai-
seksi Y Oy:n nimissä aiheutetuista 
kilpailunrajoituksista myös ajalta 
ennen kuin Y Oy oli tullut osaksi 
X Oy:tä. 

X Oy haki mainitun korkeim-
man hallinto-oikeuden päätöksen 
purkamista siltä osin kuin X Oy:lle 
oli määrätty maksettavaksi seuraa-
musmaksua Y Oy:n kilpailurikko-
muksesta ajalta ennen kuin 
Y Oy:stä oli tullut osa X Oy:tä. 
X Oy esitti, että unionin tuomiois-
tuimen oikeuskäytännön mukaan 
seuraamusmaksu voitiin määrätä 
seuraajalle aikaisintaan rakenteel-
listen yhteyksien syntymisen jäl-

keiseltä ajalta, eikä esillä olevassa 
asiassa tällaisia rakenteellisia yhte-
yksiä ollut voinut olla olemassa en-
nen kuin Y Oy oli tullut osaksi 
X Oy:n konsernia. X Oy:n mukaan 
korkein hallinto-oikeus oli päätök-
sessään soveltanut ilmeisen väärin 
ja unionin oikeuden vastaisesti talo-
udellisen jatkuvuuden periaatetta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että unionin tuomioistuinten oi-
keuskäytännössä esitettyjen tul-
kintakannanottojen mukaisesti 
X Oy:tä oli voitu korkeimman hal-
linto-oikeuden purkuhakemuksen 
kohteena olevan päätöksen mukai-
sesti pitää vastuussa Y Oy:n teke-
mästä kilpailurikkomuksesta 
myös ajalta ennen kuin Y Oy oli 
tullut osaksi X Oy:n konsernia siitä 
huolimatta, että Y Oy oli kysymyk-
sessä olevana aikana ollut osa 
muuta konsernia. Sillä seikalla, 
että Y Oy:n aiemmin omistaneella 
emoyhtiöllä ja X Oy:n konsernilla 
ei ollut ollut rakenteellisia yhteyk-
siä, ei ollut hakijan esittämällä ta-
valla oikeudellista merkitystä ti-
lanteessa, jossa kilpailunrajoituk-
seen osallistunut oikeushenkilö 
Y Oy oli lakannut olemasta X Oy:n 
konserniyhtiön yksinomaisessa 
päätösvallassa ja purun hakija oli 
jatkanut Y Oy:n aiemmin harjoitta-
maa liiketoimintaa, johon kilpailu-
sääntöjen rikkomiset olivat liitty-
neet. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että X Oy:n hakemuksen tueksi ei 
ollut esitetty sellaisia syitä, joista 
olisi johtunut, että purkuhake-
muksen kohteena olleessa kor-
keimman hallinto-oikeuden vuosi-
kirjapäätöksessä (KHO 2009:83) 
olisi sovellettu lakia päätöksen an-
tamisaikaan vallinneen oikeustilan 
vastaisesti, kun otettiin huomioon 
hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 mo-
mentti. Korkein hallinto-oikeus 
hylkäsi purkuhakemuksen.

Hallintolainkäyttölaki 63 § 1 mo-
mentti
Laki kilpailunrajoituksista (480/
1992) 8 §
Unionin tuomioistuimen tuomiot 
asiassa C-40/73, Suiker Unie ym. v. 
komissio (EU:C:1975:174), asiassa C-
49/92 P, komissio v. Anic Partecipa-
zioni (EU:C:1999:356), asiassa C - 
279/98 P, Cascades v. komissio 
(EU:C:2000:626), asiassa C - 286/98 
P, Stora Kopparbergs Bergslags v. ko-
missio (EU:C:2000:630), asiassa C-
204/00 P, Aalborg Portland ym. v. ko-
missio (EU:C:2004:6), asiassa C-
280/06, ETI ym. (EU:C:2007:775), 
asiassa C-434/13 P, komissio v. Par-
ker Hannifin Manufacturing ja Par-
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ker-Hannifin (EU:C:2014:2456), asi-
assa C-263/16 P, Schenker v. komis-
sio (EU:C:2018:58)
Unionin yleisen tuomioistuimen 
tuomiot asiassa T-134/94, NMH 
Stahlwerke v. komissio 
(EU:T:1999:44), asiassa T-161/05, 
Hoechst v. komissio (EU:T:2009:366), 
asiassa T-146/09, Parker ITR ja Par-
ker-Hannifin v. komissio 
(EU:T:2013:258), asiassa T-146/09 
RENV - Parker Hannifin Manufactu-
ring ja Parker-Hannifin v. komissio 
(EU:T:2016:411), asiassa T-265/12, 
Schenker v. komissio (EU:T:2016:111)

KHO:2018:79

Oikeusapu – Ulkomaalaisasia – 
Tulkkauskulun korvaaminen – 
Avustajan ja tulkin välinen 
yhteys

Valittaja, oikeustieteen kandidaatti 
A, oli toiminut turvapaikanhakija 
X:n oikeusapulain mukaisena oi-
keusavustajana hallinto-oikeudes-
sa. Hän oli siellä vaatinut korvatta-
vaksi tulkkauskuluja 89 euroa yh-
den tunnin kestäneestä tulkkauk-
sesta, jossa tulkkina oli toiminut 
hänen kanssaan samassa yrityk-
sessä työskentelevä henkilö. Hal-
linto-oikeus oli hylännyt tulkkaus-
kuluvaatimuksen sillä perusteella, 
ettei asiassa ollut esitetty, että tulk-
kauskulut olisivat lakiasiaintoi-
mistolle aiheutuneita muita kuin 
toimistohenkilökunnan palkkauk-
seen liittyviä kuluja. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
päätöksestään ilmenevillä perus-
teilla, että siltä osin kuin tulkki hoi-
ti tulkkaamiseen liittyviä ja siten 
muita kuin lakiasiaintoiminnan 
yleisiä tehtäviä, tulkkia ei ollut pe-
rusteltua pitää lakiasiaintoimiston 
palkkioasetuksen 11 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuun toimistohenki-
lökuntaan kuuluvana. Tulkkaus-
kulut voivat siten olla kuvatun kal-
taisessa järjestelyssä perusteiltaan 
korvattavia kuluja. 

Määrältään vaatimus ei ollut pe-
rustunut selvitykseen tulkin yh-
tiölle aiheuttamista todellista kus-
tannuksista vaan perusteettomasti 
siihen, mitä tuomioistuimet ja oi-
keusaputoimistot olivat valittajan 
mukaan enimmillään kansainvä-
listä suojelua koskevissa asioissa 
hyväksyneet. Asiassa oli myös 
otettava huomioon, että kun avus-
taja ja tulkki työskentelevät samas-
sa yrityksessä tai kun lakiasiain- ja 
tulkkauspalveluja tarjoavat yrityk-
set kuuluvat samaan intressipii-
riin, tulkkauskulun määrä ei vält-

tämättä muodostu markkinaehtoi-
sesti. 

Koska tulkkauskulujen määräs-
tä ei ollut tässä tilanteessa saatavis-
sa riittävän luotettavaa selvitystä, 
oli tulkkauskulut perusteltua hy-
väksyä tasoon, joka vastasi muissa 
kuin asiakohtaista palkkiota koske-
vissa asioissa sovellettavaa palkki-
oasetuksen 8 §:n 1 kohtaan perus-
tuvaa 20 prosentin enimmäismää-
räistä kielikorotusta. Kun tulkkaus 
oli ratkaistavana olevassa asiassa 
kestänyt tunnin, korvattavaksi 
määräksi hyväksyttiin 22 euroa. 

Oikeusapulaki 4 §:n 1 momentti 
2 kohta, 5 § 1 momentti ja 17 § 1 ja 
2 momentti 
Valtioneuvoston asetus oikeus-
avun palkkioperusteista 8 § 1 koh-
ta, 11 § 1 ja 2 momentti sekä 12 § 
1 momentti ja 2 momentti 11 kohta 

KHO:2018:81

Ylimääräinen muutoksenhaku – 
Purku – Ulkomaalaisasia – Kan-
sainvälinen suojelu – Valitus-
lupahakemuksen myöhästymi-
nen – Uusi selvitys – Uusinta-
hakemus

Irakilaisen turvapaikanhakijan va-
lituslupahakemus oli saapunut 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
valitusajan jälkeen ja se jätettiin 
myöhästyneenä tutkimatta. 

Turvapaikanhakija oli korkeim-
massa hallinto-oikeudessa vedon-
nut uutena seikkana siihen, että 
hän oli sen jälkeen, kun hallinto-
oikeuden antama päätös oli tullut 
lainvoimaiseksi, luopunut islamis-
ta ja kääntynyt kristinuskoon, sekä 
esittänyt tästä selvityksenä muun 
ohella kastetodistuksen. 

Korkein hallinto-oikeus tutki 
muutoksenhakemuksen purku-
hakemuksena. Korkein hallinto-
oikeus totesi, että sen vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaan purku-
hakemuksen kohteena olevan pää-
töksen tekemisen jälkeen tapahtu-
neeseen olosuhdemuutokseen eli 
niin sanottuun jälkiseikkaan pe-
rustuva selvitys ei pääsääntöisesti 
voi olla sellaista hallintolainkäyt-
tölain 63 §:n 1 momentin 3 kohdas-
sa tarkoitettua uutta selvitystä, 
jonka perusteella päätös voidaan 
purkaa. Toisaalta asiaa oli tarkas-
teltava tässä kansainvälistä suoje-
lua koskevassa asiassa myös eh-
dottoman palautuskiellon kautta, 
mikä edellytti sen varmistamista, 
että turvapaikanhakijalla oli käy-
tössään tehokas oikeussuojakeino 
saattaa uusi turvapaikkaperuste ja 

sitä koskeva selvitys viranomaisen 
tutkittavaksi. 

Kun otettiin huomioon, ettei 
Maahanmuuttovirasto voinut esil-
lä olevassa tilanteessa jättää myö-
hemmin mahdollisesti tehtävää 
edellä mainitun uuden perusteen 
sisältävää hakemusta ulkomaalais-
lain 103 §:n 4 kohdan perusteella 
tutkimatta, mahdollisuutta uusin-
tahakemuksen tekemiseen Maa-
hanmuuttovirastolle voitiin tässä 
tilanteessa pitää sellaisena keino-
na, jonka avulla muutoksenhakija 
voi estää mahdollisen palautus-
kiellon vastaisen oikeustilan toteu-
tumisen. Maahanmuuttoviraston 
ja hallinto-oikeuden päätöksiä ei 
ollut syytä purkaa eikä palauttaa 
asiaa Maahanmuuttovirastolle uu-
delleen käsiteltäväksi. 

Hallintolainkäyttölaki 26 § 1 mo-
mentti, 51 § 2 momentti, 63 § 1 mo-
mentti 3 kohta ja 2 momentti sekä 
64 § 1 momentti 
Ulkomaalaislaki 102 §, 103 § 4 koh-
ta, 196 § 3 momentti ja 147 § 

KHO:2018:84

Hallintoriita – Merivoimat – Pal-
kallinen virkavapaus – Opinnot 
ammattikorkeakoulussa – Palve-
lussitoumus kuudeksi vuodeksi 
– Lailla sääntelemätön tilanne – 
Takaisin perittävän määrän koh-
tuullistaminen

Pääesikunnan henkilöstöosasto 
päätti lokakuussa 2004, että A:lle 
maksetaan hänen kiinteä palk-
kauksensa opintovapaan ajalta 
2004–2008 edellyttäen, että A:n 
kanssa tehdään palvelussitoumus. 
A sitoutui tämän mukaisesti mar-
raskuussa 2004 palvelemaan Meri-
voimissa vähintään kuuden vuo-
den ajan ammattikorkeakouluo-
pintojensa päättymisen jälkeen 
edellyttäen, että hän sai tällöin vä-
hintään sitoumushetken mukaiset 
palkkaedut. Jos A irtisanoutui si-
toumusaikanaan muusta kuin sai-
rauteen perustuvasta syystä, hän 
oli velvollinen korvaamaan si-
toumusaikana maksetun palkan 
viivästyskorkoineen. A valmistui 
insinööriksi joulukuussa 2008 ja ir-
tisanoutui erikoisupseerin viras-
taan 4.10.2013 lukien. A:n saama 
palkkaus oli sitoumusaikana en-
nen irtisanomista ollut vuositasol-
la koko ajan korkeampi kuin hänen 
palkkansa ennen hänen jäämistään 
opintovapaalle, vaikka A:n palk-
kauksen vaativuusluokka oli tuo-
na aikana osin laskenutkin. 
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Hallinto-oikeus hylkäsi Meri-
voimien esikunnan hallintoriita-
hakemuksen A:n velvoittamisesta 
maksamaan valtiolle korvauksena 
palvelussitoumuksen rikkomises-
ta A:lle opiskeluajalta maksettujen 
palkkojen määrä viivästyskorkoi-
neen. Hallinto-oikeus katsoi, että 
palvelussitoumusta ei voitu pitää 
A:ta oikeudellisesti sitovana. Pal-
velussitoumuksessa oli kysymys 
valtion virkamieslain 44 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetusta sopimuk-
sesta palvelussuhteessa noudatet-
tavista ehdoista, eikä sopimuksella 
voitu sopia virkamiehen velvolli-
suuksista. Hallinto-oikeus katsoi 
lisäksi, että palvelussitoumusta oli 
pidettävä perustuslain 7 §:n 1 mo-
mentissa ja 18 §:n 1 momentissa 
tarkoitettujen perusoikeuksien ra-
joituksena, josta ei ollut säädetty 
laissa. 

Korkein hallinto-oikeus kumosi 
hallinto-oikeuden päätöksen ja otti 
enemmän viivästyksen välttämi-
seksi asian käsiteltäväkseen. Kor-
kein hallinto-oikeus velvoitti A:n 
korvaamaan valtiolle korvauksena 
palvelussitoumuksen rikkomises-
ta kohtuullisena pidettävät 5000 
euroa. A:ta ei velvoitettu maksa-
maan viivästyskorkoa. 

Korkeimman hallinto-oikeuden 
perustelujen mukaan oli tulkin-
nanvaraista, voitiinko palvelussi-
toumusta ja työnantajan siihen liit-
tyvää päätöstä myöntää A:lle pal-
kallista virkavapautta hänen opis-
keluajalleen pitää valtion virka-
mieslain 44 §:n 1 momentissa tar-
koitettuna sopimisena palvelus-
suhteessa noudatettavista ehdois-
ta. Korkein hallinto-oikeus katsoi 
joka tapauksessa, että järjestelyyn 
ei sisältynyt mainitun pykälän 2 
momentissa tarkoitettua kiellettyä 
sopimista virkamiehen virkavel-
vollisuuksista. Sitoumusta ei siten 
voitu pitää lainvastaisena. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
viitaten perustuslakivaliokunnan 
lausuntoon (PeVL 23/2017 vp), 
että palvelussitoumuksen edellyt-
tämistä oli valtiosäännön kannalta 
arvioitava ennen kaikkea suhtees-
sa perustuslain 18 §:n 1 moment-
tiin, jonka mukaan jokaisella on oi-
keus hankkia toimeentulonsa va-
litsemallaan työllä, ammatilla tai 
elinkeinolla. Perustuslakivalio-
kunnan lausuntokäytännössä pal-
velussitoumuksia, joita oli edelly-
tetty puolustusvoimien ja rajavar-
tiolaitoksen koulutuksiin hyväksy-
tyiltä henkilöiltä, oli pidetty hy-
väksyttävinä, mutta edellytetty, 
että laissa säädetään sitoumukses-
sa tarkoitetun palvelun enimmäis-

ajasta ja palvelussuhteen peruseh-
doista sekä palvelussuhdetta kos-
kevien riitaisuuksien ratkaisemi-
sesta. Valiokunta oli myös edellyt-
tänyt, että palvelussitoumuksen 
kestosta ja sitoumuksen purkautu-
miseen liittyvästä taloudellisesta 
korvausvelvollisuudesta sääde-
tään laissa riittävän täsmällisesti. 
Valiokunta oli myös painottanut 
palvelussitoumuksen vastaanotta-
jan velvollisuutta huolehtia ja var-
mistua soveltamistilanteessa siitä, 
että opiskelija ymmärtää palvelus-
sitoumuksen merkityksen kaikilta 
osin ja erityisesti korvausvelvolli-
suuden osalta ennen sitoumuksen 
antamista. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
toisin kuin hallinto-oikeus, että 
A:n antamaa palvelussitoumusta 
ei voitu pitää oikeudellisesti mer-
kityksettömänä yksin sillä perus-
teella, että tällaisesta palvelus-
sitoumuksesta ei ollut toistaiseksi 
säädetty lailla. Perustuslakivalio-
kunnan lausuntokäytäntö huo-
mioon ottaen, jossa kysymys oli 
korostetusti ollut perustuslain 
18 §:n 1 momentin, mutta myös 
2 §:n 3 momentin ja 80 §:n 1 mo-
mentin soveltamisesta, ei ollut 
mahdollista tehdä erottelua, jossa 
lailla säätämisen vaatimus olisi vä-
häisempi tai poistuisi kokonaan 
niissä tilanteissa, joissa vastineena 
palvelukseen sitoutumisesta oli 
työnantajan järjestämän maksutto-
man erikoiskoulutuksen sijaan 
työnantajan maksama palkkaus 
muualla järjestettävän koulutuk-
sen vaatiman virkavapaan ajalta. 
Perusoikeuden rajoituksena oli 
kummassakin tilanteessa juuri si-
toutuminen jäämään määräajaksi 
työnantajan palvelukseen koulu-
tuksen jälkeen. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että tällaisessa sääntelemättömäs-
sä tilanteessa palvelussitoumuk-
sen laillisuuden tulkinnallinen ar-
viointi voitiin perustaa samanlai-
sille näkökohdille kuin harkittaes-
sa sääntelyn hyväksyttävyyttä pe-
rusoikeuksien yleisten rajoituse-
dellytysten kannalta. Palvelus-
sitoumukselle oli oikeusjärjestyk-
sen kannalta hyväksyttävä perus-
te, kun sitoumus oli annettu vasti-
neena sille, että virkamies voi 
useamman lukuvuoden ajan pal-
kallisella virkavapaalla ollen opis-
kella ja hankkia lisäpätevyyttä 
työnantajansa palveluksessa avau-
tuvaan tehtävään. Selvänä voitiin 
pitää myös sitä, että A oli sitou-
muksen antaessaan ymmärtänyt 
sitoumuksen merkityksen. Kor-
vauksen määrän kohtuullistami-

sessa huomioon otettiin, että si-
toumusaika oli pitkä suhteessa 
opintojen vaatimaan aikaan. 

Äänestys 3–2 perusteluista. 

Perustuslaki 2 § 3 momentti, 18 § 
1 momentti ja 80 § 1 momentti 
Valtion virkamieslaki 44 § 
PeVL 23/2017 vp, PeVL 35/2016 
vp, PeVL 30/2010 vp, PeVL 20/
2003 vp, PeVL 3/2000 vp, PeVL 19/
2000 vp, PeVL 27/1998 vp 

KHO:2018:85

Taksinkuljettajan ajolupa – 
Luvan myöntämisen este – 
Perustuslaki – Elinkeinovapaus 
– Liikenneturvallisuus – Ilmei-
nen ristiriita

Trafi oli 19.12.2016 hylännyt A:n 
taksinkuljettajan ajolupaa koske-
van hakemuksen, koska A oli 
10.5.2014 syyllistynyt kulkuneu-
von kuljettamiseen oikeudetta. A 
oli henkilöauton ja pakettiauton 
kuljettamiseen oikeuttavalla ajo-
kortilla erehdyksessä ajanut viiden 
kilometrin matkan autoa, joka oli 
rekisteröity kevytkuorma-autoksi. 
Hänet oli tämän johdosta tuomittu 
sakkorangaistukseen ja määrätty 
ajokieltoon. 

Taksinkuljettajien ammattipäte-
vyydestä annetun lain 9 §:n 2 mo-
mentin 1 kohdan mukaan syyllis-
tyminen kulkuneuvon kuljettami-
seen oikeudetta ajoluvan hakemis-
ta edeltäneen viiden vuoden aika-
na merkitsi ehdotonta estettä ajo-
luvan saamiselle. Korkein hallinto-
oikeus katsoi päätöksensä peruste-
luissa mainituista syistä välttämät-
tömäksi arvioida käsillä olevan yk-
sittäistapauksen yhteydessä, muo-
dostuiko lain soveltamisen loppu-
tulos asiassa perustuslain vastai-
seksi. Koska tällaista elinkeinova-
pauden rajoitusta ei voitu selvästi-
kään pitää välttämättömänä toisen 
perusoikeuden takaamiseksi eli lii-
kenne- ja asiakasturvallisuuden 
saavuttamiseksi, lainkohta oli jä-
tettävä tässä tapauksessa sovelta-
matta. Äänestys 4–1. 

Suomen perustuslaki 7 § 1 mo-
mentti, 18 § 1 momentti ja 106 § 
Laki taksinkuljettajien ammattipä-
tevyydestä 9 § 2 momentti 1 kohta 
Ks. ja vrt. KHO 2010:82 

KHO:2018:86

Arpajaiset – Rahapeli – Markki-
noinnin kieltäminen – Sosiaali-
nen media – Internetmainonta – 
Palvelujen tarjoamisen vapaus – 
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Sananvapaus – Rahapeliyhtiön 
tunnus

Suomalaisen yhtiön internetsivuil-
la ja sosiaalisen median tileillä oli 
maininta yhteistyöstä ulkomaisen 
rahapeliyhtiön kanssa ja rahapeli-
yhtiön tunnus. Rahapeliyhtiöllä ei 
ollut lupaa panna toimeen raha-
pelejä Suomessa. Kysymys oli ar-
pajaislaissa tarkoitetusta mainon-
nasta ja siten markkinoinnista, joka 
voitiin lain nojalla kieltää. Unio-
nioikeudessa taattu palvelujen tar-
joamisen vapaus ei ollut esteenä 
arpajaislain yksinoikeusjärjestel-
mään kuuluvaan luvattoman raha-
pelitoiminnan markkinoinnin kiel-
tämiseen. Myöskään se, että mai-
nonta kuului sananvapauden pii-
riin, joskin sen reuna-alueelle, ei 
ollut esteenä Poliisihallituksen 
päätökselle. Kun otettiin huo-
mioon arpajaislain tavoite vähen-
tää pelaamisesta aiheutuvia sosi-
aalisia ja terveydellisiä haittoja, 
laissa säädetyn kiellon vastaisen 
toiminnan kieltäminen ei ollut 
suhteellisuusperiaatteen tai tarkoi-
tussidonnaisuuden periaatteen 
vastaista. 

Arpajaislaki 4 § (661/2010) 3 kohta, 
62 § 2 momentti (661/2010) 1 kohta 
(575/2011) ja 62a § (661/2010) 1 ja 
2 momentti 
Suomen perustuslaki 12 § 
Sopimus Euroopan unionin toi-
minnasta 56 artikla 1 kohta 
Euroopan ihmisoikeussopimus 
10 artikla 

KHO:2018:87

Ulkomaalaisasia – Kansainväli-
nen suojelu – Vastuunmäärittä-
misasetus – Soveltamisala – 
Muussa kuin kansalaisuusval-
tiossa koetut oikeudenlouk-
kaukset – Palautuskielto

Nigerian kansalainen A oli hake-
nut Suomessa turvapaikkaa häntä 
Espanjassa uhkaavien oikeuden-
loukkausten perusteella. Maahan-
muuttovirasto oli jättänyt hake-
muksen tutkimatta ja käännyttä-
nyt A:n Espanjaan. Hallinto-oikeus 
oli kumonnut Maahanmuuttovi-
raston päätöksen ja palauttanut 
asian virastolle uudelleen käsitel-
täväksi. Hallinto-oikeus totesi, että 
A:n oli hänen kertomansa perus-
teella katsottava hakeneen kan-
sainvälistä suojelua Suomesta suh-
teessa Espanjaan siellä kokemansa 
kohtelun perusteella. Koska kysy-
mys ei ollut kansainvälisen suoje-
lun hakemisesta suhteessa A:n ko-
timaahan, A:n turvapaikkahake-

muksen käsittelystä vastuussa ole-
va valtio ei määräytynyt vastuun-
määrittämisasetuksen mukaisesti 
eikä hakemusta ollut voitu jättää 
tutkimatta ulkomaalaislain 103 §:n 
1 momentin 2 kohdan nojalla. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että kansainvälisen suojelun piiriin 
eivät lähtökohtaisesti kuulu ulko-
maalaisen oleskelumaassa tapah-
tuneet oikeudenloukkaukset. Kan-
sainvälistä suojelua koskevan ha-
kemuksen käsittelyn yhteydessä 
tutkitaan kysymys siitä, onko ul-
komaalaiselle myönnettävä turva-
paikka tai toissijaista suojelua hä-
nen kansalaisuusvaltiossaan uh-
kaavan vainon tai vakavan haitan 
vuoksi. Jos ulkomaalainen oleske-
lee kansalaisuusvaltionsa ulko-
puolella, hänelle ei voida myöntää 
turvapaikkaa tai toissijaista suoje-
lua, vaikka ulkomaalainen olisi oi-
keudenloukkausten vaarassa 
muualla kuin kansalaisuusvaltios-
saan, elleivät nämä oikeudenlouk-
kaukset ole samalla osoitus valitta-
jaa hänen kansalaisuusvaltiossaan 
uhkaavasta vainosta tai vakavasta 
vaarasta. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että oleskelumaassa mahdollisesti 
tapahtuneet oikeudenloukkaukset 
eivät suoraan vaikuttaneet vas-
tuunmäärittämisasetuksen mukai-
seen kansainvälistä suojelua kos-
kevan hakemuksen käsittelyvas-
tuun määräytymiseen. Korkeim-
man hallinto-oikeuden oikeuskäy-
tännössä (KHO 2012:18 ja 
2015:130) aikaisemmin omaksuttu 
toisensuuntainen tulkinta johti 
vastuunmäärittämisasetuksen pe-
riaatteiden vastaiseen lopputulok-
seen, eikä tuota tulkintaa ollut pi-
dettävä perusteltuna. Espanjaa 
kohtaan esitetyt väitteet oli kuiten-
kin tutkittava palautuskiellon kan-
nalta. 

Euroopan parlamentin ja Euroo-
pan unionin neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 604/2013 kolmannen 
maan kansalaisen tai kansalaisuu-
dettoman henkilön johonkin jäsen-
valtioon jättämän kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksen 
käsittelystä vastuussa olevan jä-
senvaltion määrittämisperustei-
den ja -menettelyjen vahvistami-
sesta (uudelleenlaadittu vastuun-
määrittämisasetus, ns. Dublin III), 
1 artikla, 2 artikla, 3 artiklan 1–2 
kohta, 12 artiklan 4 kohta ja 17 ar-
tiklan 1 kohta. 
Vaatimuksista kolmansien maiden 
kansalaisten ja kansalaisuudetto-
mien henkilöiden määrittelemisek-
si kansainvälistä suojelua saaviksi 

henkilöiksi, pakolaisten ja henki-
löiden, jotka voivat saada toissijais-
ta suojelua, yhdenmukaiselle ase-
malle sekä myönnetyn suojelun si-
sällölle annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 
2011/95/EU (ns. uudelleenlaadit-
tu määritelmädirektiivi),1 artiklan 
a kohta sekä e, g ja h alakohdat. 
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 2013/32/EU kan-
sainvälisen suojelun myöntämistä 
ja poistamista koskevista yhteisistä 
menettelyistä (ns. uudelleenlaadit-
tu menettelydirektiivi), 33 artiklan 
1 kohta 
Ulkomaalaislain 3 §:n 13 kohta, 
87 §:n 1 momentti, 88 §:n 1 mo-
mentti, 101 §:n 1 kohta, 103 § ja 
147 § 
Euroopan unionin tuomio asiassa 
C-394-/12, Abdullahi, 10.12.2013 
Vrt. KHO 2012:18 ja 2015:130 

KHO:2018:88

Ampuma-ase – Aseluvan myön-
täminen – Hyväksyttävä käyttö-
tarkoitus – Tyhjentävä luettelo – 
Työperuste – Välttämättömyys-
edellytys – Virka-asetta vastaava 
ase – Rajavartija

Rajavartija haki ampuma-aseen 
hallussapitoon oikeuttavaa lupaa 
työperusteella sellaiselle 9 mm pis-
toolille, joka vastasi hänen työteh-
tävissään käyttämäänsä asetta. Lu-
pahakemuksensa tueksi rajavartija 
oli ilmoittanut aseluvan mahdol-
listavan ampumaharjoittelun vir-
ka-asetta vastaavalla aseella myös 
vapaa-ajalla, mahdollisuuden 
käyttää asetta tarvittaessa myös 
varsinaisten virkatehtävien yhtey-
dessä ja mahdollisuuden ryhtyä 
välttämättömiin toimenpiteisiin 
rajavartiolaitoksen tehtävien alaan 
kuuluvan vakavan rikoksen estä-
miseksi vapaa-ajalla. 

Aseluvan käyttötarkoituksia 
koskevassa ampuma-aselain tyh-
jentävässä luettelossa edellytetään 
aselupaa työperusteella haettaes-
sa, että ampuma-ase, jota lupaha-
kemus koskee, on välttämätön 
työn suorittamiseksi. Välttämättö-
myysedellytys ei asiassa täyttynyt. 
Näin ollen poliisilaitos oli voinut 
hylätä aselupahakemuksen. 

Ampuma-aselaki 43 § 1 momentti 
3 kohta 

KHO:2018:89

Lastensuojelun jälkihuolto – Ter-
veydenhoitokulujen korvaami-
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9 Momentti 5/2018

M
om

en
tti

nen – Valitus vai hallintoriita – 
Korvausvastuussa oleva kunta

A oli tyttärensä B:n ollessa X:n kau-
pungin lastensuojelun järjestämäs-
sä jälkihuollossa ja asuessa Y:n 
kaupungissa maksanut tämän yk-
sityisellä lääkärillä käynnistä ai-
heutuneet terveydenhoitokulut. A 
oli jälkikäteen vaatinut X:n kau-
pungin sosiaalitoimelta, että se kor-
vaa hänelle nämä terveydenhoito-
kulut. X:n kaupungin viranhaltija 
oli hylännyt A:n vaatimuksen ja 
X:n sosiaali- ja terveyslautakunta 
hänen oikaisuvaatimuksensa.

A oli valittanut sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätöksestä hal-
linto-oikeuteen ja vaatinut, että X:n 
sosiaalitoimi velvoitetaan korvaa-
maan mainitut terveydenhoitoku-
lut. Hallinto-oikeus oli hylännyt 
A:n valituksen. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
A:n valituksen johdosta, että asias-
sa ei ollut kysymys lastensuojelu-
laissa tarkoitetun jälkihuollon kus-
tannusten korvaamisesta eikä jälki-
huollon sisällöstä, vaan jälkihuol-
lossa olevan lapsen vanhemman 
hankkimien terveydenhuollon pal-
velujen käyttämisestä aiheutunei-
den lapsen terveydenhoitokulujen 
korvaamisesta. Korkein hallinto-
oikeus totesi, että lastensuojelulais-
sa ei ole erikseen säädetty jälki-
huollossa olevan lapsen vanhem-
man ja lapsen jälkihuollosta vas-
taavan kunnan välisestä lapsen ter-
veydenhoitokulujen jälkikäteisen 
korvausasian ratkaisemisesta. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
lisäksi, että X:n sosiaali- ja terveys-
lautakunta ei ollut voinut A:ta oi-
keudellisesti sitovalla tavalla hylä-
tä A:n edellä tarkoitettua korvaus-
vaatimusta. X:n sosiaali- ja terveys-
lautakunnan oli näin ollen katsot-
tava päätöksessään ainoastaan 
esittäneen kannanottonsa asiassa. 
A:n X:n kaupungin sosiaalitoi-
meen kohdistamassa vaatimukses-
sa B:n terveydenhoitokulujen kor-
vaamisesta oli siten kysymys sel-
laisesta julkisoikeudellista maksu-
velvollisuutta koskevasta riidasta, 
joka on hallintolainkäyttölain 
69 §:n 1 momentin nojalla käsitel-
tävä hallintoriita-asiana. Hallinto-
oikeuden ei tämän vuoksi olisi tul-
lut käsitellä asiaa valituksena X:n 
sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätöksestä. 

Korkein hallinto-oikeus kumosi 
ja poisti hallinto-oikeuden päätök-
sen sekä jätti A:n hallinto-oikeu-
delle tekemän valituksen tutkimat-
ta. Enemmän viivästyksen välttä-
miseksi asiaa ei enää ollut syytä 

siirtää asiassa alueellisesti toimi-
valtaiselle hallinto-oikeudelle hal-
lintoriitana käsiteltäväksi, vaan 
korkein hallinto-oikeus otti asian 
välittömästi käsiteltäväkseen. 

B oli X:n kaupungin toimesta 
järjestetyssä jälkihuollossa olles-
saan asunut Y:n kaupungissa, joka 
oli ollut lastensuojelulain 16b §:ssä 
tarkoitettu sijoituskunta. Y:n kau-
pungin tai sen sairaanhoitopiirin, 
johon Y:n kaupunki kuului, olisi si-
ten tullut järjestää B:n tarvitsemat 
terveydenhuollon palvelut, joista 
syntyneiden kustannusten korvaa-
misesta X:n kaupunki olisi sijoitta-
jakuntana ollut vastuussa Y:n kau-
pungille. 

Lastensuojelulain 16b §:n 2 mo-
mentti ja terveydenhuoltolain 69 § 
huomioon ottaen A:n vaatimus oli 
kohdistettu väärään kuntaan. 
Asiaa ei tältä osin antanut aihetta 
arvioida toisin se, mitä sijoittaja-
kunnan tai sen sairaanhoitopiirin, 
johon se kuuluu, korvausvastuus-
ta sijoituskunnan tai sen sairaan-
hoitopiirin, johon se kuuluu, järjes-
tämistä terveydenhuollon palve-
luista on niiden välisessä suhteessa 
säädetty. 

A:n hallintoriitana käsiteltävä 
hakemus oli siten hylättävä. 

Äänestys 5–1–2 (koko jaoston is-
tunto). 

Lastensuojelulaki 16 § 1 momentti, 
16a § 1 ja 3 momentti, 16b §, 76 § 
1 momentti, 90 § 1 ja 3 momentti ja 
92 § 1 momentti 
Terveydenhuoltolaki 69 § (1326/
2010) 
Hallintolainkäyttölaki 69 § ja 70 § 
1 momentti 
Hallinto-oikeuslaki 2 § (430/1999) 
Valtioneuvoston päätös hallinto-
oikeuksien tuomiopiireistä (490/
1999) 1 § 
Valtioneuvoston päätös maakun-
nista (799/2009) 1 § 

KHO:2018:90

Ulkomaalaisasia – Kansainväli-
nen suojelu – Uusi turvapaikka-
peruste – Seksuaalinen 
suuntautuminen – Henkilökoh-
taisen uskottavuuden arviointi – 
Ilmeisen perusteeton hakemus – 
Suullinen käsittely

Asiassa oli kyse uusintahakemuk-
sesta, jossa uutena turvapaikkape-
rusteena oli esitetty, että valittaja 
oli kotimaassaan uhattuna homo-
seksuaalisuutensa takia. Maahan-
muuttovirasto ei ollut uuden tur-
vapaikkapuhuttelun jälkeen teke-
mällään päätöksellä antanut valit-

tajalle turvapaikkaa eikä oleskelu-
lupaa. Maahanmuuttovirasto oli 
katsonut valittajan hakemuksen il-
meisen perusteettomaksi, koska tä-
män esittämät väitteet seksuaali-
sesta suuntautumisesta olivat sel-
västi epäuskottavia. 

Valittaja oli valituksessaan hal-
linto-oikeudelle pyytänyt suullisen 
käsittelyn toimittamista voidakseen 
kertoa homoseksuaalisuudestaan 
sekä homoseksuaalien oloista ja 
kohtelusta kotimaassaan Irakissa. 
Lisäksi valittaja oli viitannut toimit-
tamaansa videotallenteeseen, joka 
esitti hänen seksuaalista kanssa-
käymistään toisen miehen kanssa. 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituk-
sen suullista käsittelyä pitämättä. 
Hallinto-oikeus oli pitänyt sinänsä 
mahdollisena, että valittaja oli ollut 
seksuaalisessa kanssakäymisessä 
miesten kanssa. Kuitenkin hallinto-
oikeuden mukaan valittajan kerto-
mus tämän väitetystä homosek-
suaalisuudesta oli ollut erittäin 
suppea, pintapuolinen ja epäuskot-
tava. Hallinto-oikeus ei myöskään 
hyväksynyt valittajan toimittamaa 
videotallennetta todisteeksi. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että hallinto-oikeus oli pitänyt va-
littajan kertomusta tämän homo-
seksuaalisuudesta mahdollisena, 
joskin epäuskottavana. Nyt puhee-
na olevassa asiassa suullisessa kä-
sittelyssä olisi ollut mahdollista 
selvittää tarkemmin valittajan väi-
tetyn seksuaalisen identiteetin 
muodostumista sekä sitä, miten 
hän on sen tuonut esiin kotimaas-
saan ja mitä seuraamuksia siitä on 
hänelle aiheutunut tai voisi aiheu-
tua. Henkilökohtaisen kuulemisen 
perusteella olisi voitu myös arvioi-
da, mikä merkitys videotallenteel-
la on selvityksenä asiassa. Tähän 
nähden valittajan henkilökohtaista 
uskottavuutta ei ollut voitu luotet-
tavalla tavalla arvioida ilman mah-
dollisuutta tulla henkilökohtaisesti 
kuulluksi hallinto-oikeudessa. 

Edellä todettuun nähden kor-
kein hallinto-oikeus katsoi, että va-
littajan pyytämä suullinen käsitte-
ly hallinto-oikeudessa ei ole ollut 
ilmeisen tarpeeton hallintolain-
käyttölain 38 §:n 1 momentissa tar-
koitetulla tavalla. Kun kysymys oli 
suullisen käsittelyn toimittamises-
ta valittajan uskottavuuden arvioi-
miseksi, olennaista merkitystä ei 
ollut sillä seikalla, että hakemus oli 
katsottu ilmeisen perusteettomak-
si. Hallinto-oikeuden ei näin ollen 
olisi tullut hylätä vaatimusta suul-
lisen käsittelyn toimittamisesta. 
Hallinto-oikeuden ei myöskään 
olisi tullut kieltäytyä käyttämästä 
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selvityksenä valittajan toimitta-
maa videotallennetta. Tämän 
vuoksi hallinto-oikeuden päätös 
oli kumottava ja asia oli palautetta-
va hallinto-oikeudelle suullisen 
käsittelyn toimittamiseksi ja sen 
jälkeen uudelleen ratkaistavaksi. 

Ulkomaalaislaki 87 § 1 momentti, 
87a § 1 momentti, 87b §, 88 § 1 mo-
mentti, 101 § ja 147 § 
Hallintolainkäyttölaki 33 §, 37 § 
1 momentti ja 38 § 1 momentti 

KHO:2018:91

Julkinen hankinta – Markkina-
oikeuden toimivalta – Julkisia 
hankintoja koskevan sopimuk-
sen määritelmä – Tarjoajien 
valinta – Maatilojen neuvonta-
palvelu

Maaseutuvirasto oli ilmoittanut 
avoimella menettelyllä puitejärjes-
telynä toteutettavasta Neuvo 2020 - 
Maatilojen neuvontajärjestelmän 
neuvontapalveluja koskevasta 
hankinnasta. Maaseutuvirasto oli 
päätöksellään sulkenut valittajan 
tarjouksen tarjouskilpailusta tar-
jouspyyntöä vastaamattomana. 

Markkinaoikeus katsoi, että 
neuvontapalvelussa oli kysymys 
julkisista hankinnoista annetussa 
laissa tarkoitetusta markkinaoi-
keuden toimivaltaan kuuluvasta 
julkisesta hankinnasta, tutki vali-
tuksen ja hylkäsi sen. 

Unionin tuomioistuimen asiassa 
antaman tuomion (C-9/17) mu-
kaan hankintadirektiivissä tarkoi-
tettuna julkista hankintaa koskeva-
na sopimuksena ei ollut pidettävä 
nyt kysymyksessä olevan kaltaista 
maatilojen neuvontajärjestelmää, 
jossa julkinen yksikkö valitsi kaik-
ki talouden toimijat, jotka täyttivät 
tarjouspyynnössä asetetut soveltu-
vuusvaatimukset ja jotka olivat 
suorittaneet hyväksyttävästi kysei-
sessä tarjouspyynnössä mainitun 
tentin, vaikka yhtään uutta toimi-
jaa ei voitu hyväksyä kyseisen jär-
jestelmän rajattuna voimassaoloai-
kana. 

Unionin tuomioistuin katsoi 
tuomiossaan muun ohella, ettei 
kysymys ollut julkista hankintaa 
koskevasta sopimuksesta, koska 
Maaseutuvirasto ei ollut ilmoitta-
nut tarjouspyynnössä hankintadi-
rektiivissä tarkoitettuja hankinta-
sopimuksen tekoperusteita, joilla 
tarjouksia olisi voitu vertailla ja 
asettaa järjestykseen. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
ennakkoratkaisun saatuaan, ettei 
Maaseutuviraston näin toteutetus-
sa neuvontapalvelua koskevassa 

järjestelyssä ollut kysymys hankin-
talaissa tarkoitetusta julkisesta 
hankinnasta, jota koskevan vali-
tuksen tutkiminen kuuluisi mark-
kinaoikeuden toimivaltaan. Mark-
kinaoikeuden olisi tullut jättää va-
litus tutkimatta. Tämän vuoksi 
korkein hallinto-oikeus kumosi 
markkinaoikeuden päätöksen. 
Kun otettiin huomioon, että Maa-
seutuvirasto oli perustellut tar-
jouksen poissulkemista yksin-
omaan hankintalakiin tukeutuen, 
myös Maaseutuviraston päätös 
kumottiin ja asia palautettiin Maa-
seutuvirastolle uudelleen käsitel-
täväksi. 

Laki julkisista hankinnoista (348/
2007) 5 § 1, 4 ja 15 kohta 
Laki maatalouden tukien toimeen-
panosta (192/2013) 6 § 1 momentti 
(501/2014), 8 § 1 momentti 7 kohta 
(1361/2014), 37 § (501/2014), 44 § 
(501/2014), 45 § (501/2014) 
Laki eräistä ohjelmaperusteisista 
viljelijäkorvauksista (1360/2014) 
10 § 1 ja 3 momentti 
Julkisia rakennusurakoita sekä jul-
kisia tavara- ja palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tekomenet-
telyjen yhteensovittamisesta an-
nettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2004/18/EY 
1 artikla 2 kohta a alakohta 
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetus (EU) N:o 1305/2013 Eu-
roopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseutu-
rahasto) tuesta maaseudun kehittä-
miseen ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta 
15 artikla 
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetus (EU) N:o 1306/2013 yh-
teisen maatalouspolitiikan rahoi-
tuksesta, hallinnoinnista ja seuran-
nasta ja neuvoston asetusten (ETY) 
N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) 
N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, 
(EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 
485/2008 kumoamisesta 12–15 ar-
tikla 
Komission täytäntöönpanoasetus 
(EU) N:o 808/2014 Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalous-
rahaston (maaseuturahasto) tuesta 
maaseudun kehittämiseen anne-
tun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EU) N:o 1305/
2013 soveltamissäännöistä johdan-
to-osa 7 perustelukappale ja 7 artik-
la 
Ks. KHO 2016:209 (ennakkoratkai-
supyyntö) 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
tuomio asiassa C-9/17, Tirkkonen 
(EU:C:2018:142) 

KHO:2018:92

Kunnallisvalitus – Jatkovalitus 
korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen – Valitusajan alkaminen – 
Kunnan jäsen – Hallinto-oikeu-
den päätöksen tiedoksianto 
saantitodistusta vastaan

Hallinto-oikeuden päätös kunnal-
lisasiassa oli toimitettu postitse 
saantitodistusta vastaan valittajal-
le, joka oli valittanut hallinto-oi-
keuteen kunnan jäsenenä. 

Kuntalain (410/2015) 142 §:ssä 
säädetään jatkovalituksesta. Sen 
2 momentin mukaan valitusaika 
luetaan siitä, kun ilmoitus päätök-
sestä on julkaistu. Jos päätös on an-
nettu asianosaiselle erikseen tie-
doksi, valitusaika luetaan kuiten-
kin tiedoksisaannista. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että valitusaika oli kuntalain 
142 §:n 2 momentin perusteella 
luettava erikseen tiedoksi annetun 
hallinto-oikeuden päätöksen tie-
doksisaannista. Kuntalain 142 §:n 
2 momentti vastaa aikaisemman 
kuntalain (365/1995) 97 §:n 2 mo-
menttia sillä erotuksella, että sana 
asianomainen on muutettu 
asianosaiseksi. Sen perusteella, 
mitä uuden kuntalain esitöissä 
(HE 268/2014 vp) on lain 142 §:ään 
liittyen todettu, tällä muutoksella 
ei ole tarkoitettu muuttaa valitus-
ajan alkamista sellaisen muutok-
senhakijan osalta, joka alun perin 
on tehnyt valituksen hallinto-oi-
keuteen kunnan jäsenenä. Valitus-
aika kunnan jäsenen jatkovalituk-
sessa korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen alkaa uudenkin kuntalain 
mukaan kulua siitä, kun hallinto-
oikeuden päätös on annettu valit-
tajalle erikseen tiedoksi. 

Kuntalaki (410/2015) 142 § 2 mo-
mentti 

KHO:2018:93

Asiakirjajulkisuus – Viranomai-
sen tietojensaantioikeus – Polii-
sin tietojensaantioikeus – 
Salassa pidettävä tieto – Tervey-
denhuollon toimintayksikkö – 
Potilas – Huumausaineiden 
takavarikointi – Rikosepäily – 
Todistamiskielto

Sairaalassa potilaana olleelta hen-
kilöltä oli takavarikoitu huumaus-
aineita. Tieto henkilön olemisesta 
potilaana terveydenhuollon toi-
mintayksikössä oli julkisuuslain 
perusteella salassa pidettävä. 
Tämä tieto kuului terveydenhuol-
lon ammattihenkilön ja hänen pal-
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veluksessaan tai muuten hänen 
apunaan toimivan henkilön oikeu-
denkäymiskaaren mukaisen todis-
tamiskiellon piiriin. Poliisilaitok-
sen tietopyynnön perusteena ol-
leessa rikosepäilyssä ei ollut kysy-
mys sellaisesta oikeudenkäymis-
kaaressa tarkoitetusta rikoksesta, 
johon todistamiskieltoa ei sovellet-
taisi. Tämän vuoksi poliisilaitok-
sella ei ollut poliisilain perusteella 
oikeutta saada sairaanhoitopiiriltä 
huumausaineiden takavarikointia 
koskevaan asiakirjaan sisältyvää 
tietoa potilaan henkilöllisyydestä. 

Viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettu laki (julkisuus-
laki) 9 § 1 momentti, 10 §, 22 § 
1 momentti, 24 § 1 momentti 25 
kohta ja 29 § 1 momentti 1 kohta
Poliisilaki 4 luku 2 § 1 momentti
Oikeudenkäymiskaari 17 luku 14 § 
ja 22 § 2 momentti 

KHO:2018:94

Ulkomaalaisasia – Kansainväli-
nen suojelu – Turvapaikka – 
Sisäisen paon mahdollisuus – 
Sisäisen paon kohtuullisuus – 
Afganistan – Kabul

Maahanmuuttovirasto oli katso-
nut, että Afganistanin kansalaisel-
la, hazara-alkuperää olevalla A:lla 
oli perustellusti aihetta pelätä jou-
tuvansa kotialueellaan Wardakin 
maakunnassa vainotuksi ulko-
maalaislain 87 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla. Asiassa oli 
kysymys siitä, oliko hänellä katsot-
tava olevan ulkomaalaislain 
88e §:n mukainen sisäisen paon 
mahdollisuus Kabuliin. 

Maahanmuuttovirasto oli Afga-
nistanin ja Kabulin turvallisuusti-
lannetta koskevien tietojen perus-
teella arvioinut, että A:lla oli mah-
dollisuus turvallisesti ja laillisesti 
siirtyä asumaan Kabuliin, eikä hän 
siellä ollut vaarassa joutua henki-
lökohtaisten ominaisuuksiensa 
vuoksi vainon tai vakavan haitan 
kohteeksi. Hallinto-oikeus oli hy-
lännyt Maahanmuuttoviraston 
päätöksestä tehdyn valituksen ja 
katsonut, että A:n voitiin kohtuu-
della edellyttää turvautuvan sisäi-
seen pakoon Kabuliin. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
Maahanmuuttoviraston ja hallin-
to-oikeuden tavoin, että A:lla oli si-
nänsä mahdollisuus matkustaa ja 
päästä Kabuliin turvallisesti ja lail-
lisesti. Asiassa oli vielä arvioitava, 
voitiinko A:n kohtuudella edellyt-
tää oleskelevan Kabulissa. Tältä 
osin oli arvioitava, voisiko A elää 
Kabulissa suhteellisen normaalia 

elämää, joka ei merkittävästi poik-
keaisi toisten, samaan väestöryh-
män kuuluvien henkilöiden keski-
määräisestä tilanteesta. 

Korkein hallinto-oikeus arvioi 
lähtökohtaisesti, että terveen, nai-
mattoman ja työkykyisen miehen 
voitiin edellyttää oleskelevan Ka-
bulissa siitäkin huolimatta, että hä-
nellä ei ole kaupungissa sukulaisia 
tai muuta verkostoa. Sisäisen paon 
kohtuullisuuden arvioinnissa oli 
kuitenkin kiinnitettävä huomiota 
henkilön olosuhteisiin kokonai-
suudessaan. Merkitystä oli myös 
sisäisen paon kohteen turvalli-
suustilanteella, koska turvallisuu-
den heiketessä edellytykset suh-
teellisen normaaliin elämään vai-
keutuvat. 

A oli 19-vuotias, eikä hänellä 
nuoresta iästään johtuen ollut am-
mattia tai merkittävää työkokemus-
ta. A:lla ei ollut enää perheenjäseniä 
tai muuta verkostoa Kabulissa. A 
kärsi myös vakavista mielentervey-
songelmista, joiden korkein hallin-
to-oikeus arvioi vaikuttavan hänen 
toimintakykyynsä ja siten merkittä-
vällä tavalla heikentävän hänen 
edellytyksiään hankkia Kabulissa 
toimeentulo ja turvata muut, ihmis-
arvoisen elämän perusedellytyksiin 
kuuluvat tarpeensa. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
kiinnittäen myös huomiota Kabu-
lin shiia-hazaraväestön heikenty-
neeseen turvallisuustilanteeseen, 
ettei A:n voitu kohtuudella edel-
lyttää oleskelevan Kabulissa. Hä-
nellä ei siten ollut ulkomaalaislain 
88e §:ssä tarkoitettua sisäisen paon 
mahdollisuutta Kabuliin ja näin ol-
len hänelle oli myönnettävä turva-
paikka. 

Ulkomaalaislaki 87 §:n 1 momentti, 
88d § ja 88e § 

KHO:2018:95

Oikeusapu – Kansainvälinen 
suojelu – Ilmeisen perusteeton 
hakemus – Suullinen käsittely 
hallinto-oikeudessa – Asiakoh-
tainen palkkio – Kiinteä palkkio 
– Kohtuullinen palkkio – Ase-
tuksen ristiriita lain kanssa

Maahanmuuttovirasto oli hylän-
nyt turvapaikanhakijan hakemuk-
sen ulkomaalaislain 101 §:ssä tar-
koitetulla tavalla ilmeisen perus-
teettomana. Hallinto-oikeus hylkä-
si valituksen ja totesi, että hake-
muksen on katsottava olleen ilmei-
sen perusteeton. Oikeusavun palk-
kioperusteista annetun valtioneu-
voston asetuksen (palkkioasetus) 

7a §:n 2 momentin mukaan asia-
kohtainen palkkio hallinto-oikeu-
dessa ilmeisen perusteettoman ha-
kemuksen kohdalla on 400 euroa. 

Asiamies oli vaatinut hallinto-
oikeudessa palkkiota 1300 euroa 
sillä perusteella, että hallinto-oi-
keudessa toimitetun suullisen kä-
sittelyn vuoksi asia oli laadultaan 
ja laadultaan erityisen vaativa. Täl-
löin sovellettavaksi tulisi palkkio-
asetuksen 7a §:n 1 momentti. Hal-
linto-oikeus katsoi, että palkkio-
asetuksen sanamuoto ei mahdol-
listanut 400 euroa korkeamman 
palkkion maksamista. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että oikeusapulain 17a §:n mukaan 
avustajalle vahvistetaan kohtuulli-
nen asiakohtainen palkkio. Toi-
saalta palkkioasetuksen 7a §:n 
2 momentin sanamuoto ei esillä 
olevassa tilanteessa mahdollista-
nut 400 euroa suuremman asia-
kohtaisen palkkion maksamista. 
Kyseessä olevan asian laadun ja 
laajuuden vaatima työpanos huo-
mioon ottaen palkkioasetuksen 
7a §:n 2 momentin soveltaminen 
johtaisi tässä tapauksessa kohtuut-
toman matalan palkkion vahvista-
miseen avustajalle ja siten ristirii-
taan oikeusapulain 17a §:n kanssa. 
Ristiriitaa ei ollut mahdollista 
poistaa palkkioasetuksen tulkin-
nalla. 

Korkein hallinto-oikeus jätti 
palkkioasetuksen 7a §:n 2 momen-
tin tässä yksittäistapauksessa so-
veltamatta perustuslain 107 §:n 
nojalla. Asia tuli avustajalle asiasta 
hallinto-oikeudessa aiheutuvan 
työmäärän perusteella rinnastaa 
laadultaan ja laajuudeltaan erityi-
sen vaativaan asiaan. Korkein hal-
linto-oikeus vahvisti, että avusta-
jalle tuli oikeusapulain 17a §:n pe-
rusteella maksaa hallinto-oikeu-
dessa suoritetuista toimenpiteistä 
vaadittu 1300 euron palkkio. 

Suomen perustuslaki 107 § 
Oikeusapulaki 17a § 
Oikeusavun palkkioperusteista an-
nettu valtioneuvoston asetus 7a § 
1 ja 2 momentti 
Ulkomaalaislaki 101 § 

KHO:2018:96

Viestintämarkkinat – Televisio- 
ja radiolähetystoiminnan tukku-
markkinat – Sovellettava laki – 
Laki sähköisen viestinnän palve-
luista – Tietoyhteiskuntakaari – 
Merkityksellisen markkinan 
määrittely – Huomattavan mark-
kinavoiman yritys – Huomatta-
van markkinavoiman yritykselle 
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asetettavat velvollisuudet – Vel-
vollisuus noudattaa kustannus-
suuntautunutta hinnoittelua – 
Päälähetysaseman mastokohtai-
nen antennipaikan enimmäis-
hinta – Säännelty toiminta – 
Sääntelemätön toiminta – Sitou-
tunut pääoma – Kohtuullinen 
tuotto – Viestintäviraston har-
kintavalta – Valitusoikeus

Viestintävirasto oli televisio- ja ra-
diolähetystoiminnan tukkumark-
kinoita koskevassa päätöksessään 
määritellyt merkitykselliset hyö-
dykemarkkinat ja maantieteelliset 
markkinat ja katsonut Digita 
Oy:llä edelleen olevan huomatta-
van markkinavoiman (HMV) ase-
ma antennipaikkaan ja -kapasiteet-
tiin pääsyn, televisiolähetyspalve-
luiden ja valtakunnallisten radiolä-
hetyspalvelujen tukkumarkkinoil-
la. Virasto oli asettanut Digitalle 
useita huomattavan markkinavoi-
man velvollisuuksia. 

Asiassa oli kysymys Viestintävi-
raston viestintämarkkinalain ku-
moamisen jälkeen ensimmäistä 
kertaa tekemästä huomattavaa 
markkinavoimaa koskevasta pää-
töksestä ja siinä asetetuista velvoit-
teista. Kun otettiin huomioon, että 
viestintämarkkinalakiin perustu-
vat teleyritysten oikeudet ja vel-
vollisuudet jäivät voimaan, kun-
nes Viestintävirasto oli ensimmäis-
tä kertaa tehnyt tietoyhteiskunta-
kaaren mukaisen päätöksen huo-
mattavasta markkinavoimasta ja 
sen seurauksena asettanut teleyri-
tyksille tietoyhteiskuntakaaren 
mukaiset oikeudet ja velvollisuu-
det, Viestintäviraston oli tullut so-
veltaa valituksenalaista päätöstä 
tehdessään ja sen osana olevaa me-
netelmämuistiota laatiessaan tieto-
yhteiskuntakaaren säännöksiä. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että Viestintävirasto oli määritellyt 
televisio- ja radiolähetyspalvelujen 
tukkumarkkinat ja merkitykselliset 
hyödykemarkkinat sekä maantie-
teelliset markkinat tietoyhteiskun-
takaaren ja puitedirektiivin sekä 
komission direktiivin nojalla anta-
mien suositusten mukaisesti. Li-
säksi korkein hallinto-oikeus kat-
soi, että Digitalla oli huomattava 
markkinavoiman asema antenni-
paikkaan ja -kapasiteettiin pääsyn, 
televisiolähetyspalveluiden ja val-
takunnallisten radiolähetyspalve-
lujen tukkumarkkinoilla ja tämän 
vuoksi Viestintäviraston oli tullut 
asettaa Digitalle tietoyhteiskunta-
kaaren mukaisia huomattavan 
markkinavoiman velvollisuuksia. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
myös, että Viestintäviraston Digi-
talle asettamat huomattavan mark-
kinavoiman velvollisuudet olivat 
valtaosin tietoyhteiskuntakaaren 
mukaisia ja oikeassa suhteessa ta-
voiteltavaan päämäärään nähden. 
Viestintävirasto oli toiminut har-
kintavaltansa rajoissa lukuun otta-
matta antennipaikan vuokraami-
selle mastokohtaisesti määrättyä 
enimmäishintaa siltä osin kuin ky-
symys oli säänneltyyn toimintaan 
sitoutuneen pääoman kohdistami-
sesta, mikä oli ratkaistava tosiasia-
kysymyksenä. Kun kuitenkin otet-
tiin huomioon, että asiassa ei ollut 
esitetty riittävää selvitystä säännel-
tyyn toimintaan sitoutuneen pää-
oman kohdentamisesta sekä se, 
että enimmäishintaa koskeva vel-
vollisuus oli päättynyt 24.4.2018, 
asiassa ei ollut enää syytä kumota 
Viestintäviraston päätöstä ja pa-
lauttaa asiaa Viestintäviraston kä-
siteltäväksi päälähetysasemien 
mastokohtaisten antennipaikan 
vuokrauksen enimmäishintojen 
uudelleen määrittämiseksi siltä 
osin kuin kysymys oli päälähetys-
asemien lähestymiskatoksiin ja 
huoltotiloihin sitoutuneen pää-
oman kohdentamisesta. Näin ollen 
lausuminen Digitan valituksesta 
raukesi tältä osin. Muilta osin kor-
kein hallinto-oikeus katsoi päätök-
sestään ilmenevin perustein, että 
Viestintäviraston päätös ei ollut Di-
gitan esittämillä perusteilla lainvas-
tainen. Näiltä osin valitus hylättiin. 

Asiassa oli myös ratkaistavana, 
vaikuttiko Viestintäviraston päätös 
Yleisradio Oy:n, MTV Oy:n ja Sa-
noma Finland Oy:n asemaan ja oli-
ko päätöksellä siten katsottava ol-
leen välitön vaikutus mainittujen 
yhtiöiden oikeuksiin tai etuihin. 
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että 
Viestintäviraston Digitalle osoitta-
ma huomattavan markkinavoiman 
päätös voi vaikuttaa mainittujen 
yhtiöiden asemaan televisio- ja ra-
diolähetyspalvelujen markkinoilla 
puitedirektiivin 4 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitetulla tavalla, sellaise-
na kuin unionin tuomioistuin on 
mainittua säännöstä oikeuskäytän-
nössään tulkinnut. Valituksenalai-
sen päätöksen voitiin siten katsoa 
vaikuttavan välittömästi mainittu-
jen yhtiöiden oikeuksiin ja etuihin 
hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti ja Yleisradiolla, 
MTV:llä ja Sanomalla oli siten kat-
sottava olevan oikeus valittaa Vies-
tintäviraston tekemästä huomatta-
van markkinavoiman päätöksestä. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että Viestintävirasto ei ollut Yleis-

radion, MTV:n ja Sanoman esittä-
mällä tavalla menetellyt lainvastai-
sesti, kun se ei ollut asettanut Digi-
talle tukkutason valtakunnallisille 
radiolähetyspalveluille päätökses-
sä asetettujen velvollisuuksien li-
säksi muita velvollisuuksia kuin 
hinnaston ja toimitusehtojen jul-
kaisua koskevan velvoitteen, ja 
että Viestintävirasto oli voinut 
poistaa aikaisemmat analogista 
valtakunnallista radiolähetyspal-
velua koskevat velvoitteet. Vies-
tintävirasto ei ollut menetellyt 
lainvastaisesti myöskään siltä osin, 
kun se ei ollut asettanut televisiolä-
hetyspalveluiden tukkumarkki-
noille enimmäishintaa. Näin ollen 
Yleisradion, MTV:n ja Sanoman 
yhteinen valitus hylättiin. 

Keskeiset sovelletut oikeusohjeet ja 
muu huomioon otettava aineisto 

Kansallinen lainsäädäntö: 
Laki sähköisen viestinnän palve-
luista (aikaisemmin tietoyhteis-
kuntakaari) 1 §, 3 § 8 ja 9 kohta, 
51 §, 52 § 1, 3 ja 4 momentti, 53 § 1–
4 momentti, 56 § 1 ja 3 momentti, 
68 § 1 ja 2 momentti, 69 § 1 ja 3 mo-
mentti, 71 § 1–5 momentti, 82 § 1 ja 
2 momentti, 308 § 1 momentti, 
310 § 1 momentti 4 kohta, 312 § 
1 momentti, 315 § 1 ja 2 momentti, 
351 § 1 momentti, 352 § 1 ja 4 mo-
mentti 
Laki korkeimmasta hallinto-oikeu-
desta 2 § 
Hallintolainkäyttölaki 6 §, 22 § ja 
26 § 1 momentti 
Hallintolaki 6 §, 11 §, 31 § 1 mo-
mentti, 34 § 1 momentti, 36 §, 44 § 
1 momentti 3 kohta, 45 § 1 moment-
ti, 47 § 1 momentti, 49 § 1 ja 3 mo-
mentti, 54 § 1 momentti, 57 § 1 mo-
mentti, 60 § 1 momentti 
Laki sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa 18 § 1 ja 3 mo-
mentti, 19 § 1 ja 2 momentti 
Laki viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta 11 § 1 momentti ja 2 mo-
mentti 1 kohta, 24 § 1 momentti 
20 kohta, 26 § 1 momentti 2 kohta 
Laki verkkoinfrastruktuurin yh-
teisrakentamisesta ja -käytöstä 3 § 
1 momentti 

Unionin oikeus: 
Euroopan unionin perusoikeuskir-
ja 47 artikla 1 kohta 
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi sähköisten viestintä-
verkkojen ja -palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä 2002/21/
EY, sellaisena kuin se on muutettu-
na direktiivillä 2009/140/EY (puit-
edirektiivi) 4 artikla 1 kohta, 5 ar-
tikla 1 ja 3 kohta, 6 artikla 1 kohta, 
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7 artikla 3 ja 4 kohta, 5 kohta a ala-
kohta, 6 ja 7 kohta, 7 a artikla 1 koh-
ta, 8 artikla 1, 2 ja 5 kohta, 14 artikla 
2 kohta, 15 artikla 2 ja 3 kohta, 
16 artikla 1, 3, 4 ja 6 kohta a alakoh-
ta 
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi sähköisten viestintä-
verkkojen ja niiden liitännäisto-
mintojen käyttöoikeuksista ja yh-
teenliittämisestä 2002/19/EY, sel-
laisena kuin se on muutettuna di-
rektiivillä 2009/140/EY (käyttöoi-
keusdirektiivi) 2 artikla 2 kohta 
a alakohta, 8 artikla 2 ja 4 kohta, 
12 artikla 1 ja 2 kohta, 13 artikla 1 ja 
2 kohta 
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 2014/61/EU toimen-
piteistä nopeiden sähköisten vies-
tintäverkkojen käyttöönoton kus-
tannusten vähentämiseksi 1 artikla 
4 kohta 

Oikeuskäytäntö: 
KHO 2014:157 
KHO 2012:58 
KHO 7.5.2012, taltionumero 1115 
Asia C-282/13, T-Mobile Austria, 
EU:C:2015:24 
Asia C-140/13, Altman ym, 
EU:C:2014:2362 
Asia C-28/15, Koninklijke KPN 
ym., EU:C:2016:692 
Asia C-277/16, Polkomtel, 
EU:C:2017:989 

Muu huomioon otettava aineisto: 
Komission suositus sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/21/EY 
mukaisesti ennakkosääntelyn alai-
siksi tulevista merkityksellisistä 
tuote- ja palvelumarkkinoista säh-
köisen viestinnän alalla (2014/
710/EU) 2 kohta 
Euroopan komission ohjeet mark-
kina-analyysiä ja huomattavan 
markkinavoiman arvioimista var-
ten sähköisen viestinnän verkkoja 
ja palveluja koskevassa yhteisön 
sääntelyjärjestelmässä (2002/C 
165/03) 1, 7, 20, 24, 25, 27, 28, 31, 72, 
75, 78–80, 114, 117, 118, 135 ja 145 
kohta 

KHO:2018:98

Lääkevalmisteen korvattavuus – 
Peruskorvattavuus – Erityiskor-
vattavuus – Korvattavuuden 
rajoittaminen – Kohtuullinen 
tukkuhinta – Kuuleminen – 
Saman sairauden hoidossa käy-
tettävä vastaava valmiste – 
Diabeteslääke – Glargininsuliini 
– Biosimilaarivalmiste – Luotta-

muksensuoja – Tasapuolinen 
kohtelu – Päätöksen perustele-
minen

Lääkkeiden hintalautakunta oli 
vahvistanut glargininsuliinia vai-
kuttavana aineena sisältävän pit-
kävaikutteisen diabeteslääkkeen 
rajoitetun perus- ja erityiskorvatta-
vuuden ja vahvistanut kysymyk-
sessä olevalle valmisteelle koh-
tuullisen tukkuhinnan. Hakemus, 
jonka mukaan peruskorvattavuus 
olisi ollut rajoittamaton ja erityis-
korvattavuus joko rajoittamaton 
tai vähemmän rajoitettu kuin pää-
töksen mukaan, oli kuukauden yli-
menovaihetta lukuun ottamatta 
tullut päätöksellä hylätyksi. 

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 
hakijan lääkkeiden hintalautakun-
nan päätöksestä tekemän valituksen. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että lääkkeiden hintalautakunta ei 
ollut toiminut kuulemisvelvollisuu-
tensa vastaisesti, kun se oli toimival-
tansa perusteella omasta aloittees-
taan rajoittanut lääkevalmisteen pe-
ruskorvattavuutta sekä sen erityis-
korvattavuutta hakijan esittämää 
tiukemmin, varaamatta hakijalle ti-
laisuutta lausua rajoituksesta. 

Lääkkeiden hintalautakunnalla 
oli peruskorvattavuuden rajoitta-
mista koskevan sairausvakuutus-
lain 6 luvun 6 §:n 1 momentin ja 
erityiskorvattavuuden rajoittamis-
ta koskevan sairausvakuutuslain 
6 luvun 9 §:n 2 momentin nojalla 
ollut toimivalta omasta aloittees-
taan rajoittaa valmisteen perus- ja 
erityiskorvattavuutta, vaikka sen 
käsiteltävänä oli ollut valittajan pe-
rus- ja erityiskorvattavuutta sekä 
kohtuullisen tukkuhinnan vahvis-
tamista koskeva hakemus. 

Valittajalle ei ollut voinut syn-
tyä luottamuksensuojaa lääkkei-
den hintalautakunnan aiemmasta 
samaa valmistetta koskeneesta 
päätöksestä, jolla valmisteen pe-
rus- ja erityiskorvattavuus oli 
11 kuukauden määräajaksi vahvis-
tettu rajoittamattomana diabetek-
sen hoitoon. Lääkkeiden hintalau-
takunta ei ollut muun ohella mark-
kinatilanteen muuttuessa sidottu 
aikaisemmissa päätöksissään teke-
miinsä kannanottoihin. 

Lääkkeiden hintalautakunnan 
päätöksen lainmukaisuuden kan-
nalta ratkaisevaa oli, oliko päätök-
sen mukaiseen rajoitukseen esitet-
ty riittävät hoidolliset ja taloudelli-
set perusteet. 

Lääkevalmisteen laajasta käy-
töstä aiheutuvien kustannusten 
kohtuullisuutta oli arvioitava sai-
rausvakuutuslain 6 luvun 6 §:n 

1 momentin 2 kohdan ja 9 §:n 
2 momentin nojalla ottaen huo-
mioon mainitun luvun 7 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitetut sa-
man sairauden hoidossa käytettä-
vien vastaavien lääkevalmisteiden 
hinnat Suomessa. Valmisteen käy-
töstä aiheutuvia kustannuksia oli 
voitu verrata muuhun samaa vai-
kuttavaa ainetta sisältävään val-
misteeseen ja tämän biosimilaariin, 
joita voitiin pitää kysymyksessä 
olevaa valmistetta vastaavina. 

Lääkkeiden hintalautakunta oli 
esittämillään perusteilla voinut 
päätyä katsomaan, että kysymyk-
sessä olevan valmisteen laajasta 
käytöstä voisi aiheutua sairausva-
kuutuslain 6 luvun 6 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuja kohtuuttomia 
kustannuksia verrattuna valmis-
teella saavutettavaan hyötyyn. 

Päätöstä ei ollut perusteita pitää 
hallintolain 45 §:n 1 momentin vas-
taisesti perustelemattomana sillä 
perusteella, että lääkkeiden hinta-
lautakunta ei ollut yksityiskohtai-
sesti vertaillut valittajan hakemuk-
sensa tueksi esittämiä perusteita 
valituksenalaisesta päätöksestä il-
meneviin, valmisteen rajoitettua 
perus- ja erityiskorvattavuutta 
koskeviin perusteisiin. 

Sairausvakuutuslaki 6 luku 5 § 
1 momentti, 6 §, 7 § 1 momentti ja 9 § 
Hallintolaki 6 §, 31 § 1 momentti, 
32 §, 34 § 1 momentti ja 45 § 1 mo-
mentti 

KHO:2018:99

Kansalaisuusasia – Henkilölli-
syys – Henkilöllisyyden luotet-
tava selvittäminen – Kokonais-
harkinta – Ristiriitaiset tiedot – 
Syntymäaika – Oikeuslääketie-
teellinen tutkimus iän selvittä-
miseksi

Kansalaisuuslain mukaan Suomen 
kansalaisuuden myöntäminen 
edellyttää luotettavasti selvitettyä 
henkilöllisyyttä. Sitä, onko kansa-
laisuutta hakevan henkilöllisyys 
tullut luotettavasti selvitetyksi, on 
arvioitava kokonaisharkinnalla. 

Ensisijaisesti arviointi perustuu 
asiakirjoihin. Jos hakijan kotimaas-
ta ei kuitenkaan ole saatavilla luo-
tettavia asiakirjoja, arviointi on 
tehtävä muun selvityksen kuten 
hakijan oman kertoman perusteel-
la, jos sitä voidaan pitää luotetta-
vana. Luotettavuuden arviointiin 
vaikuttaa esimerkiksi se, vastaako 
hakijan ilmoittama ikä todellisuut-
ta. Tällöin voidaan myös muu kuin 
hakijan esittämä selvitys ottaa 
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huomioon. Hakijan oleskelulupa-
asian yhteydessä mahdollisesti 
tehty oikeuslääketieteellinen tutki-
mus iän selvittämiseksi voi olla täl-
laista muuta kokonaisharkinnassa 
huomioon otettavaa selvitystä. 

Valittaja oli saapunut Suomeen 
vuonna 2012 ilman henkilöllisyyt-
tä osoittavia asiakirjoja. Hän oli 
kansalaisuusasian käsittelyn yh-
teydessä vuonna 2016 ilmoittanut 
olleensa Suomeen saapuessaan 15-
vuotias. Valittajalle oli hänen Suo-
meen saapuessaan tehty oikeuslää-
ketieteellinen tutkimus, jonka mu-
kaan hän oli ollut tuolloin ainakin 
18-vuotias. 

Oikeuslääketieteellisellä tutki-
muksella iän selvittämiseksi ei voi-
da saada tarkkaa tietoa eikä edes 
täysin luotettavaa arviota hakijan 
iästä. Tutkimuksen tulokset voi-
daan kuitenkin ottaa huomioon ar-
vioitaessa, vastaako hakijan ilmoit-
tama ikä yhtenä henkilöllisyyden 
määrittämisen kriteerinä todelli-
suutta. Kun otettiin huomioon va-
littajan ilmoittaman syntymäajan 
ja oikeuslääketieteellisen tutki-
muksen perusteella arvioidun syn-
tymäajan välinen huomattava ris-
tiriita, valittajan henkilöllisyyttä ei 
voitu kokonaisuutena arvioiden 
pitää luotettavasti selvitettynä. 

Kansalaisuuslaki 6 § 
Ulkomaalaislaki 6a § 

KHO:2018:100

Lääkevalmiste – Rinnakkaisval-
miste – Viitehintaryhmä – Viite-
hintaryhmän muodostaminen – 
Viitehintaryhmään sisällyttämi-
nen – Hintailmoitus – Kauppaan-
tuloilmoitus – Kaupan olo – 
Selvittämisvelvollisuus – Vali-
tuksen tutkiminen – Päätöksen 
tiedoksianto – Yleistiedoksianto 
– Tiedoksianto verkossa – Suos-
tumus sähköiseen tiedoksian-
toon

Lääkkeiden hintalautakunta oli 
päättänyt muodostaa viitehinta-
ryhmät lääkevalmisteista, joiden 
myyntiluvan haltija valittaja oli, ja 
niiden rinnakkaisvalmisteista, 
sekä julkaissut päätöksensä vali-
tusosoituksineen verkkosivustol-
laan. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että lääkkeiden hintalautakunta ei 
ollut noudattanut 21.6.2017 teke-
määnsä viitehintaryhmien muo-
dostamista koskevaa päätöstä tie-
doksiantaessaan hallintolain 62 §:n 
1 momentissa säädettyä yleistie-
doksiantoa koskevaa menettelyä, 

sillä päätöksestä ei ollut asiassa 
saadun selvityksen perusteella il-
moitettu virallisessa lehdessä eikä 
lääkkeiden hintalautakunnan 
verkkosivustolla olevaan ilmoi-
tukseen ollut sisältynyt tietoa siitä, 
että tiedoksisaannin katsotaan ta-
pahtuneen seitsemäntenä päivänä 
ilmoituksen julkaisemisesta viralli-
sessa lehdessä. 

Kun valittaja ei ollut myöskään 
antanut suostumustaan päätöksen 
sähköiseen tiedoksiantoon sähköi-
sestä asioinnista viranomaistoi-
minnassa annetun lain 18 §:n 1 mo-
mentissa säädetyllä tavoin, vali-
tusaika lääkkeiden hintalautakun-
nan 21.6.2017 tekemästä viitehinta-
ryhmien muodostamista koske-
vasta päätöksestä ei ollut edellä 
kuvatussa tilanteessa valittajan 
osalta alkanut kulua. Näin ollen 
valittajan maanantaina 24.7.2017 
saapunut valitus oli katsottava teh-
dyksi määräajassa. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
ettei lääkkeiden hintalautakunnal-
la ollut viitehintaryhmän muodos-
tamista koskevan menettelyn sum-
maarisuuden ja massaluontoisuu-
den vuoksi lähtökohtaisesti velvol-
lisuutta selvittää kunkin viitehin-
taryhmään sisällytettävän lääke-
valmisteen konkreettista kaupan-
oloa, vaan lautakunnan oli arvioi-
tava viitehintaryhmän muodosta-
misen edellytyksiä lääkkeiden 
myyntilupien haltijoilta saamiensa 
ilmoitusten perusteella. Lääkkei-
den hintalautakunnan oli esillä 
olevassa tapauksessa kuitenkin ol-
lut perusteltua valittajan sille teke-
män selvityspyynnön johdosta li-
säksi tiedustella rinnakkaisvalmis-
teiden kaupanoloa rinnakkaisval-
misteiden myyntiluvan haltijan 
edustajilta. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että lääkkeiden hintalautakunta oli 
voinut katsoa rinnakkaisvalmistei-
den olleen sairausvakuutuslain 
6 luvun 19 §:n 3 momentin mukai-
sesti kaupan hintailmoituksen 
ajankohtana, kun valmisteet olivat 
tällöin olleet tukkuliikkeestä saata-
villa. Näin ollen lääkkeiden hinta-
lautakunta oli voinut ja sen oli tul-
lutkin muodostaa valituksen koh-
teena olevat viitehintaryhmät. 

Sairausvakuutuslaki 6 luku 18 § 
1 momentti, 19 § 2 momentti, 20 § 
1 ja 2 momentti, 21 § 1 ja 2 moment-
ti sekä 26 § 
Hallintolainkäyttölaki 22 § 
Hallintolaki 54 § 1 momentti, 55 § 
1 momentti ja 62 § 
Laki sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa 18 ja 19 § 

Ympäristöasiat

KHO:2018:76

Maankäyttö ja rakentaminen – 
Ranta-asemakaava – Matkailu-
palvelujen alue – Ranta-asema-
kaavan sisältövaatimukset – 
Rantarakentamisen mitoitus – 
Vapaan rantaviivan vaatimus – 
Virkistystarpeiden huomioon 
ottaminen

Ranta-asemakaava oli laadittu 
matkailupalvelukokonaisuuden 
toteuttamiseksi joen ranta-alueelle. 
Kaava-alueella oli jokeen rajoittu-
vaa luonnollista rantaviivaa 500 
metriä ja muunnettua rantaviivaa 
noin 125 metriä. Joen ranta-alueet 
olivat paikoin hyvin tiheään ra-
kennettuja. Kaava-alueella oli ole-
massa oleva loma-asunto. Ranta-
asemakaavassa oli osoitettu joen 
rantaan ulottuva laaja yhteiskäyt-
töinen lähivirkistysalue (VL-yk) ja 
tälle alueelle rantaviivan tuntu-
maan saunan rakennusala sekä 
rantaviivaan rajoittuva olemassa 
olevaa loma-asuntoa varten tarkoi-
tettu loma-asuntojen korttelialue 
yhdelle enintään kaksiasuntoiselle 
loma-asunnolle (RA) ja samoin 
rantaviivaan rajautuvia maa- ja 
metsätalousalueita (M). VL-yk-
alueen ja M-alueiden taustamaas-
toon oli osoitettu muun ohella 
matkailua palvelevia korttelialuei-
ta (RM), joille oli kaavassa osoitet-
tu rakennusoikeutta yhteensä 
1 800 kerrosneliömetriä. 

Matkailupalveluihin liittyvää 
rakentamista voitiin sinänsä osoit-
taa erilaisin mitoitusperustein ja 
myös tehokkaammin kuin tavan-
omaisen loma-asumisen alueille. 
Siten pelkästään se seikka, että sal-
littavan lomarakentamisen mää-
rän arvioinnissa apuvälineenä 
käytettävä rantarakentamisen mi-
toitus ylitti jo nykytilanteessa ran-
ta-asemakaava-alueilla yleisesti 
hyväksyttävän mitoituksen, ei ol-
lut kaavan lainmukaisuuden arvi-
oinnissa ratkaisevaa. Maankäyttö- 
ja rakennuslaissa säädetyt ranta-
asemakaavan sisältövaatimukset 
oli kuitenkin otettava huomioon 
myös silloin, kun ranta-asemakaa-
vassa osoitettiin matkailua palve-
levaa rakentamista ranta-alueelle. 

Kun otettiin huomioon matkai-
lupalvelukokonaisuutta varten 
osoitettu rakentamisen määrä ja 
sen sijoittuminen joen ranta-
alueelle, tuli kaava-alueen ranta lä-
hes kokonaisuudessaan varatuksi 
rantaan tukeutuvaan rakentami-
seen. Ranta-asemakaavan maan-
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käyttöratkaisusta seurasi, että kaa-
van ranta-alueelle ei jäänyt riittä-
västi maankäyttö- ja rakennuslain 
73 §:n 1 momentin 3 kohdassa tar-
koitettua yhtenäistä rakentama-
tonta aluetta. Kun myös otettiin 
huomioon joen varren rakentamis-
tilanteesta saatu selvitys ja se, että 
ranta-asemakaavassa osoitetut vir-
kistysalueet olivat osa kaavan mat-
kailupalvelukokonaisuutta, kaa-
vaa laadittaessa ei ollut maankäyt-
tö- ja rakennuslain 39 §:n 2 mo-
mentin 9 kohdassa tarkoitetulla ta-
valla riittävästi otettu huomioon 
virkistykseen soveltuvien alueiden 
riittävyyttä. Ranta-asemakaava oli 
siten lainvastainen. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 39 § 
2 momentti 9 kohta, 54 § 4 mo-
mentti, 73 § 1 momentti 
Ks. ja vrt. KHO 2014:89 

KHO:2018:80

Ympäristölupa – Lupamääräys-
ten tarkistaminen – Toiminnan 
olennainen muuttaminen – Beto-
nin tuotanto – Tuotantomäärä – 
Melupäästö – Liikenne

Valmisbetonin ja märkälaastin tuot-
tamiseen myönnetyssä ympäristö-
luvassa, sellaisena kuin se oli hallin-
to-oikeuden päätöksellä osittain 
muutettuna, oli rajoitettu tuotanto-
määrä 40000 m3:een/vuosi. Betoni-
tehtaan meluhaitta aiheutui pää-
asiassa toimintaan liittyvästä liiken-
nöinnistä, kuten valmisbetonia pois 
kuljettavien autojen liikkumisesta 
alueella sekä mahdollisesti lastaa-
misen yhteydessä syntyvästä ko-
lahtelusta. Tehtaan tuotantomäärän 
lisääminen hallinto-oikeuden pää-
töksen mukaisesta olisi lisännyt 
vastaavasti tehdasalueen liiken-
nöintiä, minkä voitiin arvioida ole-
van eräistä naapuruussuhteista an-
netun lain 17 §:n 1 momentti huo-
mioon ottaen häiritsevää lähiympä-
ristön asukkaille etenkin yöaikaan. 
Kun yhtiön vaatima tuotantomäärä 
oli sidoksissa suoraan toiminnasta 
aiheutuvaan liikenteen määrään ja 
siitä lähiympäristölle häiriötä ai-
heutuviin melupäästöistöihin, eikä 
toiminnan meluvaikutuksia ollut 
selvitetty, tuotantomäärää oli voitu 
ympäristönsuojelulain (86/2000) 
42 §:n 1 momentti ja 43 §:n 2 mo-
mentti huomioon ottaen rajoittaa 
lupamääräyksellä. Ympäristöhait-
tojen ehkäiseminen tai rajoittami-
nen ei ollut mahdollista muilla 
määräyksillä. 

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 
28 § 3 momentti, 42 § 1 momentti ja 

43 § 1 ja 2 momentti Ks. myös ym-
päristönsuojelulaki (527/2014) 29 § 
1 momentti, 49 § ja 52 § 1 ja 2 mo-
mentti 

KHO:2018:82

Maankäyttö ja rakentaminen – 
Rakennuslupa – Rakennusluvan 
hakeminen – Rakennuspaikan 
hallinta – Yhteisomistus – Tontin 
osaomistajan suostumus luvan 
hakemiseen – Hallinnanjako-
sopimus

A, B ja C omistivat tontin ja sillä si-
jaitsevan kaksiasuntoisen raken-
nuksen yhteisesti määräosin siten, 
että A:n osuus oli ¼, B:n osuus ¼ ja 
C:n osuus ½. Tontilla sijaitsevan 
rakennuksen asuntoa 2 hallinneet 
A ja B hakivat rakennuslupaa ra-
kennuksen vaipan sisällä ilman lu-
paa tehdyille toimenpiteille, joihin 
kuului muun ohella asuntojen väli-
sen seinän siirtäminen. Asiassa oli 
ratkaistavana, edellyttikö raken-
nusluvan myöntäminen kaikilta 
osin tai ainakin osaksi myös C:n 
hakemusta tai suostumusta. Jos ra-
kennusluvan myöntämisen katsot-
tiin edellyttävän vähintäänkin C:n 
suostumusta, asiassa oli edelleen 
arvioitava, miten suostumus voi-
tiin katsoa annetuksi. 

Luvanhakijat A ja B omistivat 
tontista määräosan eivätkä he siten 
yhdessä hallinneet koko rakennus-
paikkaa. Tilanteessa, jossa raken-
nuspaikka oli yhteisomistuksessa, 
rakennusluvan myöntäminen 
edellytti lähtökohtaisesti kaikkien 
yhteisomistajien suostumusta ra-
kennushankkeeseen. 

Tonttia ja rakennusta koskevalla 
hallinnanjakosopimuksella ja sii-
hen tehdyllä muutoksella oli yhtei-
somistajien kesken sovittu muun 
ohella tontilla sijaitsevan raken-
nuksen hallinnan jakamisesta. Hal-
linnanjakosopimuksen muutoksen 
liitteenä olevasta pohjapiirustuk-
sesta ilmeni, että asuntojen 1 ja 
2 välistä seinää ja samalla yhteiso-
mistajien aikaisemmin hallitse-
mien rakennuksen osien välistä ra-
jaa oli tuossa yhteydessä siirretty. 
Hallinnanjakosopimus ja sen muu-
tos oli kirjattu lainhuuto- ja kiinni-
tysrekisteriin. 

D:n, joka oli hallinnanjakosopi-
muksen muutosta allekirjoitettaessa 
omistanut ½ määräosan tontista ja 
sillä sijaitsevasta rakennuksesta, oli 
A:n ja B:n ohella katsottava sopi-
muksen hyväksymisellä antaneen 
suostumuksensa asuntojen 1 ja 2 vä-
lisen seinän siirtämiselle. C:n oli os-
taessaan D:n osuuden tontista ja ra-

kennuksesta tullut olla tietoinen 
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kir-
jatusta hallinnanjakosopimuksesta 
ja sen muutoksesta. Hallinnanja-
kosopimus ja sen muutos sitoivat si-
ten C:tä tontin ja rakennuksen mää-
räosan luovutuksensaajana. 

Kun otettiin huomioon edellä 
hallinnanjakosopimuksesta ja sen 
muutoksesta lausuttu, asuntojen 
1 ja 2 välisen seinän siirtämiseen 
oli ollut kaikkien yhteisomistajien 
suostumus ja C oli määräosan luo-
vutuksensaajana myös tähän suos-
tumukseen sidottu. Kun tämän li-
säksi otettiin huomioon, että muut 
rakennusluvalla hyväksytyt suh-
teellisen vähäiset muutostoimen-
piteet olivat tapahtuneet raken-
nuksen vaipan sisällä A:n ja B:n 
hallinnanjakosopimuksen nojalla 
hallitsemissa tiloissa, rakennuslu-
van hakeminen ei ollut edellyttä-
nyt hallinnanjakosopimuksen li-
säksi C:n erillistä suostumusta. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 131 § 
1 momentti 
Maakaari 14 luku 3 § 
Ks. ja vrt. KHO 2013:43 

KHO:2018:83

Ympäristölupa – Vakuus – Jät-
teen käsittelytoiminta – Betoni- 
ja tiilijätemurske – Jätehuollon 
varmistaminen – Toiminnan 
lopettaminen – Jätteen määrä ja 
laatu – Hyötykäyttö – MARA-
asetus

Kierrätysbetonin ja tiilen käsitte-
lylaitoksen toimintaan myönnetyl-
lä ympäristöluvalla oli sallittu va-
rastoida toiminta-alueella yhteen-
sä 400000 tonnia betoni- ja tiilijätet-
tä. Aluehallintovirasto oli pitänyt 
ympäristönsuojelulain (86/2000) 
43a §:n (647/2011) mukaista jät-
teen käsittelytoiminnalta vaaditta-
vaa vakuutta tarpeettomana ottaen 
huomioon jätteen ominaisuudet ja 
murskeiden hyötykäyttömahdolli-
suudet maarakentamisessa. Hal-
linto-oikeus oli hylännyt elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen (ELY-keskuksen) valituksen 
aluehallintoviraston päätöksestä. 

KHO kumosi ELY-keskuksen 
valituksesta aluehallintoviraston ja 
hallinto-oikeuden päätökset ja pa-
lautti asian vakuuden asettamista 
varten aluehallintovirastolle uu-
delleen käsiteltäväksi. Päätöksen 
perusteluissa lausuttiin, että va-
kuus voitiin jättää vaatimatta vain 
poikkeustapauksissa. Edellytykse-
nä oli, että vakuudella katettavat 
kustannukset olisivat vähäiset. 

momentti_5_18.fm  Page 15  Tuesday, July 24, 2018  1:09 PM



Murskaamatonta jätettä saatiin va-
rastoida alueella suuri määrä, eikä 
murskaamattomalla betoni- ja tiili-
jätteellä ollut vielä taloudellista ar-
voa. Siitä seikasta, että valmis beto-
ni- ja tiilijätemurske oli hyödynnet-
tävissä maarakennuskohteissa, ei 
seurannut, että murskaamattomal-
la betoni- ja tiilijätteellä olisi aina 
taloudellista arvoa. Ennen hyödyn-
tämistä jäte oli murskattava ja siitä 
oli otettava tarvittavat analyysit. 
Vakuuden asettamisvelvollisuu-
desta ei lain mukaan ollut voitu 
poiketa myöskään sillä perusteella, 
että toiminnanharjoittaja oli vaka-
varainen. Näin ollen toiminnalta 
oli edellytettävä edellä mainitussa 
säännöksessä tarkoitettua jätteen-
käsittelytoiminnan vakuutta. 

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 
43a § (647/2011 ja 196/2012)
Ks. myös ympäristönsuojelulaki 
(527/2014) 59 § 

Verotusasiat

KHO:2018:77

Elinkeinotulon verotus – Mene-
tyksen vähennyskelpoisuus – 
Myyntisaaminen – Pääomalaina

A Oy oli toimittanut tytäryhtiöl-
leen tuotteita, mistä oli kertynyt A 
Oy:lle myyntisaamisia. A Oy ja ty-
täryhtiö olivat vuonna 2011 sopi-
neet, että osa myyntisaamisista 
muutetaan pääomalainaksi, ja kir-
janpidossa tämä erä oli käsitelty 
pääomalainana. Tytäryhtiö oli ase-
tettu konkurssiin vuonna 2013. 
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että 
pääomalainasaatavaksi muunnet-
tu saatava oli menettänyt luon-
teensa elinkeinotulon verottami-

sesta annetun lain 16 §:n 7 kohdas-
sa tarkoitettuna myyntisaamisena. 
A Oy:n vaatimus saatavan mene-
tyksen vähentämisestä verotukses-
sa hylättiin. Verovuosi 2013. 

Laki elinkeinotulon verottamisesta 
7 § ja 16 § 7 kohta 

KHO:2018:97

Arvonlisävero – Arvonlisäveron 
soveltamisala – Verollinen liike-
toiminta – Poikkeukset myynnin 
verollisuudesta – Vastike – Val-
tion tuki – Vähennysoikeus – 
Henkilöstön koulutuksesta 
aiheutuvat kustannukset

A Oy, joka harjoitti pääasiallisena 
toimintanaan arvonlisäverollista 
liiketoimintaa, toimi lisäksi Ope-
tushallituksen valvonnan alaisena 
ammatillisena erikoisoppilaitokse-
na ja oli saanut tätä varten opetus- 
ja kulttuuriministeriön myöntä-
män ammatillisen lisäkoulutuksen 
järjestämisluvan. Luvan mukaan 
koulutuksen järjestäjä voi järjestää 
ammatillisesta aikuiskoulutukses-
ta annetussa laissa (631/1998) tar-
koitettua ammattitutkintoon ja eri-
koisammattitutkintoon valmista-
vaa koulutusta ja muuta ammatil-
lista lisäkoulutusta ammatillisessa 
erikoisoppilaitoksessa. A Oy sai 
tätä koulutustoimintaansa varten 
valtion tukea. Erikoisoppilaitos 
toimi A Oy:n sisäisenä yksikkönä. 

Saamansa luvan perusteella A 
Oy järjesti ammatillista lisäkoulu-
tusta omille työntekijöilleen. Li-
säksi A Oy järjesti peruskursseja 
henkilöille, jotka todennäköisesti 
tultiin myöhemmin palkkaamaan 
A Oy:n palvelukseen. Lisäkoulu-
tus ja peruskurssit olivat niille 

osallistuville maksuttomia. A Oy 
osti koulutuspalveluja alihankinta-
na B Oy:ltä, joka laskutti tuottamis-
taan palveluista A Oy:tä. Asiassa 
oli kysymys siitä, oliko A Oy:llä oi-
keus vähentää B Oy:ltä ostamiinsa 
koulutuspalveluihin sisältyvät ar-
vonlisäverot. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että A Oy:llä oli oikeus vähentää B 
Oy:n veloituksiin sisältyvä arvon-
lisävero siltä osin kuin koulutus 
käsitti A Oy:n palveluksessa ole-
van henkilökunnan lisä- ja täyden-
nyskoulutusta. Sillä seikalla, että A 
Oy sai koulutukseen lain nojalla 
valtion tukea, ei ollut vähennysoi-
keuden suhteen merkitystä. 

Sen sijaan siltä osin kuin koulu-
tus kohdistui henkilöihin, jotka 
koulutuksen aikana eivät olleet A 
Oy:n palveluksessa, A Oy:n eri-
koisoppilaitoksena harjoittaman 
toiminnan katsottiin rinnastuvan 
sellaisiin lain nojalla koulutusta jär-
jestäviin tai lain nojalla valtion tu-
kea saaviin oppilaitoksiin, joilla ei 
ollut oikeutta vähentää ostoihinsa 
sisältyvää arvonlisäveroa. Kun otet-
tiin huomioon myös verotuksen 
neutraalisuuden periaate, A Oy:llä 
ei ollut oikeuttaa vähentää B Oy:n 
veloituksiin sisältyvää arvonlisäve-
roa mainituilta osin. Äänestys 4–1. 

Keskusverolautakunnan ennakko-
ratkaisu ajalle 21.4.2017–
31.12.2018. 
Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 
1 kohta, 2 § 1 momentti, 18 § 2 mo-
mentti, 39 § 1 momentti, 40 § sekä 
102 § 1 ja 2 momentti 
Neuvoston direktiivi yhteisestä ar-
vonlisäverojärjestelmästä 2006/
112/EY 2 artikla 1 kohta c alakohta, 
24 artikla 1 kohta, 132 artikla 1 kohta 
i alakohta ja 168 artikla a alakohta 

Toimitus: Tia Tuominen
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