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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 6/2018

VAHVISTETUT LAIT

●Liikesalaisuuslaki ja siihen 
liittyvät säädösmuutokset 
(595–710/2018)

HE 49/2018 vp
LaVL 8/2018 vp
TaVM 11/2018 vp

Lait tulivat voimaan 15.8.2018 
lukuun ottamatta L:a vakuutusten 
tarjoamisesta, joka tulee voimaan 
1.10.2018. 

Liikesalaisuuslaissa säädetään lii-
kesalaisuuksien suojasta ja sivii-
lioikeudellisista oikeussuojakei-
noista. Laissa on liikesalaisuuden 
määritelmä sekä säännökset liike-
salaisuuden oikeudettomasta 
hankkimisesta, käyttämisestä ja il-
maisemisesta. Laissa määritellään 
myös sallitut liikesalaisuuden 
hankkimistavat ja säädetään siitä, 
millä edellytyksillä väärinkäytök-
sistä ja laittomasta toiminnasta voi-
daan ilmoittaa ja sananvapautta 
käyttää liikesalaisuuden suojasta 
huolimatta.

Liikesalaisuuden haltijan käy-
tettävissä on liikesalaisuuksien 
loukkaustilanteissa nykyistä täs-
mällisemmin määritellyt ja katta-
vammat oikeussuojakeinot. Tuo-
mioistuin voi määrätä kielloista ja 
korjaavista toimenpiteistä tai mak-
settavaksi käyttökorvausta. Se voi 
myös määrätä liikesalaisuuden 
loukkaajan maksamaan hyvitystä 
ja vahingonkorvausta.

Lailla pannaan täytäntöön Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston 
liikesalaisuuksien suojaamista 
koskeva direktiivi. Samalla liikesa-
laisuuksien suojaa koskeva säänte-
ly sopimattomasta menettelystä 
elinkeinotoiminnassa annetusta 
laista kumotaan ja voimassa oleva 
sääntely siirretään eräin täsmen-
nyksin liikesalaisuuslakiin. Työso-
pimuslakia muutetaan. Lakia täs-
mennetään ja siihen lisätään viit-

taussäännös liikesalaisuuslakiin, 
koska työsopimuslain liikesalai-
suuksia koskeva säännös saa sisäl-
tönsä myös liikesalaisuuslaista. 
Käräjäoikeudella ja markkinaoi-
keudella on osin rinnakkaista toi-
mivaltaa liikesalaisuuksien louk-
kauksia koskevissa riita-asioissa. 
Oikeuspaikkasäännös edellyttää 
tarkistuksia oikeudenkäymiskaa-
reen sekä oikeudenkäynnistä 
markkinaoikeudessa annettuun la-
kiin. Oikeudenkäynnistä markki-
naoikeudessa annettua lakia muu-
tetaan myös siten, että liikesalai-
suuksia koskevat kiellot käsitel-
lään markkinaoikeudessa teollis-ja 
tekijänoikeudellisina asioina. Vä-
häisiä tarkistuksia tehdään myös 
todistelun turvaamisesta teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevissa riita-
asioissa annettuun lakiin. Liike-
salaisuuden osalta käytettävä kä-
sitteistö yhdenmukaistetaan siten, 
että lainsäädännössä käytetään 
johdonmukaisesti käsitettä liikesa-
laisuus. Laki vakuutusten tarjoa-
misesta annetun lain 79 §:n muut-
tamisesta tulemaan voimaan 
1.10.2018 sekä muut eduskunnan 
vastaukseen sisältyvät lait tulevat 
voimaan 15.8.2018.

●Tieliikennelaki ja siihen liitty-
vät säädösmuutokset (729–
742/2018) 

HE 180/2017 vp
PeVL 9/2018 vp 
LaVL 9/2018 vp 
LiVM 16/2018 vp

Lait tulevat voimaan 1.6.2020.

Tieliikennelainsäädäntö uudiste-
taan kokonaisuudessaan. Laeilla 
poistetaan tieliikennelainsäädän-
töä rasittavaa tulkinnanvaraisuut-
ta ja puutteellisuuksia sekä saate-
taan lainsäädäntö johdonmukai-
semmaksi kokonaisuudeksi. Uusi 
tieliikennelaki kokoaa yhteen tie-
liikenteessä käyttäytymistä koske-
van lainsäädännön. Laissa sääde-

tään liikenteen yleisistä periaat-
teista, liikennesäännöistä ja ajo-
neuvojen käyttämisestä tiellä, lii-
kenteenohjauksesta sekä liiken-
teenohjauksessa käytettävistä lait-
teista ja merkeistä. Sen lisäksi sää-
detään lain rikkomisesta määrättä-
västä liikennevirhemaksusta ja sen 
järjestelmästä. Toistuvien rikko-
musten perusteella määrättäviä 
ajokieltoja ajokorttilaissa uudiste-
taan samalla kertaa. 

Eduskunnan lausumat: 1. Edus-
kunta edellyttää, että uuden tielii-
kennelain uudistuksista tiedote-
taan tiellä liikkujia tehokkaasti ja 
kattavasti, ja että lain vaikutuksia 
seurataan ja arvioidaan erityisesti 
liikenteen turvallisuuden ja suju-
vuuden osalta. 2. Eduskunta edel-
lyttää, että valtioneuvosto valmis-
telee yhteistyössä kuntien ja mui-
den toimijoiden kanssa yhtenäisen 
ratkaisun kotihoidon ja vastaavien 
kotiin tarjottavien palvelujen työn-
tekijöiden pysäköinnin helpotta-
miseksi ja valmistelee viipymättä 
asiassa tarvittavat säännösmuu-
tokset.

●Laki autoverolain muuttami-
sesta ja laki ajoneuvoverolain 
10 §:n ja liitteen muuttami-
sesta (570-571/2018)

HE 74/2018 vp
VaVM 7/2018 vp

Laki autoverolain muuttamisesta 
tulee voimaan 1.9.2018 ja laki ajo-
neuvoverolain 10 §:n ja liitteen 
muuttamisesta tulee voimaan 
1.1.2019.

Uutta autoverotaulukkoa sovelle-
taan autoihin, joiden CO2-päästö-
tieto on mitattu WLTP-menetel-
mällä ja jotka rekisteröidään tai 
otetaan käyttöön 1.9.2018 tai sen 
jälkeen. Auton verotuksessa sovel-
letaan WLTP-mittaustavan mu-
kaista päästöarvoa. Uusi autovero-
taulukko ja pakettiautojen vero-
prosentista tehtävää vähennystä 
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osoittava verotaulukko WLTP-me-
netelmällä (Worldwide Harmo-
nized Light Vehicles Test Procedu-
re) mitatuille autoille tulevat voi-
maan 1.9.2018. Muihin kuin 
WLTP-menetelmällä mitattuihin 
autoihin sovelletaan jatkossakin 
nykyisiä autoverotaulukoita. 
WLTP-menetelmällä mitatun au-
ton verotuksessa voidaan verovel-
vollisen vaatimuksesta soveltaa 
nykyistä autoverotaulukkoa uu-
den autoverotaulukon sijasta, jos 
kyseinen auto on tilattu ennen 
1.9.2018 ja se on rekisteröity tai 
otettu käyttöön 1.9.2018 tai sen jäl-
keen. Tällöin auton verotuksessa 
sovelletaan autolle ilmoitettua 
NEDC-menetelmän mukaisesti 
mitattua tai takaisinlaskettua pääs-
töarvoa. Verovelvollisen tai veros-
sa vastuussa olevan on esitettävä 
vaatimus nykyisen autoverotaulu-
kon soveltamisesta autoveroilmoi-
tuksella. Uusi ajoneuvoverotau-
lukko WLTP-menetelmällä mita-
tuille autoille tulee voimaan 
1.1.2019. Taulukko koskee 1.1.2020 
sekä sen jälkeisiä veropäiviä, ja sitä 
sovelletaan kaikkiin autoihin, joi-
den CO2-päästötieto on mitattu 
WLTP-menetelmällä. Muihin kuin 
WLTP-menetelmällä mitattuihin 
autoihin sovelletaan jatkossakin 
nykyisiä ajoneuvoverotaulukoita. 
Uusien verotaulukoiden voimaan-
tuloon asti autot verotetaan ny-
kyisten verotaulukoiden mukaan 
niidenkin autojen osalta, joilla on 
uuden WLTP-menetelmän mukai-
nen mittaustulos. Tällöin verotuk-
sessa sovelletaan verovelvollisen 
eduksi niin sanottua takaisinlas-
kettua arvoa. Eduskunnan lausu-
ma: Eduskunta edellyttää, että val-
tiovarainministeriö seuraa vero-
taulukoihin tehtävien muutosten 
vaikutuksia ja esittää eduskunnal-
le asiantuntijaselvityksen muutos-
ten vaikutuksista verotuksen ta-
soon autojen eri CO2-päästötasoil-
la vuoden 2018 loppuun mennes-
sä. Jos selvitys antaa aihetta korjaa-
viin lainsäädäntötoimenpiteisiin, 
ministeriön tulee valmistella tar-
vittavat hallituksen esitykset vii-
vytyksettä ja saattaa ne eduskun-
nan käsiteltäviksi. 

●Laki yrityspalvelujen asiakas-
tietojärjestelmästä annetun 
lain muuttamisesta, laki val-

tion erityisrahoitusyhtiöstä 
annetun lain muuttamisesta, 
laki alueiden kehittämisestä ja 
rakennerahastotoiminnan hal-
linnoinnista annetun lain 
11 §:n muuttamisesta, laki val-
tionavustuksesta yritystoimin-
nan kehittämiseksi annetun 
lain 23 §:n muuttamisesta, laki 
tuloverolain muuttamisesta ja 
laki riskirahoitusta alkuvai-
heen pääomarahastoihin 
sijoittavasta valtion kokonaan 
omistamasta osakeyhtiöstä 
annetun lain 3 §:n muuttami-
sesta (762–767/2018)

HE 66/2018 vp
TaVM 10/2018 vp

Lait tulivat voimaan 1.9.2018.

Laeissa säädetään Innovaatiora-
hoituskeskus Business Finlandin ja 
Finpro Oy:n tehtävistä ja toimival-
lasta. Toimijoiden laeissa esiinty-
vät nimet muutetaan Innovaatio-
rahoituskeskus Tekesistä Innovaa-
tiorahoituskeskus Business Finlan-
diksi ja Finpro Oy:stä Business Fin-
land Oy:ksi. Muutokset liittyvät 
Innovaatiorahoituskeskus Tekesin 
nimenmuutokseen Innovaatiora-
hoituskeskus Business Finlandiksi 
ja Finpro Oy:n nimenmuutokseen 
Business Finland Oy:ksi ja näiden 
toimijoiden tehtävien yhdistämi-
seen ja uudelleenjärjestämiseen 
Business Finland-kokonaisuuden 
alle.

●Laki ammatillisesta koulutuk-
sesta annetun lain muuttami-
sesta, laki opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetun 
lain muuttamisesta ja laki 
yksityisistä turvallisuuspalve-
luista annetun lain muuttami-
sesta (547–549/2018)

HE 57/2018 vp
SiVM 3/2018 vp

Lait tulivat voimaan 1.8.2018.

Ammatillisesta koulutuksesta an-
nettua laki muuttuu siten, että 
opetus- ja kulttuuriministeriölle 
annettua valtuutusta asetuksella 
säätää ammatillisen tutkinnon pe-
rusteisiin sisältyvistä osaami-

saloista laajennetaan sikäli, kun se 
on tarpeellista johtuen osaami-
salaan kohdistuvista muista sään-
nöksistä, sopimuksista tai osaami-
salaan kohdistuvista turvallisuus-
vaatimuksista. Opiskeluoikeuden 
peruuttamista opiskelijan tervey-
dentilaan ja toimintakykyyn liit-
tyvistä syistä koskevia säännöksiä 
täsmennetään siten, että säännök-
siä voidaan soveltaa paitsi koko-
naiseen tutkintoon, myös tutkin-
toon kuuluvaan osaamisalaan. 
Järjestämisluvan myöntämistä 
koskevaa säännöstä täsmenne-
tään siten, että ammatillisen kou-
lutuksen järjestämisluvasta voi-
daan poissulkea koulutuksen jär-
jestäjän oikeus myöntää tutkintoja 
ja antaa koulutusta tiettyyn tut-
kintoon sisältyvällä osaamisalalla 
tai osaamisaloilla. Opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annet-
tua lakia muutetaan täsmentämäl-
lä sitä siten, että harkinnanvarai-
sen korotuksen myöntäminen on 
mahdollista myös varainhoito-
vuoden aikana. Lisäksi tehdään 
tarpeelliset täsmennykset koskien 
mahdollisen lisätalousarvion mu-
kaisen rahoituksen jakamista. Yk-
sityisistä turvallisuuspalveluista 
annettuun lakiin tehdään amma-
tillisesta koulutuksesta annetusta 
laista ja ammatillisen koulutuksen 
tutkintorakenteesta annetusta 
asetuksesta johtuvat tekniset 
muutokset.

●Varhaiskasvatuslaki, laki var-
haiskasvatuksen asiakasmak-
suista annetun lain muuttami-
sesta, laki perusopetuslain 
muuttamisesta, laki yksityi-
sistä sosiaalipalveluista anne-
tun lain muuttamisesta ja laki 
lasten kotihoidon ja yksityi-
sen hoidon tuesta annetun lain 
muuttamisesta (540–544/2018)

HE 40/2018 vp
PeVL 17/2018 vp 
SiVM 5/2018 vp

Lait tulivat voimaan 1.9.2018, 
muutoksia aletaan soveltaa 
1.1.2030 lukien.

Varhaiskasvatuslaissa säädetään 
henkilökunnan kelpoisuuksista, 
henkilöstön mitoituksesta ja tieto-
jen käsittelystä ja salassapidosta. 
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Laissa säädetään koulutukseen pe-
rustuvista tehtävänimikkeistä ja 
otetaan huomioon ammatillisessa 
koulutuksessa tapahtuneet muu-
tokset. Lailla perustetaan uusi var-
haiskasvatuksen tietovaranto, jon-
ka tarkoituksena on parantaa var-
haiskasvatustietojen yhdenmukai-
suutta ja luotettavuutta ja mahdol-
listaa varhaiskasvatustietojen tur-
vallinen, tehokas ja keskitetty säh-
köinen kokoaminen, käsittely ja 
luovuttaminen lapsen huoltajien ja 
tietoja tarvitsevien eri viranomais-
ten käytettäväksi. Päiväkodin joh-
don kelpoisuuksia ja henkilöstö-
rakennetta koskevia säännöksiä 
muutetaan nykyisestä kasvatta-
malla korkeakoulutetun 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. Eduskunnan vastauk-
seen liittyy seitsemän lausumaa. 

●Laki opintotukilain 4 ja 5a §:n 
muuttamisesta, laki lukiokou-
lutuksen ja ammatillisen kou-
lutuksen opiskelijoiden koulu-
matkatuesta annetun lain 
muuttamisesta, laki työttö-
myysturvalain 2 luvun 10 §:n 
muuttamisesta ja laki opinto-
tuen muutoksenhakulautakun-
nasta annetun lain 1 §:n muut-
tamisesta (550–553/2018)

HE 58/2018 vp
SiVM 4/2018 vp

Lait tulivat voimaan 1.8.2018.

Opintotukilaki ja lukiokoulutuk-
sen ja ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoiden koulumatkatuesta 
annettu laki muuttuvat siten, että 
opintotukeen ja koulumatkatu-
keen oikeuttaviksi opinnoiksi kat-
sotaan perusopetuslaissa säädetyn 
oppivelvollisuusiän ylittäneille 
järjestetty perusopetus. Kyseinen 
opiskelu katsotaan päätoimiseksi, 
jos opintojen laajuus on vähintään 
22 kurssia lukuvuodessa. Työttö-
myysturvalakiin tehdään lisäksi 
opintotukea koskevan lainsäädän-

nön muutoksista johtuva muutos 
päätoimisen opiskelun määritel-
mään. 

●Laki arvonlisäverolain muutta-
misesta ja laki Ahvenanmaan 
maakuntaa koskevista poik-
keuksista arvonlisävero- ja 
valmisteverolainsäädäntöön 
annetun lain muuttamisesta 
(545–546/2018)

HE 82/2018 vp
VaVM 9/2018

Lakeihin tehdään rajat ylittävää 
sähköistä kuluttajakauppaa koske-
van neuvoston direktiivin edellyt-
tämät muutokset. EU:n sisäisessä 
rajat ylittävässä radio- ja televisio-
lähetyspalvelujen, sähköisten pal-
velujen ja telepalvelujen myynnis-
sä otetaan käyttöön yrityksille va-
linnainen 10 000 euron raja-arvo. 
Jos myynti ei ylitä raja-arvoa, vero-
tuspaikka säilyy myyjän sijoittau-
tumisjäsenvaltiossa. Yhteisöön si-
joittautumattomille mutta johon-
kin jäsenvaltioon rekisteröityneille 
myyjille annetaan oikeus käyttää 
yhteisöön sijoittautumattomien 
verovelvollisten sähköisten palve-
lujen erityisjärjestelmää. Lisäksi 
sähköisten palvelujen erityisjärjes-
telmien piiriin kuuluviin myyntei-
hin sovelletaan tunnistamisjäsen-
valtion laskutussäännöksiä.

●Laki Liikenneviraston liiken-
teenohjaus- ja hallintapalve-
luiden muuttamisesta osa-
keyhtiöksi, laki aluevalvonta-
lain muuttamisesta, laki 
alusliikennepalvelulain muut-
tamisesta, laki alusturvallisuu-
den valvonnasta annetun lain 
muuttamisesta, laki laivavä-
estä ja aluksen turvallisuus-
johtamisesta annetun lain 
32 §:n muuttamisesta, laki 
liikenteen palveluista annetun 
lain muuttamisesta, laki luot-
sauslain muuttamisesta, laki 
merenkulun ympäristönsuoje-
lulain muuttamisesta, laki 
meripelastuslain muuttami-
sesta, laki rautatielain muutta-
misesta ja laki turvallisuustut-

kintalain 16 §:n muuttamisesta 
(574–578/2018). 

HE 34/2018 vp
LiVM 14/2018

Lait tulevat voimaan 1.1.2019.

Valtioneuvosto oikeutetaan luo-
vuttamaan Liikenneviraston lii-
kenteenohjaus- ja hallintapalvelui-
den hallinnassa oleva omaisuus ja 
toiminta perustettavalle osake-
yhtiölle. Yhtiön toimialana on 
meri-, rautatie- ja tieliikenteen-
ohjaus ja -hallinta sekä siihen liitty-
vä tiedon keruu, hallinta ja hyö-
dyntäminen. Liikenneviraston lii-
kenteenohjaus- ja hallintapalve-
luissa työskentelevä henkilöstö 
siirtyy osakeyhtiön palvelukseen. 
Yhtiöittämisen johdosta tehdään 
tarpeelliset muutokset muihin la-
keihin. 

●Laki liikenteen palveluista 
annetun lain II osan 3 luvun 
1 §:n muuttamisesta (539/
2018)

HE 90/2018 vp
LiVM 17/2018

Laki tuli voimaan 13.7.2018. 

Lakia muutetaan siten, ettei kuljet-
taja tarvitse taksinkuljettajan ajolu-
paa koti- tai matkailupalveluyri-
tysten osana palvelukokonaisuut-
taan tarjoamissa kuljetuksissa. 

●Yksityistielaki, laki kiinteis-
tönmuodostamislain muutta-
misesta, laki maankäyttö- ja 
rakennuslain muuttamisesta, 
laki kestävän metsätalouden 
määräaikaisen rahoituslain 
16 ja 17 §:n muuttamisesta, 
laki ulkoilulain muuttami-
sesta, laki vesistöhankkeiden 
johdosta suoritettavista tilus-
järjestelyistä annetun lain 3 ja 
11 §:n muuttamisesta, laki 
ympäristövahinkojen korvaa-
misesta annetun lain 12 §:n 
muuttamisesta, laki yhteismet-
sälain 39 §:n muuttamisesta, 
laki kaivoslain 87 §:n muutta-
misesta ja laki valtion metsä-
talousosakeyhtiöstä annetun 
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lain 4 §:n muuttamisesta (560–
564/2018)

HE 147/2017 vp
YmVL 10/2018 vp 
PeVL 7/2018 vp 
MmVL 5/2018 vp 
HaVL 10/2018 vp 
LiVM 13/2018 vp 
HE 11/2018 vp

Lait tulevat voimaan 1.1.2019.

Uuden yksityistielain mukaan 
kuntien tielautakuntia koskevista 
säännöksistä luovutaan, ja niille 
aiemmin kuuluneet tehtävät siirre-
tään muille viranomaisille. 

●Laki maantielain muuttami-
sesta ja laki ratalain muutta-
misesta (572–573/2018)

HE 45/2018 vp
LiVM 15/2018 vp

Lait tulivat voimaan 1.8.2018.

Maantielain muutoksilla varmiste-
taan tienpidon laatu ja paranne-
taan laadun valvontaa. Lisäksi luo-
daan puitteet valtakunnalliselle, 
kaikki liikennemuodot kattavalle 
liikennejärjestelmäsuunnittelulle. 
Maantielain uusi nimi on laki lii-
kennejärjestelmästä ja maanteistä. 
Ratalakiin tehdään eräitä maan-
tielain muutoksiin liittyviä muu-
toksia.

●Laki kemikaalilain muuttami-
sesta, laki jätelain muuttami-
sesta, laki ympäristönsuojelu-
lain 221 ja 225 §:n muuttami-
sesta, laki terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetun 
lain 24 §:n muuttamisesta, laki 
rikoslain 48 luvun 1 §:n muut-
tamisesta ja laki rikoslain 
48 luvun 1 §:n muuttamisesta 
(756–758/2018).

HE 78/2018 vp
YmVM 6/2018 vp

Lait tulivat voimaan 1.9.2018.

Lakeja muutetaan siten, että niissä 
säädetään elohopeasta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksen täytäntöönpanon 
edellyttämistä toimista, kuten val-

vontaviranomaisista, toimivaltai-
sista viranomaisista ja asetuksen 
velvoitteiden rikkomisesta aiheu-
tuvista seuraamuksista. Kemikaa-
lilakiin ja jätelakiin tehdään myös 
teknisluonteisia tarkistuksia. Vii-
meksi mainittu laki tulee voimaan 
valtioneuvoston asetuksella. 

HALLITUKSEN 
ESITYKSET

●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. Lisäksi yksityisyyden 
suojasta työelämässä annettuun la-
kiin ehdotetaan eräitä muita tek-
nisluonteisia muutoksia. Esityk-
sessä ehdotetaan myös rikoslain 
muutoksesta johtuvaa tarkistusta 
lasten kanssa työskentelevien ri-
kostaustan selvittämisestä annet-
tuun lakiin. 

●Hallituksen esitys (HE 99/2018 
vp) eduskunnalle laeiksi lää-
kelain sekä Lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskuk-
sesta annetun lain muuttami-
sesta. 

Lääkelakiin (395/1987) tehtäisiin 
useita apteekkitoiminnan säänte-
lyn joustavuuteen ja selkeyteen 
liittyviä muutoksia. Lääkealan tur-
vallisuus- ja kehittämiskeskuksen 
mahdollisuuksia uusien apteek-
kien perustamiseen laajennettai-
siin. Arvioitaessa apteekin perus-
tamisen edellytyksiä voitaisiin tar-
ve apteekkipalveluille ottaa ny-
kyistä laajemmin huomioon lääk-
keiden saatavuuden turvaamisen 
lisäksi. Lisäksi keskus voisi päättää 
apteekin perustamisesta sosiaali- 
tai terveydenhuollon toimintayksi-
kön yhteyteen. Apteekkiluvan 
myöntämisprosessia selkeytettäi-
siin lisäämällä apteekkiluvan haki-

jan mahdolliset aiemmat rikostuo-
miot apteekkilupaa myönnettäessä 
huomioitaviin asioihin. Uuden ja 
luopuvan apteekkarin välisiä oi-
keuksia ja velvollisuuksia apteek-
karin vaihdostilanteissa täsmen-
nettäisiin. Sosiaalihuollon palve-
luasumisen yksiköllä olisi jatkossa 
oikeus ylläpitää rajattua yhteis-
käyttöön tarkoitettua lääkevaras-
toa asukkaiden ennakoimattomia 
tai tilapäisiä lääkitystarpeita var-
ten. Lääkealan turvallisuus- ja ke-
hittämiskeskuksen lääketurvalli-
suuteen liittyviä toimivaltuuksia 
täsmennettäisiin. Lisäksi sääntelyä 
muutettaisiin vastaamaan Euroo-
pan unionin lääkkeiden hyviä tuo-
tantotapoja, lääkkeiden haittavai-
kutusten ilmoittamista ja tietosuo-
jaa koskevaa sääntelyä. Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskuk-
sesta annetussa laissa (593/2009) 
vahvistettaisiin keskuksen oikeus 
periä maksuja suorittamistaan tar-
kastuksista. Säätämisjärjestyspe-
rusteluissa tarkastellaan maksujen 
valtiosääntöoikeudellista luonnet-
ta. Lait on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1.10.2018. 

●Hallituksen esitys (HE 100/
2018 vp) eduskunnalle laiksi 
luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain muuttamisesta ja 
eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi. 

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi luottolaitostoiminnasta an-
nettua lakia ja eräitä siihen liittyviä 
lakeja Euroopan unionin lainsää-
dännön voimaansaattamisen tek-
nisen tarkistamisen osalta. Lisäksi 
esityksen tavoitteena on rahoitus-
markkinalainsäädännön yhteen-
sovittaminen Euroopan unionin 
yleisen tietosuoja-asetuksen kans-
sa koskien muun ohella väärinkäy-
tösrekistereitä, tietojen luovutta-
mista sekä rikkomuksista ilmoitta-
mista koskevaa menettelyä. Lisäk-
si luottolaitosten sijoitetun vapaan 
pääoman rahastoon kirjattuja 
osakkeita tai osuuksia vastaavan 
pääoman palauttamista tai käyttä-
mistä voitonjakoon ehdotetaan ra-
joitettavaksi edellyttämällä menet-
telylle Finanssivalvonnan antamaa 
lupaa. Lisäksi osakeyhtiölain mu-
kaista oikeutta vähemmistöosin-
koon ei jatkossa sovellettaisi luot-

momentti_6_18.fm  Page 5  Wednesday, August 29, 2018  9:22 AM



6

tolaitoksiin ja sijoituspalveluyri-
tyksiin. Lisäksi useaan muuhun la-
kiin ehdotetaan eräitä teknisluon-
teisia muutoksia. 

●Hallituksen esitys (HE 101/
2018 vp) eduskunnalle laiksi 
valtion eläketurvan rahoituk-
sesta annetun lain 2 §:n muut-
tamisesta. 

Lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräi-
tä muutoksia, joilla valtion eläke-
järjestelmän maksurakennetta uu-
distetaan ja selkeytetään. Samalla 
valtion eläkejärjestelmän työnan-
tajakohtaisten vuosittaisten eläke-
maksujen vahvistaminen siirrettäi-
siin tehtäväksi Kevassa valtiova-
rainministeriön päättämien perus-
teiden mukaisesti. Esityksen ta-
voitteena on yksinkertaistaa työn-
antajan eläkemaksun määräyty-
mistä ja saattaa se tasoltaan vastaa-
maan työeläkejärjestelmän keski-
määräistä maksutasoa. Työeläke-
järjestelmän keskimääräinen mak-
sutaso on vakaampi ja paremmin 
ennustettavissa kuin valtion eläke-
järjestelmän nykyinen vuosittain 
vaihteleva maksutaso. Nykyisistä 
työnantajan eläkemaksun lasken-
taperusteiden vanhuus-, työkyvyt-
tömyys- ja perhe-eläkeosista sekä 
eläketurvan toimeenpanosta ai-
heutuvasta hoitokuluosasta luo-
vuttaisiin. Eläkemaksu laskettai-
siin valtion eläkejärjestelmän pii-
rissä olevilla työnantajilla nykyi-
seen tapaan prosentteina palk-
kasummasta. Eläkemaksuprosent-
ti muodostuisi kaikille työnanta-
jille yhteisestä työansioihin perus-
tuvasta eläkemaksuprosentista ja 
työnantajakohtaisesta työkyvyttö-
myyseläkemaksuprosentista. 
Työnantaja pidättäisi työntekijän 
eläkemaksun ja vastaisi eläkemak-
sun suorittamisesta kokonaisuu-
dessaan. Esitys liittyy valtion vuo-
den 2019 talousarvioesitykseen. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1.1.2019. 

●Hallituksen esitys (HE 102/
2018 vp) eduskunnalle laiksi 
ympäristövaikutusten arvioin-

timenettelystä annetun lain 
liitteen 1 muuttamisesta.

Lain liitteessä 1 oleva hankeluette-
lo ehdotetaan uudistettavaksi. Ta-
voitteena on hankeluettelon ajan-
tasaistaminen, sisällön selkeyttä-
minen sekä yhdenmukaistaminen 
mahdollisimman pitkälle tiettyjen 
julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arviointia 
koskevan direktiivin 2011/92/EU 
hankeluettelon kanssa, kuitenkin 
ottaen huomioon Suomen ympä-
ristön erityispiirteet. Direktiivin 
mukaiseksi ehdotetaan muutetta-
vaksi osa luonnonvarojen ottoa ja 
käsittelyä koskevista hankkeista, 
metalliteollisuuden, kemianteolli-
suuden sekä energian ja aineiden 
siirtoa koskevat hankkeet sekä osa 
jätehankkeista. Hankeluetteloon 
esitetään lisättäväksi kalankasva-
tus, turkiseläinten pito, toriumin 
louhinta, talteenotto, rikastaminen 
ja käsittely sekä Suomen ja Viron 
kahdenvälisen sopimuksen edel-
lyttämä Suomen ja Viron väliset 
tunnelit. Lisäksi hankeluetteloon 
ehdotetaan tehtäväksi muita pie-
nempiä muutoksia. Laki on tarkoi-
tettu tulemaan voimaan 1.1.2019. 

VALTIONEUVOSTON
ASETUKSET

●Valtioneuvoston asetus lukio-
koulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen opiskelijoiden 
koulumatkatuesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen 
nimikkeen ja 1 §:n muuttami-
sesta (556/2018)

Asetus tuli voimaan 1.8.2018.

Asetusta muutetaan siten, että sen 
nimike vastaa lukiokoulutuksen ja 
ammatillisen koulutuksen opiske-
lijoiden koulumatkatuesta anne-
tun lain (48/1997) muutettua nimi-
kettä koulumatkatukilaki. Lisäksi 
asetuksen 1 pykälää muutetaan si-
ten, että viittaussäännös kohdistuu 
entisen lain nimikkeen asemesta 
koulumatkatukilakiin. 

●Valtioneuvoston asetus Var-
haiskasvatuksesta ja valtio-

neuvoston asetus yliopistojen 
tutkinnoista ja erikoistumis-
koulutuksista annetun valtio-
neuvoston asetuksen 20 ja 
26 §:n muuttamisesta (754–
755/2018) 

Asetukset tulivat voimaan 
1.9.2018.

Varhaiskasvatuksesta annettavas-
sa valtioneuvoston asetuksessa 
säädetään päiväkodin ja perhepäi-
väkodin henkilöstön mitoituksesta 
sekä varhaiskasvatuksen lasten-
hoitajan kelpoisuuden tuottavista 
opinnoista ja perhepäivähoitajan 
kelpoisuudesta varhaiskasvatuk-
sen lastenhoitajan tehtäviin. Ase-
tuksella ei muuteta voimassa ole-
via päiväkodin ja perhepäiväkodin 
henkilöstön mitoitusta koskevia 
suhdelukuja. Asetuksessa sääde-
tään lastenhoitajan kelpoisuuden 
tuottavista tutkinnoista ja tutkin-
nonosista tyhjentävästi, ottaen 
huomioon ammatillisen koulutuk-
sen tutkintorakenteessa tapahtu-
neet muutokset. Asetuksella mah-
dollistetaan se, että perhepäivähoi-
taja voi saavuttaa säädetyt lisä-
opinnot suoritettuaan varhaiskas-
vatuksen lastenhoitajan kelpoisuu-
den. Yliopistojen tutkinnoista ja 
erikoistumiskoulutuksista annet-
tua valtioneuvoston asetusta muu-
tetaan siten, että käsite lastentar-
hanopettajan koulutus muutetaan 
varhaiskasvatuksen opettajan kou-
lutukseksi, koska varhaiskasvatus-
lain 26 §:n mukainen ammattini-
mike on 1.9.2018 alkaen varhais-
kasvatuksen opettaja. Muutos ei 
vaikuta koulutuksen sisältöön. 
Varhaiskasvatuksen opettaja-
koulutusta antavat yliopistot vel-
voitetaan merkitsemään tutkinto-
todistukseen myös varhaiskasva-
tuslaissa tarkoitettu kelpoisuus, jos 
tutkintoon sisältyy opettajankou-
lutuksen opintoja, jotka antavat 
tällaisen kelpoisuuden. Yliopistoil-
la on jo nykyään velvoite merkitä 
tutkintotodistukseen opintojen 
tuottama opetustoimen henkilös-
tön kelpoisuusvaatimuksista anne-
tussa asetuksessa (986/1998) tar-
koitettu kelpoisuus. 

●Valtioneuvoston asetus amma-
tillisesta koulutuksesta anne-
tun valtioneuvoston asetuksen 
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20 §:n muuttamisesta (744/
2018)

Asetus tuli voimaan 20.8.2018.

Asetuksen 20 §:ää, jossa sääde-
tään tutkinnoista, joihin opiskelu-
oikeuden peruuttamista koskevaa 
ammatillisesta koulutuksesta an-
netun lain 81 §:ää sovelletaan, päi-
vitetään tutkintojen ja osaamisalo-
jen osalta. Lisäksi pykälässä viita-
taan tutkintojen lisäksi osaami-
saloihin. 

●Valtioneuvoston asetus tilaajan 
selvitysvelvollisuudesta ja vas-
tuusta ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä annetussa laissa 
säädettyjen laiminlyöntimak-
sujen enimmäis- ja vähim-
mäismäärien tarkistamisesta 
(745/2018) 

Asetus tuli voimaan 1.9.2018.

Asetuksella tarkistetaan maksujen 
määrät rahan arvon muutosta vas-
taaviksi. 

KORKEIN OIKEUS

KKO:2018:52

Pakkokeino – Yhteydenpidon 
rajoittaminen – Muutoksenhaku 

 Käräjäoikeus oli määrännyt, ettei 
tutkintavankina ollut A saanut 
syyteharkinnan ja oikeudenkäyn-
nin aikana olla yhteydessä muihin 
kuin avustajaansa sekä valvotusti 
vanhempiinsa ja yhteen ystävään-
sä. A oli kannellut päätöksestä ho-
vioikeuteen, joka ei ollut muutta-
nut käräjäoikeuden päätöstä. 
Myöhemmin käräjäoikeus oli 
poistanut yhteydenpitorajoituk-
sen, minkä jälkeen A oli hakenut 
muutosta hovioikeuden päätök-
seen.

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevillä perusteilla kat-
sottiin, että A:n muutoksenhake-
muksen johdosta oli annettava 
lausunto siitä, oliko yhteydenpi-
don rajoittamiselle ollut lailliset 
perusteet, vaikka yhteydenpito-
rajoitus ei enää ollutkaan voimas-
sa. (Ään.) Ks. KKO:2004:7 

KKO:2003:128 KKO:1998:90 Vrt. 
KKO:2010:64
Vahvennettu jaosto

KKO:2018:53

Oikeudenkäyntimenettely – 
Pääkäsittely hovioikeudessa – 
Rikosasia 

Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyk-
si syytekohdassa 1 lapsen seksuaa-
lisen hyväksikäytön ja syytekoh-
dassa 2 pahoinpitelyn sekä tuo-
minnut hänet näistä teoista ehdol-
liseen kuuden kuukauden van-
keusrangaistukseen. Käräjäoikeu-
den näyttöratkaisu perustui kum-
mankin syytekohdan osalta yksin-
omaan keskenään ristiriitaiseen 
henkilötodisteluun.

Valituksessaan hovioikeudelle 
A vaati pääkäsittelyn toimittamis-
ta suullisen todistelun uskotta-
vuuden ja riittävyyden uudel-
leenarvioimiseksi sekä A:n henki-
lökohtaiseksi kuulemiseksi. Hovi-
oikeus, joka ratkaisi asian pääkä-
sittelyä toimittamatta, ei muutta-
nut käräjäoikeuden tuomiota. 
Viitaten aiempaan oikeuskäytän-
töönsä Korkein oikeus totesi, että 
asianosaisten ja todistajien suul-
listen lausumien uskottavuutta ei 
voida arvioida pelkästään käräjä-
oikeuden tuomioon kirjattujen 
seikkojen perusteella. Lisäksi 
asian laatu ja merkitys vastaajalle 
olivat edellyttäneet pääkäsittelyn 
toimittamista syytekohdassa 1. 
Ks. KKO:1999:82 KKO:2000:2 
KKO:2000:57 KKO:2000:62 
KKO:2001:16 KKO:2008:59 
KKO:2017:19

OK 26 luku 14 § 2 mom

KORKEIN 
HALLINTO-OIKEUS

Yleishallinto-asiat

KHO:2018:101

Hyödyllisyysmallioikeus – Jär-
jestelmä verkkokalvon hoitami-
seksi laserilla – Suojavaatimuk-
sen muuttaminen – Hoitomene-
telmä – Uutuus – Tekninen ero – 
Selvä ero – Suullinen käsittely – 

Suullisen käsittelyn toimittami-
nen markkinaoikeudessa 

Markkinaoikeus oli asiassa, joka 
koski verkkokalvon hoitamiseksi 
laserilla tarkoitetun järjestelmän 
hyödyllisyysmallirekisteröintiä, 
tutkinut rekisteröinnin haltijan 
markkinaoikeudessa esittämät uu-
det suojavaatimukset, mutta hy-
lännyt tämän suullisen käsittelyn 
toimittamista koskevan vaatimuk-
sen sekä valituksen Patentti- ja re-
kisterihallituksen päätöksestä, jol-
la rekisteröinti oli julistettu koko-
naisuudessaan mitättömäksi. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
kuten markkinaoikeus, että hyö-
dyllisyysmallioikeudesta annetus-
ta laista, Patentti- ja rekisterihalli-
tuksesta annetusta laista tai hallin-
tolainkäyttölaista ei aiheutunut es-
tettä uusien muutettujen suojavaa-
timusten esittämiselle valituksen 
yhteydessä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että hyödyllisyysmallioikeutta 
koskeva asia on lähtökohtaisesti 
luonteeltaan siten pääosin tekni-
nen, että suullisen käsittelyn toi-
mittaminen on ilmeisen tarpeeton-
ta. Asiassa oli kuitenkin olennaista 
sen arvioiminen, aiheutuivatko 
hyödyllisyysmallin ja estejulkai-
sujen mukaisten järjestelmien väli-
set erot niiden teknisistä piirteistä 
vai niillä toteutettavista hoitome-
netelmistä, jotka eivät sellaisenaan 
voineet olla hyödyllisyysmallioi-
keuden kohteena. Korkein hallin-
to-oikeus katsoi hyödyllisyysmal-
lioikeuteen liittyvät omaisuuden-
suojapiirteet huomioon ottaen, 
että asiaa ei ollut voitu pitää luon-
teeltaan siten pääosin teknisenä, 
että suullisen käsittelyn toimitta-
mista markkinaoikeudessa olisi 
voitu pitää asiassa ilmeisen tar-
peettomana.

Korkein hallinto-oikeus totesi 
edelleen, että uutuudenesteen 
muodostaa hyödyllisyysmallille 
samoin kuin patenteille sellainen 
julkaisu, josta suojavaatimuksessa 
esitetyn keksinnön kaikki tekniset 
piirteet ilmenevät yhtenä kokonai-
suutena. Ne tekniset piirteet, joi-
den osalta valituksen kohteena 
oleva keksintö erosi estejulkaisus-
sa kuvatusta järjestelmästä, eivät 
sillä perusteella, että ne liittyivät 
keksinnön mukaisella järjestelmäl-
lä toteuttavaan hoitoon, olleet 
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luonteeltaan sillä tavoin hoitome-
netelmää kuvaavia, ettei niitä olisi 
tullut ottaa keksinnön uutuutta ar-
vioitaessa huomioon. 

Korkein hallinto-oikeus kumosi 
Patentti- ja rekisterihallituksen ja 
markkinaoikeuden päätökset ja 
palautti asian Patentti- ja rekisteri-
hallitukselle uudelleen käsiteltä-
väksi.

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta 
1 § 1 momentti, 2 § 1 momentti, 6 § 
2 momentti, 11 §, 19 § 1 momentti 
ja 21 § 1 momentti
Laki oikeudenkäynnistä markki-
naoikeudessa 4 luku 14 § 1 mo-
mentti ja 16 §
Hallintolainkäyttölaki 27 § 2 mo-
mentti, 37 § 1 momentti ja 38 § 
1 momentti
Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuimen tuomiot 10.12.2009 Koot-
tummel v. Itävalta ja 15.1.2016 Mit-
kova v. FYROM
Kts. KHO 19.9.1997 taltionumero 
2294 (lrs) ja KHO 2017:96, vrt. KHO 
2013:80

KHO:2018:105

Kasvinterveyslaki – Kasvin-
tuhoojan torjunta – Kasvintuo-
tannolle aiheutuneet vahingot – 
Kustannusten korvaaminen 

 Elintarviketurvallisuusvirasto oli 
hylännyt yhtiön hakemukset yh-
tiölle kasvintuhoojan torjuntapää-
tösten täytäntöönpanon johdosta 
aiheutuneiden kustannusten kor-
vaamisesta. Kasvinterveyden suo-
jelemisesta annetun lain 30 §:n 
1 momentin mukaan korvauksen 
maksamisen edellytyksenä oli, että 
toimijalle oli aiheutunut hävittä-
mistoimenpiteistä huomattavia 
kustannuksia, joilla oli toimijan 
elinkeinolle kohtuuttoman suuri 
merkitys tai joiden korvaaminen 
oli toimijan elinkeinon jatkamisen 
kannalta tarpeellista. Mainittujen 
edellytysten täyttyminen merkitsi, 
että kustannuksia voitiin pitää 
säännöksessä tarkoitetulla tavoin 
poikkeuksellisen suurina.

Arvioitaessa torjuntapäätöksen 
täytäntöönpanosta aiheutuneiden 
kustannusten poikkeuksellista 
suuruutta sekä merkitystä ja mah-
dollista kohtuuttomuutta yhtiön 
elinkeinon kannalta voitiin ottaa 
huomioon myös se, missä määrin 

toimija oli voinut omilla toimenpi-
teillään vaikuttaa vahinkojen syn-
tymiseen. Tässä arvioinnissa mer-
kitystä oli sillä, että yhtiön taimi-
tarhalla oli havaittu kyseistä kas-
vintuhoojaa jo vuodesta 2004 läh-
tien ja yhtiöllä oli siten ollut tieto 
kasvivalikoimansa riskialttiudesta 
ja kokemusta myös kasvintuhoo-
jan torjuntatoimista. Korvausten 
maksaminen ei ollut tarpeen 
myöskään elinkeinotoiminnan jat-
kamisen kannalta. Elintarviketur-
vallisuusviraston päätökset eivät 
olleet lainvastaisia. 

Laki kasvinterveyden suojelemi-
sesta (703/2003) 11 § (348/2008) ja 
30 § (948/2012)

KHO:2018:106

Metsästys – Hirvieläimen pyynti-
lupa – Valitusoikeus – Yhteis-
lupa – Ampujaluettelo 

Suomen riistakeskus oli myöntä-
nyt Tervolan yhteislupa -nimiselle 
hakijalle metsästyslain mukaisen 
pyyntiluvan 29 hirven metsästämi-
seen haetun 55 hirven sijasta. Hal-
linto-oikeus jätti päätöksestä teh-
dyn valituksen A:n, B:n ja C:n osal-
ta tutkimatta ja hylkäsi valituksen 
Veitsiluodon Metsämiehet ry:n te-
kemänä.

A, B ja C olivat Tervolan yhteis-
luvan osakkaaksi pyyntilupaha-
kemuksessa ilmoitetun Veitsiluo-
don Metsämiehet ry:n jäseniä. Li-
säksi A, B ja C oli merkitty hake-
mukseen liitettyyn ampujaluette-
loon. Metsästysasetuksen 6 §:n 
3 momentin mukaan ampujaluet-
telo oli metsästyslain 8 §:ssä tar-
koitetulla valtion alueella tehtävä 
alustava ilmoitus metsästykseen 
ampujina osallistuvista ja heidän 
vakinaisista asuinpaikoistaan 
sekä heidän kyseisen hirvieläimen 
muista metsästysmahdollisuuk-
sistaan. 

Yhteislupamenettely perustui 
metsästysoikeuden haltijoiden 
keskinäiseen sopimukseen pyynti-
luvan hakemisesta yhteisesti. Suo-
men riistakeskuksen myöntämä 
pyyntilupa oli kohdistettu pyynti-
lupahakemuksen mukaisesti Ter-
volan yhteisluvalle, jonka osakkaa-
na oli muun ohella Veitsiluodon 
Metsämiehet ry. Yhteisluvan osak-
kaita koskevassa lupahakemuksen 

liitteessä ei ollut viitattu ampujalu-
etteloon eikä ampujaluetteloon 
merkittyjen ampujien ollut hake-
muksen perusteella muutoinkaan 
katsottava tarkoitetun olevan yh-
teisluvan osakkaita.

Vaikka Suomen riistakeskuksen 
päätös oli välillisesti vaikuttanut 
myös ampujaluetteloon merkitty-
jen A:n, B:n ja C:n mahdollisuuk-
siin osallistua hirvenpyyntiin, pää-
töksellä ei ollut sellaisia hallinto-
lainkäyttölain 6 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuja välittömiä vaikutuk-
sia ampujaluettelossa alustavasti 
ilmoitettujen ampujien oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun, että heil-
lä olisi ollut valitusoikeus asiassa. 
Hallinto-oikeuden oli tullut jättää 
valitus A:n, B:n ja C:n tekemänä 
tutkimatta. 

Hallintolainkäyttölaki 6 § 1 mo-
mentti
Metsästyslaki (615/1993) 26 § 
1 momentti ja 2 momentti (159/
2011), 27 § 1 ja 2 momentti
Metsästysasetus (666/1993) 6 § 
(170/2011)

KHO:2018:107

Valtioneuvoston asetus – Vali-
tuskelpoisuus – Oikeussuoja-
keino – Oikeudenmukainen 
oikeudenkäynti – Kalastuslaki – 
Lohenkalastus – Osakaskunta 

Valtioneuvoston asetus lohenka-
lastuksen rajoituksista oli julkais-
tu Suomen säädöskokoelmassa, ja 
sillä oli rajoitettu lohenkalastusta 
muun ohella Kemijoen ja Iijoen 
edustan merialueilla. Vaikka ase-
tuksen maantieteellinen sovelta-
misala oli rajoitettu, asetuksella 
oli annettu säädösvallan alaan 
kuuluvia yleisiä säännöksiä kalas-
tuksesta asetuksen soveltamisalu-
eella. Kysymys ei ollut hallinto-
lainkäyttölain 4 ja 5 §:ssä tarkoite-
tusta valituskelpoisesta hallinto-
päätöksestä. 

Osakaskunnilla oli kalastuslain 
47 §:n nojalla mahdollisuus hakea 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselta poikkeuslupaa valtio-
neuvoston asetuksella asetetuista 
lohenkalastuksen rajoituksista hal-
linnoimillaan vesialueilla. Samoin 
niillä oli oikeus valittaa poikkeus-
päätöksestä, jolloin myös asetuk-
sen perustuslain tai muun lain mu-
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kaisuus voi tulla arvioitavaksi. 
Näin ollen osakaskuntien valitusta 
ei ollut tarpeen tutkia myöskään 
sillä perusteella, ettei osakaskun-
nilla muutoin olisi mahdollisuutta 
saattaa asetuksen soveltamisen 
lainmukaisuutta tuomioistuimen 
arvioitavaksi. 

Suomen perustuslaki 21 § 1 mo-
mentti ja 107 §
Euroopan ihmisoikeussopimus 
6 artikla 1 kohta 
Kalastuslaki (379/2015) 47 § 1 mo-
mentti, 52 § 1, 2 ja 4 momentti 
Laki Euroopan unionin yhteisen 
kalastuspolitiikan kansallisesta 
täytäntöönpanosta (1048/2016) 8 § 
1 momentti ja 25 § 2 momentti 
Ks. KHO 2014:57 ja vrt. KHO 
2010:27

KHO:2018:109

Ulkomaalaisasia – Karkottami-
nen – Suojelupoliisin lausunto – 
Kansallisen turvallisuuden vaa-
rantaminen – Suullinen käsittely 
– Asianosaisen pyyntö suullisen 
käsittelyn toimittamiseksi – 
Ulkomaalaisen karkottamista 
koskevat menettelytakeet 

 Maahanmuuttovirasto oli Suojelu-
poliisin lausuntoon viitaten päät-
tänyt karkottaa Turkin kansalai-
nen A:n kotimaahansa, koska hä-
nen voitiin perustellusta syystä 
epäillä ryhtyvän Suomessa kansal-
lista turvallisuutta vaarantavaan 
toimintaan.

A valitti päätöksestä hallinto-
oikeuteen. Hallinto-oikeus kuuli 
suullisessa käsittelyssä Suojelupo-
liisin edustajaa lausunnosta. Hal-
linto-oikeus hylkäsi valittajan 
pyynnön suullisen käsittelyn toi-
mittamisesta ja varasi valittajalle 
tilaisuuden toimittaa mahdollista 
lisäselvitystä kirjallisesti.

Korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa valituksen kohteena oli ensi-
sijaisesti hallinto-oikeuden menet-
tely. Korkein hallinto-oikeus kat-
soi, että vaikka hallinto-oikeus oli 
arvioinut kaiken Suojelupoliisin 
esittämän tiedon olevan asianosai-
seltakin salassapidettävää, sen oli-
si tullut varata valittajalle tämän 
pyytämä tilaisuus tulla suullisesti 
kuulluksi ja kuulustuttaa ainakin 
omia todistajiaan. Valittajan pyy-
tämää suullista käsittelyä ei ollut 

tällaisessa karkottamista koske-
vassa asiassa voitu pitää ilmeisen 
tarpeettomana hallintolainkäyttö-
lain 38 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
Hallinto-oikeuden päätös kumot-
tiin ja asia palautettiin sille uuden 
suullisen käsittelyn toimittami-
seksi.

Ulkomaalaislaki 5 §
Hallintolaki 31, 44 ja 45 §
Hallintolainkäyttölaki 33, 34 ja 38 § 
Viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettu laki 11 § 2 mo-
mentti ja 24 § 1 momentti 9 kohta
Laki oikeudenkäynnin julkisuu-
desta hallintotuomioistuimissa 8, 
9 ja 18 §
Suomen perustuslaki 12 § 2 mo-
mentti ja 21 § 2 momentti
Euroopan ihmisoikeussopimus 
6 artikla 1 kappale, 8 ja 13 artikla

KHO:2018:110

Kansalaisuusasia – Henkilölli-
syys – Selvitetty henkilöllisyys – 
Väestötietojärjestelmään mer-
kitty henkilöllisyys – Syntymä-
ajan korjaaminen – Määräajan 
kuluminen 

Valittaja oli esiintynyt väestötieto-
järjestelmästä ilmenevällä henki-
löllisyydellä kymmenen vuotta sii-
nä vaiheessa, kun hänen kansalai-
suushakemuksensa oli ollut vireil-
lä Maahanmuuttovirastossa. Valit-
taja oli kuitenkin pyytänyt hake-
muksen vielä vireillä ollessa 
maistraattia korjaamaan hänen 
väestötietojärjestelmään merkit-
tyä syntymäaikaansa. Hän oli 
pyyntönsä tueksi esittänyt synty-
mätodistuksen. Valittajan ei näin 
ollen ollut katsottava esiintyneen 
ennen kansalaisuushakemusta 
koskevan päätöksen tekemistä 
kansalaisuuslain 6 §:n 3 momentis-
sa tarkoitetulla tavalla vähintään 
viimeksi kulunutta kymmentä 
vuotta väestötietojärjestelmästä il-
menevällä henkilöllisyydellä.

Edellä olevan johdosta asiassa 
oli otettava kantaa siihen, oliko va-
littajan pyytämää korjausta synty-
mäaikaan kuitenkin pidettävä kan-
salaisuuslain 6 §:n 4 momentissa 
tarkoitetulla tavalla vähäisenä. 
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että 
viiden vuoden eroa ilmoitetuissa 
syntymäajoissa ei ollut pidettävä 
mainitussa lainkohdassa tarkoite-

tulla tavalla vähäisenä. Pyyntö va-
littajan henkilöllisyyden muutta-
miseen oli näin ollen katkaissut 
kansalaisuuslain 6 §:n 3 momentis-
sa tarkoitetun määräajan kulumi-
sen. Sillä seikalla, että pyydettyä 
muutosta ei ollut merkitty väestö-
tietojärjestelmään, ei ollut asiassa 
ratkaisevaa merkitystä.

Kansalaisuuslaki 6 §
Ks. ja vrt. KHO 2004:115 ja KHO 
15.5.2014 T 1585

KHO:2018:111

Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – 
Toimivaltainen tuomioistuin – 
Korkein hallinto-oikeus – 
Oikeusastejärjestys – Valitus-
lupajärjestelmä 

Tulkkina toiminut A oli turvapaik-
ka-asiassa toimittanut oikeusapu-
toimistolle laskun tulkkauksesta. 
Oikeusaputoimisto oli maksatus-
päätöksellään osin hylännyt las-
kuun perustuvan kuluvaatimuk-
sen. A oli tehnyt maksatuspäätök-
sestä ratkaisupyynnön, jonka oi-
keusaputoimisto oli toimittanut 
korkeimman hallinto-oikeuden 
käsiteltäväksi. Oikeusaputoimis-
ton mukaan ratkaisupyyntö oli 
toimitettu korkeimmalle hallinto-
oikeudelle eikä toimivaltaiselle 
hallinto-oikeudelle, koska ratkai-
supyynnön kohteena olevasta 
asiasta oli oikeusaputoimiston 
käsityksen mukaan tärkeää saada 
viranomaisia ohjaava ennakkorat-
kaisu.

Oikeusapulain 24 §:n 2 momen-
tin viimeisen virkkeen perusteella 
korkein hallinto-oikeus oli asiassa 
sinänsä toimivaltainen. Asian otta-
minen suoraan korkeimman hal-
linto-oikeuden ratkaistavaksi olisi 
kuitenkin ollut vastoin oikeusjär-
jestelmään kuuluvaa oikeusaste-
järjestystä sekä myös valituslupa-
järjestelmää. Tämän vuoksi kor-
kein hallinto-oikeus ei ottanut rat-
kaisupyyntöä ratkaistavakseen. 
Asia palautettiin oikeusaputoimis-
tolle ratkaisupyynnön toimittami-
seksi oikeusapulain 24 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetulle toimivaltai-
selle hallinto-oikeudelle.

Oikeusapulaki 24 § 1 ja 2 momentti, 
26 § ja 27 § 1 momentti
ks. KHO 23.8.2016 T 3481 (lyhyt rat-
kaisuseloste)
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KHO:2018:112

Tietosuoja – Henkilötieto – 
Hakupalvelu – Henkilön nimellä 
tehtävä haku – Tarpeeton henki-
lötieto – Terveydentilaa kos-
keva tieto – Henkirikos – Oikeus 
tulla unohdetuksi – Rekisterin-
pitäjä – Hakutulosten poistami-
nen – Yksityiselämän suoja – 
Sananvapaus – Intressipunninta 

Tietosuojavaltuutettu oli määrän-
nyt rekisterinpitäjän Google Inc.:n 
poistamaan tietyt kaksi url-haku-
tulosta kaikista niistä Google 
Search -hakutuloksista, jotka tuli-
vat saataville hakutulosten poista-
mista vaatineen henkilön (hakija) 
nimellä tehtävien hakujen myötä. 
Toinen hakutuloslinkki ohjautui 
internetin keskustelupalstalle, jos-
ta ilmeni hakijan nimi, hänellä to-
dettu oireyhtymä, hänen saamansa 
murhatuomio pituuksineen sekä 
se seikka, että hän oli ollut mielen-
tilatutkimuksessa, jossa hänet oli 
todettu alentuneesti syyntakeisek-
si. Toinen hakutuloslinkki ohjautui 
uutis- ja mediasisältöpalveluun, 
jossa oli mainittu hakijan nimi, 
murhatuomion pituus sekä se seik-
ka, että tuomio oli annettu alentu-
neesti syyntakeisena.

Asiassa oli arvioitavana, olivat-
ko url-hakutulokset henkilötieto-
laissa tarkoitetulla tavalla tarpeet-
tomia henkilötietoja rekisterinpitä-
jän suorittaman henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoituksen kannalta ja 
oliko ne voitu määrätä poistetta-
viksi.

Oikeuteen tulla unohdetuksi 
liittyvässä Euroopan unionin tuo-
mioistuimen tuomiossa C-131/12 
on katsottu, että Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitetut rekisteröidyn oikeudet 
syrjäyttävät lähtökohtaisesti suu-
rella yleisöllä olevan intressin saa-
da rekisteröidyn henkilötietoja hä-
nen nimellään tehtävän haun pe-
rusteella. Näiden oikeuksien ja int-
ressien välillä on kuitenkin pyrittä-
vä löytämään oikeudenmukainen 
tasapaino, joka voi riippua kysy-
myksessä olevien tietojen luon-
teesta ja niiden arkaluonteisuudes-
ta rekisteröidyn yksityiselämän 
kannalta sekä yleisöllä olevasta 
intressistä saada kyseiset tiedot 
käyttöönsä. Jälkimmäinen intressi 
voi olla erilainen muun muassa ky-

symyksessä olevalla henkilöllä jul-
kisuudessa olevan aseman perus-
teella. 

Hakija oli tuomittu alentuneesti 
syyntakeisena tehdystä murhasta 
kymmenen vuoden ja kuuden 
kuukauden pituiseen vankeusran-
gaistukseen. Rikos oli erittäin va-
kava ja sen voitiin sen laatu huo-
mioon ottaen katsoa tapahtuneen 
tietosuojavaltuutetun päätöksen 
antamisajankohtaan nähden verra-
ten äskettäin. Vaikka rikollista te-
koa ja rangaistusta koskevat tiedot 
sinänsä olivatkin henkilötietolais-
sa tarkoitettuja arkaluonteisia hen-
kilötietoja, hakijalla oli edellä ku-
vatuissa olosuhteissa henkirikok-
sen tekemisen vuoksi katsottava 
olleen unionin tuomioistuimen 
tuomiossa C-131/12 tarkoitettu 
yksityiselämän suojan ja sananva-
pauden välisen intressipunninnan 
kannalta merkityksellinen asema 
julkisuudessa.

Intressipunninnassa oli toisaalta 
otettava huomioon, että poistetta-
viksi määrättyjen hakutulosten vä-
lityksin saatavat tiedot hakijan ter-
veyden- ja mielentilasta olivat yk-
sityiselämän suojan ydinalueelle 
kuuluvia, henkilötietolaissa tarkoi-
tettuja arkaluonteisia henkilötieto-
ja. Samoin kannalta oli merkityk-
sellistä, että hakutuloksissa tarkoi-
tetut internet-sivustot olivat haku-
koneen avulla löydettävissä muu-
toinkin kuin juuri hakijan nimellä 
tehtävän haun perusteella. Haku-
tulosten poistamisen ei voitu arvi-
oida muutoinkaan juurikaan ra-
joittavan yleisön tosiasiallista 
mahdollisuutta punninnan yhteis-
kunnalliseen keskusteluun tai 
muutakaan sananvapauden käyt-
tämistä.

Edellä kuvatuissa olosuhteissa 
yleisön intressi saada hakijan ter-
veyden- ja mielentilaa koskevat ar-
kaluonteiset tiedot ei syrjäyttänyt 
hänen oikeuttaan yksityiselämän 
ja henkilötietojen suojaan. Hakutu-
lokset oli voitu määrätä poistetta-
viksi.

Euroopan unionin perusoikeus-
kirja 7, 8 ja 11 artikla
Euroopan neuvoston ihmisoikeus-
sopimus 8 ja 10 artikla
Direktiivi 95/46/EY 6 artikla 
1 kohta c ja d alakohta sekä 7 artikla 
f alakohta
Suomen perustuslaki 10 § 1 mo-

mentti ja 12 § 1 momentti
Henkilötietolaki 1 §, 4 §, 5 §, 9 § 
1 momentti, 11 §, 29 § 1 momentti 
ja 40 § 2 momentti 
C-131/12 Google Spain SL ja Goo-
gle Inc. v. Agencia de Protección de 
Datos (AEPD) ja Mario Costeja 
González
KKO 2005:136

KHO:2018:114

Ulkomaalaisasia – Perheen-
yhdistäminen – Perheenjäsen – 
Perheside – Perhesuhde – Ala-
ikäinen lapsi – Olosuhteiden 
perusteella tehtävä kokonaisar-
vio – Lapsen etu 

Vuonna 2001 syntynyt A oli Thai-
maan kansalaisen B:n biologinen 
tytär. A oli alaikäinen ja naimaton. 
B oli Suomessa asuvan Suomen 
kansalaisen perheenjäsen, ja hänel-
le oli myönnetty oleskelulupa Suo-
men kansalaisen perheenjäsenenä. 

Maahanmuuttovirasto oli hy-
lännyt A:n perhesideperusteista 
oleskelulupaa koskevan hakemuk-
sen sillä perusteella, että A ei ollut 
B:n ulkomaalaislain 37 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu perheenjäsen. 
Hallinto-oikeus oli hylännyt A:n 
Maahanmuuttoviraston päätök-
sestä tehdyn valituksen. Maahan-
muuttovirasto ja hallinto-oikeus 
olivat päätöksissään viitanneet sii-
hen, ettei B ollut A:n huoltaja. 

A ja B olivat asuneet yhdessä 
vuoteen 2009 saakka. A oli ollut 
kahdeksanvuotias, kun B vapaa-
ehtoisesti oli muuttanut Suomeen. 
Tämän jälkeen A oli asunut isoäi-
tinsä kanssa. Vaikka A:n isä oli ol-
lut A:n laillinen huoltaja, oli isoäiti 
tosiasiallisesti vastannut A:n kas-
vatuksesta. B oli hakenut oleskelu-
lupaa A:lle vuonna 2013, eli neljä 
vuotta Suomeen muuttonsa jäl-
keen. A oli asunut Thaimaassa 
vuoteen 2015, jolloin hän oli saapu-
nut Suomeen. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että sellaisissa tapauksissa, joissa 
vanhempi oli muuttanut kotimaas-
taan vapaaehtoisesti ja oleskelulu-
paa lapselle oli haettu vasta useita 
vuosia vanhemman Suomeen saa-
pumisen jälkeen, lähtökohtana 
voitiin pitää sitä, että vanhemman 
ja lapsen välillä ei enää vallinnut 
ulkomaalaislain 37 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettua perhesidettä. 
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Asiaa oli kuitenkin arvioitava ot-
taen huomioon kuhunkin yksit-
täistapaukseen liittyvät olosuhteet 
kokonaisuudessaan. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että asiaa kokonaisuutena arvioi-
den oli ensinnäkin huomioitava, 
että B oli hakenut A:lle oleskelulu-
paa jo vuonna 2013 ja siten yrittä-
nyt saada A:n luokseen Suomeen. 
Ottaen huomioon tämän lisäksi 
B:n ja A:n välisen suhteen luonteen 
ja heidän keskinäinen yhteydenpi-
tonsa B:n Suomeen muuton jäl-
keen sekä heidän yhdessä Suomes-
sa viettämänsä perhe-elämä, B:n ja 
A:n välillä oli katsottava vallitse-
van sellainen perheyhteys, että 
vaatimus ulkomaalaislain 37 §:n 
1 momentissa tarkoitetusta per-
heenjäsenyydestä täyttyi. Oleske-
luluvan myöntämistä voitiin pitää 
myös lapsen edun mukaisena. 

Korkein hallinto-oikeus kumosi 
Maahanmuuttoviraston ja hallin-
to-oikeuden päätökset ja palautti 
asian Maahanmuuttovirastolle 
oleskeluluvan myöntämiseksi. 

Ulkomaalaislaki 6 § 1 momentti, 
37 § 1 momentti, 50 § 1 momentti ja 
66a §
ks. KHO 2014:162, vrt. KHO 
2016:204

KHO:2018:116

Esteellisyys – Tuomioistuin – 
Objektiivinen puolueettomuus – 
Hallinto-oikeuden esittelijä – 
Ulkomaalaisasia – Kansainväli-
nen suojelu – Taustavirka – 
Maahanmuuttovirasto 

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-
oikeudessa ratkaistavana kysymys 
siitä, oliko esittelijä, joka oli hallin-
to-oikeuden esittelijän määräaikai-
sessa virkasuhteessa, ollut valituk-
senalaisessa kansainvälisen suoje-
lun myöntämistä koskevassa asias-
sa objektiivisesti arvioituna esteel-
linen toimimaan esittelijänä, kun 
hänen vakinainen virkansa oli 
Maahanmuuttoviraston ylitarkas-
tajan virka, josta hän oli virkava-
paana. Esittelijän subjektiivista 
puolueettomuutta ei ollut asetettu 
asiassa kysymyksenalaiseksi.

Esittelijä ei ollut käsitellyt sa-
maa asiaa Maahanmuuttovirastos-
sa tai aiemmin hallinto-oikeudes-
sa, eikä oikeudenkäymiskaaren 

13 luvun 7 §:n 1 ja 2 momenttiin 
perustuva ennakkoasenne-esteelli-
syys tullut asiassa sovellettavaksi. 
Esteellisyyttä tuli kuitenkin arvioi-
da saman luvun 6 §:n 1 momentin 
2 kohdan ja 7 §:n 3 momentin pe-
rusteella.

Esittelijän virkaura Maahan-
muuttovirastossa oli suhteellisen 
lyhyt, eikä häntä voitu pitää ase-
mansa ja tehtäviensä perusteella 
ulkopuolisen tarkkailijankaan nä-
kökulmasta erityisen profiloitu-
neena Maahanmuuttoviraston 
edustajana.

Esittelijän riippuvuus Maahan-
muuttovirastosta ei ollut virkava-
pauden aikanakaan kokonaan kat-
kennut. Oikeudenkäymiskaaren ja 
korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksessä selostetun kansainvä-
lisen ja kansallisen oikeuskäytän-
nön perusteella ei ollut perusteltua 
katsoa, että hallinto-oikeuden 
määräaikaisen tuomarin tai esitte-
lijän taustavirka hallintoviran-
omaisessa aina tekisi tällaisen hen-
kilön esteelliseksi kaikissa asioissa, 
joissa kyseinen hallintoviranomai-
nen on tehnyt muutoksenhau-
nalaisen päätöksen. Mahdollista 
esteellisyyttä oli siten arvioitava 
kunkin asian olosuhteet huomioon 
ottaen.

Tässä asiassa oli otettava huo-
mioon, että esittelijä oli hallinto-
oikeudessa käsitellyt kansainvä-
listä suojelua koskevaa asiaa ja si-
ten asiaa, joka kuului samaan asia-
ryhmään kuin ne asiat, joita hän 
oli käsitellyt Maahanmuuttoviras-
tossa. Valittaja oli vedonnut erityi-
sesti Maahanmuuttoviraston maa-
linjausten merkitykseen asiassa 
ennakkoasenteen ja lojaliteetin 
synnyttävinä tekijöinä. Esittelijän 
toimimisesta Maahanmuuttovi-
rastossa oli valituksenalaista asiaa 
hallinto-oikeudessa käsiteltäessä 
kulunut verrattain lyhyt aika, sillä 
hallinto-oikeuden päätös oli an-
nettu vain noin seitsemän kuu-
kautta sen jälkeen, kun hän oli 
aloittanut tehtävänsä hallinto-
oikeuden esittelijänä.

Edellä lausuttuun nähden valit-
taja saattoi tässä tilanteessa perus-
tellusti kokea tai ulkopuolinen 
tarkkailija mieltää, ettei esittelijä 
hallinto-oikeudessa työskennelles-
säänkään kyennyt arvioimaan 
maatietoa Maahanmuuttoviraston 

maalinjauksista vapaana. Asiassa 
tuli lisäksi ottaa huomioon Maa-
hanmuuttoviraston asema ja tehtä-
vät, joiden vuoksi valittaja saattoi 
mieltää viraston vastapuolekseen. 
Valittajan oikeusturvan tarve oli 
asiaryhmässä vielä erityisen koros-
tunut ehdottoman palautuskiellon 
vuoksi.

Kun otettiin huomioon esitteli-
jän taustavirka Maahanmuuttovi-
rastossa ja siihen sekä sitä edeltä-
viin määräaikaisiin virkasuhteisiin 
liittyneet tehtävät, joihin oli kuulu-
nut jossain määrin johtamistehtä-
viä, Maahanmuuttoviraston omas-
sa toiminnassaan erityisesti maa-
linjauksin noudattama yhtenäistä-
vä ohjaus sekä se seikka, että hal-
linto-oikeudessa esittelijän tehtä-
villä oli asiasisältönsä vuoksi lähei-
nen yhteys hänen Maahanmuutto-
virastossa suorittamiinsa ratkaisu-
tehtäviin, ja vielä mainittujen eri 
tehtävien ajallinen läheisyys, ei 
näiden eri näkökohtien johdosta 
syntyvää perusteltua epäilyä esit-
telijän objektiivisesta puolueetto-
muudesta ollut mahdollista sulkea 
pois. Kun lisäksi otettiin huomioon 
oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 
7 §:n 3 momentti, nämä mainitut 
tekijät yhdessä antoivat saman lu-
vun 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetun perustellun aiheen 
epäillä esittelijän puolueettomuut-
ta. Esittelijä oli siten ollut esteelli-
nen toimimaan asian esittelijänä 
hallinto-oikeudessa.

Äänestys 17+1–8 (täysistunto).

Euroopan unionin perusoikeus-
kirja 47 artikla 2 kappale
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 2013/32/EU kan-
sainvälisen suojelun myöntämistä 
ja poistamista koskevista yhteisistä 
menettelyistä (ns. uudelleenlaadit-
tu menettelydirektiivi) 46 artikla 
1 kohta a alakohta
Suomen perustuslaki 21 § 1 mo-
mentti
Hallintolainkäyttölaki 76 §:n 1 mo-
mentti
Oikeudenkäymiskaari 13 luku 1 § 
1 momentti, 2 §, 6 § 1 momentti 
2 kohta ja 2 momentti ja 7 §
Unionin tuomioistuimen tuomio 
asiassa C-348/16, Moussa Sacko, 
26.7.2017
Unionin tuomioistuimen tuomio 
asiassa C-175/11, H.I.D. ja B.A, 
31.1.2013 Unionin tuomioistuimen 
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tuomio yhdistetyissä asioissa C-
341/06 ja C-342/06, Chronopost 
SA ja La Poste, 1.7.2008
Unionin tuomioistuimen tuomio 
asiassa C-64/16, Associação Sindi-
cal dos Juízes Portugueses, 
27.2.2018
Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuimen tuomiot 23.4.2015 Morice v. 
Ranska, 15.10.2009 Micallef v. Mal-
ta, 15.12.2005 Kyprianou v. Kypros, 
24.9.2003 Pescador Valero v. Es-
panja, 25.2.1997 Findlay v. Yhdisty-
nyt kuningaskunta, 29.4.1988 Be-
lilos v. Sveitsi, 22.10.1984 Sramek 
v. Itävalta ja 1.10.1982 Piersack 
v. Belgia
Vrt. KHO 2016:21, KHO 2006:25, 
KHO 2003:24, KKO 2015:73, KKO 
2015:39 ja KKO 2009:9

KHO:2018:117

Esteellisyys – Tuomioistuin – 
Objektiivinen puolueettomuus – 
Hallinto-oikeuden esittelijä – 
Ulkomaalaisasia – Kansainväli-
nen suojelu – Taustavirka – 
Maahanmuuttovirasto 

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-
oikeudessa ratkaistavana kysymys 
siitä, oliko esittelijä, joka oli hallin-
to-oikeuden esittelijän määräaikai-
sessa virkasuhteessa, ollut valituk-
senalaisessa kansainvälisen suoje-
lun myöntämistä koskevassa asias-
sa objektiivisesti arvioituna esteel-
linen, kun hänen vakinainen vir-
kansa oli Maahanmuuttoviraston 
ylitarkastajan virka, josta hän oli 
virkavapaana. Esittelijän subjektii-
vista puolueettomuutta ei ollut ase-
tettu asiassa kysymyksenalaiseksi.

Esittelijä ei ollut käsitellyt sa-
maa asiaa Maahanmuuttovirastos-
sa tai aiemmin hallinto-oikeudes-
sa, eikä oikeudenkäymiskaaren 
13 luvun 7 §:n 1 ja 2 momenttiin 
perustuva ennakkoasenne-esteelli-
syys siten tullut asiassa sovelletta-
vaksi. Esteellisyyttä tuli kuitenkin 
arvioida saman luvun 6 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdan ja 7 §:n 3 momen-
tin perusteella.

Esittelijän siihenastinen virkau-
ra Maahanmuuttovirastossa oli 
kestänyt 13 vuotta ja kuusi kuu-
kautta, eli varsin merkittävän ajan. 
Häntä ei kuitenkaan ulkopuolisen 
tarkkailijankaan näkökulmasta 
voitu pitää erityisen profiloitunee-
na Maahanmuuttoviraston edusta-

jana varsinkaan kansainvälisen 
suojelun osalta.

Esittelijän riippuvuus Maahan-
muuttovirastosta ei ollut virkava-
pauden aikanakaan kokonaan kat-
kennut. Oikeudenkäymiskaaren ja 
korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksessä selostetun kansainvä-
lisen ja kansallisen oikeuskäytän-
nön perusteella ei ollut perustetta 
katsoa, että hallinto-oikeuden 
määräaikaisen tuomarin tai esitte-
lijän taustavirka hallintoviran-
omaisessa aina tekisi hänet esteel-
liseksi kaikissa asioissa, joissa ky-
seinen hallintoviranomainen on 
tehnyt muutoksenhaunalaisen 
päätöksen. Mahdollista esteelli-
syyttä oli siten arvioitava kunkin 
asian olosuhteet huomioon ottaen.

Asiassa oli erityisesti vedottu 
Maahanmuuttoviraston maalinja-
uksiin ja ohjeisiin esteellisyyden ai-
heuttavina tekijöinä. Esittelijän vir-
kavapautta Maahanmuuttoviras-
tosta voitiin sinänsä luonnehtia ly-
hytkestoiseksi. Esittelijä ei ollut kui-
tenkaan koko Maahanmuuttoviras-
tossa olleen virkauransa aikana kä-
sitellyt kansainvälistä suojelua kos-
kevia asioita. Hänen tehtävänsä oli-
vat kokonaisuutena painottuneet 
selvästi sellaisiin asioihin, joiden 
yhteydessä Maahanmuuttoviras-
ton maalinjaukset eivät tule sovel-
lettaviksi. Näin ollen hänen tehtä-
vänsä olivat olleet sen kaltaisia, et-
tei niiden suorittamisen ajallista lä-
heisyyttä valituksenalaisen asian 
käsittelyn kannalta ollut tarpeen ar-
vioida. Vaikka asiassa otettiinkin 
huomioon valittajan erityisen ko-
rostunut oikeusturvan tarve ehdot-
toman palautuskiellon vuoksi, yk-
sin siitä seikasta, että valittaja saat-
toi mieltää Maahanmuuttoviraston 
vastapuolekseen viraston aseman 
ja tehtävien perusteella, ei seuran-
nut, että asiassa olisi ollut perustel-
tua aihetta epäillä esittelijän puo-
lueettomuutta. Asiassa ei ollut oi-
keudenkäymiskaaren 13 luvun 
7 §:n 3 momentti huomioon ottaen 
ilmennyt saman luvun 6 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettua pe-
rusteltua aihetta epäillä esittelijän 
esteellisyyttä. Hallinto-oikeuden 
päätös ei ollut syntynyt esteellisyyt-
tä koskevalla perusteella virheelli-
sessä järjestyksessä.

Äänestys perusteluista 17–1–8 
(täysistunto).

Euroopan unionin perusoikeus-
kirja 47 artikla 2 kappale
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 2013/32/EU kan-
sainvälisen suojelun myöntämistä 
ja poistamista koskevista yhteisistä 
menettelyistä (ns. uudelleenlaadit-
tu menettelydirektiivi) 46 artikla 
1 kohta a alakohta
Suomen perustuslaki 21 § 1 mo-
mentti
Hallintolainkäyttölaki 76 §:n 1 mo-
mentti
Oikeudenkäymiskaari 13 luku 1 § 
1 momentti, 2 §, 6 § 1 momentti 
2 kohta ja 2 momentti ja 7 §
Unionin tuomioistuimen tuomio 
asiassa C-348/16, Moussa Sacko, 
26.7.2017
Unionin tuomioistuimen tuomio 
asiassa C-175/11, H.I.D. ja B.A, 
31.1.2013
Unionin tuomioistuimen tuomio 
yhdistetyissä asioissa C-341/06 ja 
C-342/06, Chronopost SA ja 
La Poste, 1.7.2008
Unionin tuomioistuimen tuomio 
asiassa C-64/16, Associação Sindi-
cal dos Juízes Portugueses, 
27.2.2018
Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuimen tuomiot 23.4.2015 Morice v. 
Ranska, 15.10.2009 Micallef v. Mal-
ta, 15.12.2005 Kyprianou v. Kypros, 
24.9.2003 Pescador Valero v. Es-
panja, 25.2.1997 Findlay v. Yhdisty-
nyt kuningaskunta, 29.4.1988 Be-
lilos v. Sveitsi, 22.10.1984 Sramek 
v. Itävalta ja 1.10.1982 Piersack 
v. Belgia
Vrt. KHO 2016:21, KHO 2006:25, 
KHO 2003:24, KKO 2015:73, KKO 
2015:39 ja KKO 2009:9

KHO:2018:119

Vammaispalvelu – Kuljetuspal-
velu – Vaikeavammaisuus – 
Palveluliikenteen auto – Puut-
teellinen joukkoliikenne 

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-
oikeudessa ratkaistavana, oliko 
A:n kuljetuspalvelujen myöntä-
mistä koskeva hakemus ollut hy-
lättävä sillä perusteella, että A, jol-
la oli erityisiä vaikeuksia liikkumi-
sessa, voi vammoistaan ja sairauk-
sistaan huolimatta käyttää julkisia 
joukkoliikennevälineitä ilman 
kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

A:n asuinalueella oli järjestetty 
kutsuohjattu palveluliikenne. Pal-
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veluliikenteen auto oli esteetön. 
Kuljettaja auttoi asiakkaan tarvit-
taessa auton kyytiin ja sieltä ulos 
sekä avusti myös käsimatkatava-
roiden kantamisessa. Palvelulii-
kenteen auto liikennöi kuitenkin 
A:n asuinalueella vain kerran vii-
kossa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että kuntayhtymän alueella järjes-
tettyä palveluliikennettä ei ollut 
pidettävä vammaispalveluasetuk-
sen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu-
na julkisena joukkoliikenneväli-
neenä. Tähän nähden sillä seikalla, 
pystyikö A käyttämään tuota pal-
veluliikennettä, ei ollut merkitystä 
arvioitaessa, oliko häntä pidettävä 
vaikeavammaisena henkilönä kul-
jetuspalvelujen suhteen.

A:ta oli pidettävä vaikeavam-
maisena henkilönä, joka ei vam-
mansa tai sairautensa vuoksi voi-
nut käyttää julkisia joukkoliiken-
nevälineitä ilman kohtuuttoman 
suuria vaikeuksia ja joka tarvitsi 
välttämättä kuljetuspalvelua vam-
maispalvelulain 8 §:n 2 momentis-
sa tarkoitetulla tavalla suoriutuak-
seen tavanomaisista elämän toi-
minnoistaan.

Vammaisuuden perusteella järjes-
tettävistä palveluista ja tukitoimis-
ta annettu laki 8 § 2 momentti 
Vammaisuuden perusteella järjes-
tettävistä palveluista ja tukitoimis-
ta annettu asetus 5 § 1 momentti

Ympäristöasiat

KHO:2018:102

Maankäyttö ja rakentaminen – 
Asemakaava – Suojelumääräys – 
Suojelumääräyksen kohtuulli-
suus – Alueellinen suojelu-
merkintä – Ympäristön 
säilyttäminen – Rakennuksen 
purkamiskielto – Kaavamääräys-
ten tulkinta 

Asemakaavan muutoksen tavoit-
teena oli turvata kaava-alueelle 
pääosin 1950-luvulla syntynyt 
pientaloaluekokonaisuus. Kaavas-
sa oli tätä tarkoitusta varten osoi-
tettu useita erillispientalojen ja pa-
ritalojen korttelialueita suojelta-
vaksi merkinnällä AO-3/s. Kaava-
määräyksen mukaan alueen ra-
kennettu ympäristö säilytetään. 
Alueella olevia rakennuksia ei saa-

nut kaavamääräyksen mukaan 
purkaa. Asiassa oli otettava kantaa 
siihen, oliko korttelialueita koske-
via suojelumääräyksiä pidettävä 
maanomistajille kohtuullisina.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että suojelumääräysten kohtuulli-
suus maanomistajalle oli selvitet-
tävä asemakaavaa laadittaessa. 
Kaavasta tai kaavaselostuksesta ei 
kuitenkaan ilmennyt, oliko suoje-
lumääräysten kohtuullisuutta 
maanomistajien kannalta arvioitu. 
Samoin asiassa oli tähän nähden 
jäänyt epäselväksi, oliko suojelu-
määräysten antaminen perustu-
nut maankäyttö- ja rakennuslain 
57 §:n 2 momenttiin vai 3 moment-
tiin. Korkeimman hallinto-oikeu-
den oli näistä lähtökohdista otetta-
va ensisijaisesti kantaa siihen, oli-
ko kaavamuutoksessa osoitetut 
AO-3/s-merkinnät kaavamäärä-
yksineen maanomistajille maan-
käyttö- ja rakennuslain 57 §:n 
2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
kohtuullisia. Mikäli asiassa pää-
dyttäisiin siihen, että mainittua 
merkintää kaavamääräyksineen ei 
olisi pidettävä maanomistajille 
kohtuullisina, korkeimman hallin-
to-oikeuden olisi sen jälkeen arvi-
oitava, oliko niiden antaminen 
voitu perustaa saman pykälän 
3 momentin nojalla kohteiden 
suojeluarvoon. 

Kun otettiin huomioon, että 
kaavamääräyksen mukaan puhee-
na olevien alueiden merkittävyys 
perustui yhtenäisyyden säilymi-
seen ja tyylinmukaiseen kokonais-
vaikutelmaan, merkintää ja siihen 
liitettyjä kaavamääräyksiä ei voitu 
tulkita niin, että kysymys olisi oi-
keusvaikutuksiltaan rakennus-
suojelualuetta (SR) vastaavasta 
merkinnästä. Tätä tulkintaa puol-
sivat myös näiden alueiden suuri 
määrä sekä se, että alueilla sijaitse-
viin rakennuksiin ei ollut liitetty 
suojeltavia rakennuksia koskevia 
sr-kohdemerkintöjä. Kaavan suo-
jelumääräyksiä oli näin ollen voi-
tava tulkita tavalla, jota oli pidet-
tävä maanomistajille maankäyttö- 
ja rakennuslain 57 §:n 2 momentis-
sa tarkoitetulla tavalla kohtuulli-
sena.

Kaavan yleismääräysten mu-
kaan korjaus-, laajennus- ja muu-
tostyöt puheena olevilla kortteli-
alueilla olivat sallittuja, kunhan ne 

soveltuivat rakennuksen alkupe-
räiseen tyyliin ja ympäristöön. 
Kaavaselostuksen mukaan kaava-
määräykset eivät estäneet raken-
nusten muutoksia, mutta ne ohja-
sivat toimenpiteitä siten, että kau-
punkikuva ja kulttuuriperintö säi-
lyivät. Tähän nähden ja kun myös 
otettiin huomioon, mitä edellä on 
lausuttu suojelumääräyksen koh-
tuullisuuden vaatimuksesta, kaa-
vamääräyksiä oli tulkittava siten, 
että ne edellyttivät vain säilytettä-
vään ympäristöön soveltuvan ra-
kennuksen ulkomuodon ja tyylin 
säilyttämistä. Kaavassa osoitettuja 
erillispientalojen ja paritalojen 
korttelialueiden suojelua koskevia 
merkintöjä (AO-3/s) kaavamäärä-
yksineen voitiin siten pitää näistä 
lähtökohdista ja kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen maanomistajille 
kohtuullisina. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 § 
(204/2015), 54 § 2 ja 3 momentti, 
55 §, 57 § 2 momentti
Ympäristöministeriön asetus 
maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaisissa kaavoissa käytettävistä 
merkinnöistä

KHO:2018:103

Maankäyttö ja rakentaminen – 
Rakennusvalvonta – Toimenpi-
deluvan tarve – Pysäköintialue – 
Maankäytölliset vaikutukset 

 Veneiden pitopaikalle johtavan 
tien varressa sijaitsi noin 20 autol-
le tarkoitettu pysäköintialue. Au-
toja pysäköitiin tiehen nähden 
viistottain noin kolme metriä le-
veälle, tienpientareella sijaitseval-
le pitkähkölle ruohopeitteiselle 
kaistaleelle. Korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa oli kysymys sii-
tä, oliko rakennuslautakunta voi-
nut jättää ryhtymättä naapurin 
vaatimuksen johdosta rakennus-
valvontatoimiin pysäköintialueen 
osalta. Tämän selvittämiseksi oli 
arvioitava, oliko mainittu pysä-
köintialue toimenpideluvan tar-
peessa sen toteuttamisajankoh-
taan tai maankäytöllisiin vaiku-
tuksiin nähden.

Luvan tarvetta arvioidaan läh-
tökohtaisesti toimenpiteen toteut-
tamishetkellä voimassa olevien 
oikeusohjeiden perusteella. Asia-
kirjoista ilmeni, että pysäköinti-
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alue oli toteutettu jo vuonna 1978, 
jolloin se ei ollut edellyttänyt toi-
menpidelupaa. Asiakirjoista saa-
tavan selvityksen perusteella py-
säköintialuetta ei myöskään ollut 
maankäyttö- ja rakennuslain voi-
massaoloaikana sillä tavoin laa-
jennettu, että se olisi laajennuksen 
vuoksi edellyttänyt toimenpide-
lupaa. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa 
tarkoitettua toimenpidelupaa 
edellyttävät sellaiset toimenpiteet, 
joissa ei välttämättä ole kysymys 
rakentamisesta, mutta joilla voi-
daan etukäteen katsoa olevan mer-
kittäviä vaikutuksia maankäyt-
töön ja joihin liittyy valvonnallinen 
tarve. Muun ohella muusta aluees-
ta erotetun suurehkon pysäköinti-
alueen toteuttaminen edellyttää 
toimenpidelupaa. 

Kysymyksessä oleva, 14 saari-
kiinteistölle kulkemista palveleva 
pysäköintialue varasi sinänsä 
aluetta muita toimintoja poissul-
kevaan käyttöön. Pysäköintialuet-
ta ei kuitenkaan ollut päällystetty 
tai erotettu muusta alueesta pel-
kästään pysäköintiä varten. Asia-
kirjoista saatavan selvityksen pe-
rusteella pysäköinti tien varressa 
sijaitsevalle ruohokaistaleelle rin-
nastui pääosin satunnaiseen tien-
varsipysäköintiin. Kun otettiin 
edellä mainittujen seikkojen lisäk-
si huomioon pysäköimiseen käy-
tettävän alueen pienehkö koko, 
kysymys ei pysäköintialueen to-
teuttamisajankohdasta riippu-
matta ollut maankäyttö- ja raken-
nuslaissa tarkoitetusta luvanva-
raisesta pysäköintialueesta. Ra-
kennuslautakunta oli siten voinut 
jättää ryhtymättä rakennusval-
vontatoimiin pysäköintialueen 
osalta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §, 
126a § 1 momentti 6 kohta ja 182 §

KHO:2018:104

Ympäristönsuojelu – Hallinto-
pakko – Ympäristöluvan tarve – 
Tuulivoimala – Melutaso-ohje-
arvojen soveltaminen – Yksit-
täinen määräys ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 Neljästä 2 MW:n tuulivoimalasta 
koostuvan tuulipuiston lähialueen 
asukkaat olivat vaatineet kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaista 
puuttumaan erityisesti kahden 
voimalan toimintaan. Kunnan ym-
päristönsuojeluviranomainen 
päätti, ettei voimaloiden toimin-
taan ollut tarpeen puuttua hallin-
topakkoasiana.

Tuulivoimalat oli rakennettu 
asemakaavassa teollisuusalueeksi 
T- ja TY-merkinnöillä osoitetulle 
alueelle maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaisten poikkeamislupien 
ja rakennuslupien perusteella. Kun 
otettiin huomioon tuulivoimalan 
melun luonne, maankäyttö- ja ra-
kennuslain nojalla annetuilla rat-
kaisuilla ei ollut sellaista merkitys-
tä, että voimaloiden melusta ai-
heutuvaa rasitusta olisi voitu pitää 
tavanomaisena ja ennakoitavissa 
olevana arvioitaessa ympäristölu-
van tarvetta ympäristönsuojelu-
lain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan 
perusteella. 

Luvat voimaloiden rakentami-
seen oli myönnetty ennen tuulivoi-
maloiden ulkomelutason ohjear-
voista annetun valtioneuvoston 
asetuksen voimaantuloa. Asetuk-
sen 6 §:n 3 momentin mukaan oh-
jearvoja voitiin kuitenkin soveltaa 
harkittaessa tuulivoimaloiden ym-
päristöluvan tarvetta. Melutaso-
ohjearvot olivat ohjeellisia ja tuuli-
voimaloiden ympäristöluvan tarve 
oli arvioitava tapauskohtaisesti ot-
taen huomioon toiminnan ja sen 
vaikutusalueen ympäristön olo-
suhteet. 
Ympäristönsuojelulain 180 §:n 
mukaiset yksittäiset määräykset 
eivät soveltuneet teollisen koko-
luokan tuulivoimaloiden ympä-
ristövaikutusten hallintaan, vaan 
toimintaan oli haettava ympäris-
tölupa.

Hallinto-oikeuden päätös, jolla 
kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen päätös kumottiin ja asia 
palautettiin sille ympäristöluvan 
hakemiseen velvoittavan mää-
räyksen antamiseksi, pysytettiin 
voimassa.

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 
27 § 1 ja 2 momentti, 175 § 1 mo-
mentti ja 180 §
Laki eräistä naapuruussuhteista 
17 § 1 momentti
Valtioneuvoston asetus tuuli-
voimaloiden ulkomelutason 
ohjearvoista 1 §, 3 § ja 6 § 3 mo-
mentti

Verotusasiat

KHO:2018:108

Arvonlisävero – Arvonlisäveron 
soveltamisala – Verollinen liike-
toiminta – Poikkeukset myynnin 
verollisuudesta – Kiinteistöön 
kohdistuvan oikeuden luovutta-
minen – Pysäköintitoiminta – 
Alueiden vuokraus kulkuneuvo-
jen paikoitusta varten – Osake-
omistuksen tuottama oikeus 
pysäköintipaikkaan – Vähennys-
oikeus 

A Oy:n rakennuttamassa pysä-
köintilaitoksessa oli 130 pysäköin-
tipaikkaa. A Oy:n yhtiöjärjestyk-
sen mukaan yhtiön A-osakkeet eli 
pysäköintiosakkeet oikeuttivat 
osakaspysäköintimaksua vastaan 
pysäköintiin mille tahansa vapaa-
na olevalle nimeämättömälle pysä-
köintipaikalle. Kaikki pysäköinti-
paikat olivat myös vieraspysäköi-
jien käytössä.

A Oy:n pysäköintilaitoksessaan 
harjoittamaa toimintaa oli pidet-
tävä 1.1.2017 voimaan tulleessa 
arvonlisäverolain 29 §:n (1064/
2016) 1 momentin 5 kohdassa tar-
koitettuna alueiden vuokraukse-
na kulkuneuvojen paikoitusta 
varten. A Oy:llä oli oikeus vähen-
tää pysäköintilaitoksen rakenta-
miskustannuksiin ja toiminnan 
muihin kustannuksiin sisältyvä 
arvonlisävero myös siltä osin kuin 
kustannukset kohdistuivat osa-
kaspysäköintiin.

Koska A Oy ei omistanut tai hal-
linnut asuin- tai liiketiloja eikä A 
Oy:llä ollut kaavamääräysten, ra-
kennusluvan tai muunkaan syyn 
perusteella velvollisuutta luovut-
taa pysäköintipaikkoja alueen 
asukkaille, mainittujen seikkojen 
merkitys pysäköintipaikkojen luo-
vutuksen verokohteluun ei tullut 
asiassa ratkaistavaksi.

Keskusverolautakunnan ennakko-
ratkaisu ajalle 29.5.2017–
31.12.2018.
Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 
1 kohta, 2 § 1 momentti, 17 §, 18 §, 
27 §, 29 § (1064/2016) 1 momentti 
5 kohta sekä 102 § 1 momentti ja 
2 momentti 
Neuvoston direktiivi yhteisestä ar-
vonlisäverojärjestelmästä 2006/
112/EY 2 artikla 1 kohta a ja c ala-
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kohta, 14 artikla 1 kohta, 24 artikla 
1 kohta, 135 artikla 1 kohta l alakoh-
ta ja 2 kohta b alakohta sekä 168 ar-
tikla a alakohta
Unionin tuomioistuimen tuomiot 
asioissa C-173/88, Henriksen, C-
358/97, komissio v. Irlanti, C-326/
99, ”Goed Wonen”, C-428/02, Mar-
selisborg ja C-270/09, MacDonald 
Resorts
Vrt. KHO 2016:40 ja KHO 2012:15

KHO:2018:113

Peitelty osinko – Veroton yhtei-
söhankinta – Osakeyhtiön 
arvonlisäverotunnisteen käyttä-
minen – Arvonlisäveron suorit-
tamisesta välttyminen 

 A oli kokonaan omistamansa B 
Oy:n nimellä ja sen arvonlisävero-
tunnistetta käyttäen ostanut vuosina 
2011–2013 verottomana yhteisöhan-
kintana Isosta-Britanniasta C Ltd:ltä 
henkilökohtaiseen käyttöönsä ralli-
auton, siihen liittyviä tavaroita sekä 
näihin kohdistuvia palveluita.

Hallinto-oikeus oli lainvoimaisel-
la päätöksellään 16.9.2016 hylännyt 
B Oy:n valituksen, joka koski yhtiöl-
le A:n yksityiskäyttöön tehdyistä 
edellä mainituista hankinnoista 
maksuunpantuja arvonlisäveroja.

Käyttäessään hankinnoissa 
edellä mainituin tavoin hyväkseen 
omistamaansa yhtiötä A oli vältty-
nyt maksamasta arvonlisäveroa, 
jonka hän olisi muutoin joutunut 
maksamaan Isoon-Britanniaan, jos 
hankinnat olisi tehty niiden todel-
lisen tarkoituksen mukaisesti A:n 
omissa nimissä. A:n oli katsottava 
saaneen näiden järjestelyiden joh-
dosta rahanarvoisen etuuden. Kun 
hallinto-oikeuden lainvoimaisessa 
päätöksessä kysymyksessä olevien 
hankintojen osalta arvonlisävero-
velvolliseksi oli katsottu B Oy, joh-
donmukaisuuden vuoksi myös 
mainitun etuuden oli katsottava 
tulleen A:lle B Oy:ltä, minkä vuok-
si etuutta oli pidettävä B Oy:n 
osakkaalleen A:lle antamana vero-
tusmenettelystä annetun lain 
29 §:ssä tarkoitettuna peiteltynä 
osinkona. Sillä seikalla, että A oli 
maksanut ostot yksityisvaroillaan 
tai että hankinnat eivät olleet ku-
luina B Oy:n kirjanpidossa eikä yh-
tiö ollut vähentänyt hankintojen 
arvonlisäveroa, ei ollut asiassa 
merkitystä.

Laki verotusmenettelystä 29 §

KHO:2018:115

 Arvonlisävero – Verollinen 
myynti – Poikkeukset myynnin 
verollisuudesta – Koulutuspal-
velu – Hierontaoppilaitoksen 
opiskelijoiden suorittamat hie-
rontapalvelut koulutuksen 
yhteydessä 

 A Oy toimi yksityisenä urheilu-
hierojakouluna. Opetus- ja kult-
tuuriministeriö oli myöntänyt yh-
tiölle ammatillisesta aikuiskoulu-
tuksesta annetussa laissa (631/
1998) tarkoitetun hierojan ammat-
titutkintoon valmistavan koulu-
tuksen järjestämisluvan. Oppilai-
toksen oppilaat suorittivat koulu-
tuksensa yhteydessä maksullisia 
hierontapalveluja ulkopuolisille 
asiakkaille opettajina toimivien 
koulutettujen hierojien ohjauksen 
ja valvonnan alaisina. Oppilashie-
rontapalveluja tarjottiin vain opin-
tojaksojen aikana. 

Asiassa oli kysymys siitä, oliko 
A Oy:n harjoittama oppilashieron-
tapalvelujen myynti vapautettu 
arvonlisäverosta osana arvonlisä-
verosta vapautettua koulutustoi-
mintaa. 

Arvolisäverolain 39 §:n 2 mo-
mentin säännöksellä verosta on 
vapautettu koulutukseen tavan-
omaisesti liittyvien palvelujen ja 
tavaroiden myynti koulutuksen-
saajalle. Arvonlisäverodirektiivin 
132 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
mukaan jäsenvaltioiden on vapau-
tettava verosta muun muassa ope-
tukseen suoraan liittyvien palvelu-
jen suoritukset. Unionin tuomiois-
tuimen asiassa C-699/15, Brocken-
hurst College, antaman tuomion 
mukaan opetukseen suoraan liitty-
viä liiketoimia koskevan vapau-
tuksen soveltamiselle on asetettu 
kolme edellytystä, eli ensinäkin se, 
että edellä mainitussa artiklassa 
tarkoitetun laitoksen on suoritetta-
va sekä pääasiallinen opetuspalve-
lu että tähän palveluun läheisesti 
liittyvä palvelujen suoritus, toisek-
si, että kyseiset palvelujen suori-
tukset ovat välttämättömiä vapau-
tettujen liiketoimien toteuttamisel-
le, ja kolmanneksi, ettei mainittu-
jen palvelujen suoritusten pääasi-
allinen tarkoitus ole lisätulojen 
hankkiminen kyseisille yhteisöille 

tällaisilla liiketoimilla, jotka kilpai-
levat suoraan arvonlisäveroa mak-
savien kaupallisten yritysten har-
joittaman toiminnan kanssa.

A Oy:n oppilashierontapalve-
lujen myynnin katsottiin täyttä-
vän mainitut edellytykset. Tämän 
vuoksi A Oy:n ei ollut suoritetta-
va arvonlisäveroa oppilashieron-
tapalvelujen myynnistä siitä huo-
limatta, että myynti ei tapahtunut 
arvonlisäverolain 39 §:n 2 mo-
mentissa edellytetyllä tavalla kou-
lutuksensaajille. A Oy oli vaati-
muksensa mukaisesti poistettava 
arvonlisäverovelvollisten rekiste-
ristä. 

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 
1 kohta ja 39 § 
Neuvoston direktiivi yhteisestä ar-
vonlisäverojärjestelmästä 2006/
112/EY 2 artikla 1 kohta c alakohta, 
132 artikla 1 kohta i alakohta ja 
134 artikla
Unionin tuomioistuimen tuomio 
asiassa C-699/15, Brockenhurst 
College
Ks. KHO 2014:34

KKO:N 
VALITUSLUVAT

KKO VL:2018-57

Konkurssi – Konkurssin edelly-
tykset

Diaarinumero: S2018/378 

Alemman tuomioistuimen ratkaisu:
Vaasan hovioikeus 2.5.2018 S18/255 

Kysymys siitä, onko konkurssiin 
asettamista vaativan velkojan saa-
tava velalliselta konkurssilain 2 lu-
vun 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla siten selvä, et-
tei sen oikeellisuutta voitu perus-
tellusti epäillä.

KKO VL:2018-58

Petos – Törkeä petos

Diaarinumero: R2018/488 

Alemman tuomioistuimen ratkaisu:
Itä-Suomen hovioikeus 5.6.2018 
R17/1074 

A oli syyllistynyt petoksiin siten, 
että hän oli toisen pankkitiliä ja 

momentti_6_18.fm  Page 15  Wednesday, August 29, 2018  9:22 AM



henkilötietoja käyttämällä ereh-
dyttänyt pankkia myöntämään hä-
nelle 10 000 euron ja 13 000 euron 
lainat aikomattakaan maksaa niitä 
takaisin. Kysymys siitä, oliko A:n 
tavoittelemaa hyötyä pidettävä 
huomattavana ja petoksia törkeinä.

KKO VL:2018-59

Liikennerikos – Rattijuopumus – 
Törkeä rattijuopumus

Diaarinumero: R2018/465 

Alemman tuomioistuimen ratkaisu:

Vaasan hovioikeus 24.4.2018 R18/
112 

A oli kuljettanut taajama-alueella 
henkilöautoa käyttäen ennen 
ajon alkamista useita keskusher-
mostoon vaikuttavia huumaus- ja 
lääkeaineita. Kysymys siitä, oliko 
A:n kyky tehtävän vaatimiin 
suorituksiin tuntuvasti huonon-
tunut ja oliko hän siten syyllisty-
nyt rikoslain 23 luvun 4 §:ssä tar-
koitettuun törkeään rattijuopu-
mukseen.

KKO VL:2018-61

Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys

Diaarinumero: VA2018/2 

Alemman tuomioistuimen ratkaisu:
Vakuutusoikeus 5.10.2017 nro 
4080/2015/4577 ja nro 4081/2015 

Kysymys siitä, onko A:n masennus 
syy-yhteydessä 28.6.2010 sattunee-
seen oikeaan jalkaterään kohdistu-
neeseen tapaturmaan ja erityisesti 
siitä johtuneeseen CRPS-kipuon-
gelmaan.

Toimitus: Inka Remonen-Niitepöld
Alma Talent
shop.almatalent.fi
pro.almatalent.fi/#suomenlaki
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