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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 7/2018

HALLITUKSEN 
ESITYKSET

●Hallituksen esitys (HE 105/
2018 vp) eduskunnalle raide-
liikennelaiksi ja laiksi liiken-
teen palveluista annetun lain 
muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi uusi raideliikennelaki, joka 
korvaisi voimassa olevan rautatie-
lain ja kaupunkiraideliikenteestä 
annetun lain. Esitykseen sisältyy 
lisäksi ehdotus laiksi liikenteen 
palveluista annetun lain muutta-
misesta.

Esityksellä pannaan kansallises-
ti täytäntöön Euroopan unionin 
neljänteen rautatiepakettiin sisäl-
tyvät säädökset ja toteutetaan sa-
malla rautatielainsäädännön koko-
naisuudistus.

Esityksen yleisiä tavoitteita ovat 
rautatiemarkkinoiden toimivuu-
den parantaminen sekä sääntelyn 
selkiyttäminen. Esityksellä toteu-
tetaan myös pääministeri Juha Si-
pilän hallitusohjelman tavoitetta 
sääntelyn purkamisesta ja toimijoi-
den hallinnollisen taakan keventä-
misestä unionilainsäädännön salli-
missa rajoissa.

Euroopan unionin neljäs rauta-
tiepaketti edellyttää, että kotimaan 
henkilöliikennepalvelujen tarjon-
taan turvataan avoin markkinoille-
pääsy vastaavalla tavalla kuin jo 
aikaisemmin on turvattu unioni-
lainsäädännön mukaisesti avoin 
markkinoillepääsy Euroopan uni-
onin sisäiseen kansainväliseen 
henkilöliikenteeseen ja tavaralii-
kenteeseen.

Rautatieliikenteen harjoittajat 
voivat jatkossa hakea yhtenäistä 
turvallisuustodistusta Suomen ra-
taverkolla harjoitettavaa rautatie-
liikennettä varten joko Liikenne- ja 
viestintävirastolta tai Euroopan 
unionin rautatievirastolta. Jos rau-
tatieliikennettä on tarkoitus har-
joittaa useamman ETA-valtion 
alueella, turvallisuustodistusta on 
aina haettava Euroopan unionin 

rautatievirastolta. Myös kalusto-
yksikön markkinoillesaattamis-
lupaa voitaisiin hakea joko Liiken-
ne- ja viestintävirastolta tai Euroo-
pan unionin rautatievirastolta, jos 
kalustoyksikköä käytetään vain 
Suomen rataverkolla. Useamman 
jäsenvaltion alueella käytettävien 
kalustoyksiköiden markkinoille-
saattamisluvat olisi haettava Eu-
roopan unionin rautatievirastolta.

Esityksellä pyritään helpotta-
maan yksityisraiteen haltijoiden 
hallinnollisia velvoitteita niin, että 
yksityisraiteen haltijoilla olisi jat-
kossa mahdollisuus ilmoittaa yksi-
tyisraiteensa Liikenne- ja viestintä-
virastolle nykyisen Euroopan uni-
onin lainsäädännön edellyttämän 
turvallisuuslupavaatimuksen si-
jasta. Ilmoitusmenettelyn piiriin 
kuuluvilla yksityisraiteilla myös 
käyttöönottolupamenettelyä esite-
tään kevennettäväksi niin, että yh-
teentoimivuuden teknisten eritel-
mien noudattamisen voisi ilmoite-
tun laitoksen sijasta tarkistaa Lii-
kenne- ja viestintävirasto ja vain 
yksityisraiteilla liikkuvalle kalus-
tolle ei tarvitsisi hakea kaluston 
markkinoillesaattamislupaa vaan 
kansallinen käyttöönottolupa riit-
täisi.

Esitykseen sisältyy myös velvoi-
te raideliikenteen paikantamisesta.

Liikenteen palveluista annet-
tuun lakiin lisättäisiin eräät rauta-
tieliikenteen varautumista koske-
vat säännökset.

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1.1.2019. Raideliikennelain 
rautatieturvallisuutta ja rautatie-
järjestelmän yhteentoimivuutta 
koskevia säännöksiä sovellettaisiin 
kuitenkin vasta 16.6.2019.

●Hallituksen esitys (HE 111/
2018 vp) eduskunnalle laiksi 
arvopaperimarkkinalain muut-
tamisesta ja eräiksi siihen liit-
tyviksi laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi arvopaperimarkkinalakia, Fi-
nanssivalvonnasta annettua lakia, 
joukkorahoituslakia ja rikoslakia. 

Lisäksi vaihtoehtorahastojen hoi-
tajista annettuun lakiin, osakeyhti-
ölakiin, kaupankäynnistä rahoi-
tusvälineillä annettuun lakiin sekä 
luottolaitostoiminnasta annettuun 
lakiin tehtäisiin teknisiä muutok-
sia. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin 
täytäntöön Euroopan parlamentin 
ja neuvoston antama esiteasetus.

Esityksen tavoitteena on arvo-
papereista julkaistavan esitteen 
sääntelyä uudistamalla edistää 
markkinaehtoisen yritysrahoituk-
sen saantia ja helpottaa pienten 
liikkeeseenlaskijoiden varainhan-
kintaa pääomamarkkinoilla. Esi-
tyksen tavoitteet tukevat osaltaan 
pääomamarkkinaunionista asetet-
tuja tavoitteita. Esityksen tarkoi-
tuksena on keventää voimassa ole-
vaa esitesääntelyä vähentämällä 
hallinnollista taakkaa erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten 
keskuudessa, mutta samalla var-
mistaa tarvittava sijoittajansuoja ja 
markkinoiden tehokkuus. Uudella 
esitesääntelyllä parannettaisiin 
markkinoiden toimivuutta erityi-
sesti pienissä arvopaperitarjouk-
sissa sekä tilanteissa, joissa liikkee-
seenlaskijana on yritys, joka on jo 
listautunut ja hankkii lisäpääomaa. 
Esityksellä katsotaan olevan pää-
omakustannuksia alentavia ja tä-
män myötä pääoman saatavuutta 
parantavia vaikutuksia Suomen ta-
lousalueelle.

Lisäksi esityksen tarkoituksena 
on parantaa tasapainoa kustannus-
tehokkaan rahoitusmarkkinoille 
pääsyn ja sijoittajansuojan välillä, 
kun mitoitetaan EU-esitteen sisäl-
tövaatimuksia ja esitteen laadin-
taan liittyvää kansallista poikkeus-
ta. Esityksessä on pyritty löytä-
mään tasapaino esitesääntelyn ke-
ventämisen sekä asianmukaisen si-
joittajansuojan välillä, kuitenkin 
tarvittavat tiedonantovelvoitteet 
huomioiden. Esiteasetus sisältää 
säännöksiä esitteen laadinnasta, 
rakenteesta, sisällöstä, julkaisemis-
velvollisuudesta, hyväksymisme-
nettelyistä sekä toimivaltaisten vi-
ranomaisten toimivaltuuksista ja 
hallinnollisista seuraamuksista.
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Esityksessä on kyse pääosin 
suoraan sovellettavan esiteasetuk-
sen täytäntöönpanon edellyttämis-
tä toimenpiteistä, joihin sisältyvä 
kansallinen liikkumavara koskee 
Finanssivalvonnan valtuuksia 
määrätä esiteasetuksen edellyttä-
mät hallinnolliset toimenpiteet ja 
seuraamukset sekä esitteen laadin-
taan liittyvää kansallista poikkeus-
ta, jonka nojalla arvopaperin liik-
keeseenlaskija olisi tietyin edelly-
tyksin vapautettu esitteen julkaise-
misvelvollisuudesta. Tähän liittyy 
jäsenvaltion mahdollisuus asettaa 
muita tiedonantovelvoitteita. Esi-
tyksessä ehdotetaan, että 8 000 000 
euron raja-arvon alittavalta osalta 
valtiovarainministeriön asetuksel-
la annettaisiin arvopapereista ja 
liikkeeseenlaskijasta yleisten sään-
nösten edellyttämät riittävät tiedot 
perustietoasiakirjassa. Ehdotettu 
esiteasetuksen rikkomista koskeva 
seuraamusmaksusäännös vastaa jo 
aiemmin muiden finanssimarkki-
noita koskevien EU-säädösten täy-
täntöönpanossa säädettyjä kansal-
lisia säännöksiä.

Lait on tarkoitettu tulemaan 
pääosin voimaan 21.7.2019.

●Hallituksen esitys (HE 116/
2018 vp) eduskunnalle laiksi 
ympäristönsuojelulain muutta-
misesta.

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi ympäristönsuojelulakia. Esi-
tyksen mukaan lakiin lisättäisiin 
säännös valtion valvontaviran-
omaisten toimivallasta ryhtyä vält-
tämättömiin toimiin ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 
rajoittamiseksi, jos pilaantumisen 
vaaraa aiheuttavasta toiminnasta 
aiheutuisi tai uhkaisi aiheutua va-
kavaa vaaraa tai vakavaa haittaa 
terveydelle tai ympäristölle ja jos 
tarvittavien toimien suorittaminen 
ei kuuluisi pelastuslain nojalla pe-
lastustoimintaan. Toimiin voitai-
siin ryhtyä, jos toimien toteutta-
mista ei voitaisi varmistaa tavan-
omaisessa hallintopakkomenette-
lyssä tai jos toiminnasta vastaavaa 
tahoa ei saataisi selville.

Esityksellä varmistettaisiin, että 
vakavissa terveyteen tai ympäris-
töön kohdistuvissa vaaratilanteis-
sa esimerkiksi toiminnasta vastaa-
van tahon maksukyvyttömyys tai 
vastuukysymyksiin liittyvät epä-
selvyydet eivät estäisi tai hidastaisi 
välttämättömien pilaantumisen 

ehkäisemis- tai rajoittamistoimien 
toteuttamista. Viranomaistoimista 
aiheutuneet kustannukset perittäi-
siin mahdollisuuksien mukaan jäl-
kikäteen takaisin siltä, jonka vel-
vollisuus toimiin ryhtyminen olisi 
ollut. Esitys on osa toissijaisten 
ympäristövastuujärjestelmien ke-
hittämisen kokonaisuutta.

Laki ehdotetaan tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian.

●Hallituksen esitys (HE 119/
2018 vp) eduskunnalle laeiksi 
yhdyskuntaseuraamusten täy-
täntöönpanosta annetun lain 
70 §:n ja Vankiterveydenhuol-
lon yksiköstä annetun lain 6 ja 
7 §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi yhdyskuntaseuraamusten 
täytäntöönpanosta ja Vankitervey-
denhuollon yksiköstä annettuja la-
keja. Keskeinen muutos koskisi eh-
donalaisen vapauden valvontaan 
asettamiselle säädettyjä edellytyk-
siä. Yhdyskuntaseuraamusten täy-
täntöönpanosta annettuun lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi uusi, kor-
keaksi arvioitua väkivalta- tai sek-
suaalirikokseen syyllistymisen ris-
kiä koskeva edellytys valvontaan 
asettamiselle.

Lisäksi ehdotetaan murhasta, 
taposta tai murhan yrityksestä 
ensi kertaa tuomittujen sekä 
väkivalta- tai seksuaalirikosten 
uusijoiden väkivaltariskin syste-
maattisempaa arviointia ja vanke-
usaikaisten rikolliseen käyttäyty-
miseen vaikuttavien toimintojen 
tehostamista. Väkivaltariskin ar-
viointi perustuu kokonaisvaltai-
seen arvioon henkilön tilanteesta, 
jolloin viranomaisella tulee olla 
tiedonsaantioikeus arvioitavan 
terveystietoihin. Esityksen mu-
kaan Vankiterveydenhuollon yk-
siköstä annetussa laissa säädettäi-
siin Rikosseuraamuslaitoksen 
oikeudesta välttämättömien tieto-
jen saantiin harkittaessa ehdon-
alaisen vapauden valvonnan tar-
vetta henkilön uusimisriskin pe-
rusteella.

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1.5.2019.

●Hallituksen esitys (HE 120/
2018 vp) eduskunnalle rikos-
lain 6 luvun 10 §:n ja yhdys-
kuntaseuraamusten täytän-
töönpanosta annetun lain sekä 

eräiden muiden lakien muutta-
misesta.

Esityksessä ehdotetaan, että rikos-
lain ehdollisen vankeusrangais-
tuksen oheisseuraamuksia koske-
vaa järjestelmää täydennetään sää-
tämällä rikoksen 21 vuotta täyttä-
neenä tehneille uudeksi oheisseu-
raamukseksi valvonta. Rikoksen 
21 vuotta täyttäneenä tehnyt voi-
taisiin tuomita ehdollisen vankeu-
den tehosteeksi valvontaan yhden 
vuoden kolmen kuukauden ajaksi, 
jos tämä olisi tekijän aikaisempi ri-
kollisuus, hänen henkilökohtaiset 
olonsa ja rikokseen johtaneet seikat 
huomioon ottaen tarpeen uusien 
rikosten ehkäisemiseksi. Valvon-
taan voitaisiin tuomita myös sillä 
perusteella, että ehdollista van-
keutta yksinään olisi pidettävä riit-
tämättömänä rangaistuksena ri-
koksesta.

Ehdollisen vankeuden oheis-
seuraamusjärjestelmää tehostettai-
siin lisäksi nostamalla oheisseu-
raamuksena tuomittavissa olevan 
yhdyskuntapalvelun enimmäis-
tuntimäärä 90 tunnista 120 tuntiin.

Esityksessä säädettäisiin myös 
vankeudeksi muuntamisen mah-
dollisuudesta tilanteissa, joissa 
tuomittu rikkoo törkeästi valvon-
taan sisältyviä velvollisuuksiaan.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan 
tehtäviksi eräitä lähinnä teknis-
luontoisia muutoksia Rikosseuraa-
muslaitoksesta annettuun lakiin, 
henkilötietojen käsittelystä Rikos-
seuraamuslaitoksessa annettuun 
lakiin, Suomen ja muiden pohjois-
maiden välisestä yhteistoiminnas-
ta rikosasioissa annettujen tuo-
mioiden täytäntöönpanossa annet-
tuun lakiin, viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annettuun lakiin 
ja oikeudenkäynnin julkisuudesta 
yleisissä tuomioistuimissa annet-
tuun lakiin.

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan kesällä 2019.

●Hallituksen esitys (HE 136/
2018 vp) eduskunnalle Tuo-
mioistuinvirastoa koskevaksi 
lainsäädännöksi.

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi tuomioistuinlakia, tuomio-
istuinharjoittelusta annettua lakia, 
käräjäoikeuden lautamiehistä an-
nettua lakia ja turvatarkastuksista 
tuomioistuimissa annettua lakia. 
Perustettavaksi ehdotetaan Tuo-
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mioistuinvirasto, joka huolehtisi 
tuomioistuinlaitoksen keskushal-
lintoviranomaisen tehtävistä. Vi-
rastolle kuuluisi pääosa niistä kes-
kushallintotehtävistä, joita nykyi-
sin hoidetaan oikeusministeriössä. 
Oikeusministeriö huolehtisi edel-
leenkin tuomioistuinlaitokseen 
liittyvistä valtioneuvostotason teh-
tävistä, kuten strategisesta ja talou-
dellisesta ohjauksesta sekä säädös-
valmistelusta.

Tuomioistuinviraston tehtävänä 
olisi huolehtia tuomioistuinlaitok-
sen toimintaedellytyksistä, tuo-
mioistuinten toiminnan kehittämi-
sestä, suunnittelusta ja tukemises-
ta. Virasto toimisi oikeusministeri-
ön hallinnonalalla, mutta olisi toi-
minnallisesti itsenäinen keskusvi-
rasto. Se palvelisi koko tuomiois-
tuinlaitosta.

Tuomioistuinvirastossa ylintä 
päätösvaltaa käyttäisi tuomari-
enemmistöinen johtokunta. Viras-
ton käytännön toiminnasta huo-
lehtisi päätoiminen ylijohtaja. Vi-
rasto päättäisi itse organisaatiora-
kenteestaan ja määräisi siitä työjär-
jestyksessään.

Tuomioistuinvirastosta säädet-
täisiin tuomioistuinlaissa. Tehtä-
vien siirto oikeusministeriöstä 
Tuomioistuinvirastolle edellyttäi-
si lisäksi eräiden muiden tuomiois-
tuinlain säännösten tarkistamista. 
Lisäksi tuomioistuinharjoittelusta 
annettua lakia, käräjäoikeuden 
lautamiehistä annettua lakia ja tur-
vatarkastuksista tuomioistuimissa 
annettua lakia olisi tarkistettava. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2020 
talousarvioon.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut 
tulemaan voimaan vuoden 2020 
alusta. Poikkeuksena olisivat eräät 
tuomioistuinlain ja tuomioistuin-
harjoittelusta annetun lain sään-
nökset, jotka tulisivat voimaan 
mahdollisimman pian.

●Hallituksen esitys (HE 137/
2018 vp) eduskunnalle laiksi 
reservipoliisista ja eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi laki reservipoliisista ja sa-
malla kumottaisiin nykyinen sään-
tely täydennyspoliisista. Esityksen 
tavoitteena on saattaa lainsäädän-
tö vastaamaan kattavammin 
muuttunutta turvallisuustilannet-
ta ja uudenlaisia uhkia sekä vah-
vistaa poliisin toimintakykyä yllät-

tävissä tai laajoissa yhteiskunnan 
häiriö- tai turvallisuustilanteissa.

Lain soveltamisalan piiriin kuu-
luisi poikkeusolojen ja puolustusti-
lan lisäksi normaaliolojen häiriö-
tilanteet. Reservipoliisihenkilöstö 
voitaisiin ottaa käyttöön jo nor-
maaliolojen häiriötilanteessa, jol-
loin mahdollistettaisiin myös te-
hokkaampi varautuminen mah-
dollisiin poikkeusoloihin. Reservi-
poliisihenkilöstön käyttöönotosta 
päättäisi aina valtioneuvosto.

Laissa säädettäisiin reservipolii-
sihenkilöstön tehtävistä, toimival-
tuuksista, velvollisuuksista sekä 
oikeudesta käyttää voimakeinoja 
normaaliolojen häiriötilanteissa 
sekä poikkeustilan ja puolustus-
tilan aikana. Reservipoliisi toimisi 
aina poliisimiehen välittömässä 
ohjauksessa. Reservipoliisin kel-
poisuusvaatimuksista säädettäi-
siin laissa ja hänet nimitettäisiin 
virkasuhteeseen valtioneuvoston 
käyttöönottopäätöksen jälkeen. Li-
säksi hänen tulisi suorittaa vaadit-
tava peruskoulutus ja myös ylläpi-
tää osaamistaan koulutuksilla po-
liisin reservissä ollessaan.

Valtioneuvoston asetuksella 
voitaisiin antaa tarkempia sään-
nöksiä reservipoliisihenkilöstön 
varustuksesta, koulutuksesta, kou-
lutuksen vastaavuudesta, kelpoi-
suusvaatimuksista, henkilökortis-
ta, palvelukseen kutsumisesta sekä 
sitoumuksen ehdoista ja sitou-
mukseen liittyvistä menettely-
tavoista.

Valtion virkamieslakia muutet-
taisiin siten, että reservipoliiseilta 
edellytettäisiin Suomen kansalai-
suutta. Lisäksi poliisilakiin, val-
miuslakiin ja ampuma-aselakiin 
tehtäisiin ehdotettavasta reservi-
poliisia koskevasta laista johtuvat 
tarkistukset. Voimassa oleva täy-
dennyspoliisia koskeva sääntely 
kumottaisiin.

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1.6.2019.

●Hallituksen esitys (HE 139/
2018 vp) eduskunnalle laeiksi 
Jehovan todistajien vapautta-
misesta asevelvollisuuden 
suorittamisesta eräissä 
tapauksissa annetun lain 
kumoamisesta ja asevelvolli-
suuslain 3 §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan kumotta-
vaksi Jehovan todistajien vapaut-
tamisesta asevelvollisuuden suo-

rittamisesta eräissä tapauksissa an-
nettu laki. Lisäksi esityksessä eh-
dotetaan muutettavaksi asevelvol-
lisuuslakia. Esityksen tavoitteena 
on varmistaa, että kaikkia uskon-
nollisia ja muita vakaumuksia koh-
dellaan Suomen asevelvollisuus-
järjestelmässä perustuslain 6 §:ssä 
edellytetyllä tavalla yhdenvertai-
sesti ja syrjimättömästi. Esityksen 
tavoitteena on samalla varmistaa 
Suomen asevelvollisuusjärjestel-
män toimivuus ja Puolustusvoi-
mien kyky tuottaa Suomen puo-
lustusjärjestelmän edellyttämät 
joukot.

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian.

●Hallituksen esitys (HE 141/
2018 vp) eduskunnalle laiksi 
Finanssivalvonnasta annetun 
lain muuttamisesta sekä 
eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi Finanssivalvonnasta annet-
tua lakia. Lisäksi esityksessä ehdo-
tetaan muutettaviksi sijoitusrahas-
tolakia, vaihtoehtorahastojen hoi-
tajista annettua lakia ja Finanssi-
valvonnan valvontamaksusta an-
nettua lakia sekä vakuutusyhtiö-
lain muuttamisesta annetun lain 
voimaantulosta annettua lakia. Eh-
dotetuilla muutoksilla pantaisiin 
täytäntöön Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus yksinkertai-
sesta, läpinäkyvästä ja standardoi-
dusta arvopaperistamisesta. Ase-
tus on jäsenvaltioissa suoraan so-
vellettavaa sääntelyä.

Asetuksessa määritellään arvo-
paperistamista koskevat yleiset 
säännökset ja luodaan säännökset 
yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja 
standardoidulle arvopaperistami-
selle. Asetus sisältää säännökset si-
joittajien asianmukaista huolelli-
suutta, riskin pidättämistä ja läpi-
näkyvyyttä koskevista vaatimuk-
sista. Lisäksi asetuksessa sääde-
tään luoton myöntämisen kritee-
reistä, arvopaperistamisten myyn-
nin erityisistä kriteereistä ei-am-
mattimaisille asiakkaille, uudel-
leenarvopaperistamisen kiellosta, 
arvopaperistamista varten perus-
tettuja erillisyhtiöitä koskevista 
vaatimuksista sekä arvopaperista-
misrekistereitä koskevista edelly-
tyksistä.

Kansalliseen lainsäädäntöön eh-
dotetaan tehtävän asetuksen joh-
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dosta joitakin muutoksia. Finanssi-
valvonnasta annettuun lakiin eh-
dotetaan lisättäväksi asetuksessa 
tarkoitetulle yhteisölle, joka tar-
kastaa asetuksen edellytysten nou-
dattamisen, velvollisuus hakea toi-
milupaa Finanssivalvonnalta. Li-
säksi mainittuun lakiin lisättäisiin 
säännökset hallinnollisista seuraa-
muksista sekä Finanssivalvonnan 
valvontavaltuuksista.

Sijoitusrahastolakiin ja vaihto-
ehtorahastojen hoitajista annet-
tuun lakiin ehdotetaan säädettä-
väksi asetuksen edellyttämällä ta-
valla sijoittajien oikeuksien turvaa-
mista koskevat säännökset. Sijoit-
tajien asemaa ehdotetaan vahvis-
tettavaksi siten, että rahastoyhtiön 
tai vaihtoehtorahaston hoitajan oli-
si ryhdyttävä sijoittajaa suojaaviin 
toimiin, mikäli asetuksessa edelly-
tetyt vaatimukset eivät enää täyty.

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1.1.2019.

●Hallituksen esitys (HE 145/
2018 vp) eduskunnalle laiksi 
korkeakouluopiskelijoiden 
opiskeluterveydenhuollosta 
sekä eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi laki korkeakouluopiskelijoi-
den opiskeluterveydenhuollosta. 
Lain tavoitteena on turvata hyvin 
toimivat yhdenvertaiset opiskelu-
terveydenhuollon palvelut sekä 
yliopisto- että ammattikorkea-
kouluopiskelijoille.

Laissa säädettäisiin korkea-
kouluopiskelijoiden opiskeluter-
veydenhuollon järjestämisestä, 
tuottamisesta ja rahoittamisesta. 
Kansaneläkelaitos vastaisi opiske-
luterveydenhuollon järjestämises-
tä ja palvelut tuottaisi Ylioppilai-
den terveydenhoitosäätiö. Opiske-
luterveydenhuollon sisällön osalta 
viitattaisiin voimassa olevan ter-
veydenhuoltolain sääntelyyn.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan 
muutettaviksi terveydenhuolto-
lakia, sairausvakuutuslakia, yli-
opistolakia ja ammattikorkea-
koululakia. Lakeihin tehtäisiin uu-
desta korkeakouluopiskelijoiden 
opiskeluterveydenhuoltoa koske-
vasta laista johtuvat muutokset.

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1.1.2021.

●Hallituksen esitys (HE 146/
2018 vp) eduskunnalle laeiksi 

rikoslain 17 luvun, ulkomaa-
laislain 185 §:n ja aluevalvon-
talain 44 §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan rikoslakiin 
lisättäväksi uusi säännös maahan-
tulokiellon rikkomisesta. Mainit-
tuun rikokseen syyllistyisi se, joka 
tulee Suomeen, vaikka hänelle on 
määrätty voimassa oleva maahan-
tulokielto. Maahantulokielto voi 
olla Suomen määräämä tai tiettyjä 
maahantulokiellon rikkomisia 
koskien myös toisen Schengen-val-
tion määräämä. Ehdotettavan ran-
gaistusasteikon mukaan maahan-
tulokiellon rikkomisesta tuomittai-
siin sakkoa tai enintään yksi vuosi 
vankeutta.  

Valtionrajarikosta ja ulkomaa-
laisrikkomusta koskeviin rangais-
tussäännöksiin tehtäisiin muutok-
set, joiden perusteella maahantulo-
kiellon rikkojaa ei enää voitaisi 
tuomita valtionrajarikoksesta, lie-
västä valtionrajarikoksesta tai ul-
komaalaisrikkomuksesta.  

Uudella rangaistussäännöksel-
lä saatettaisiin kaikki maahantulo-
kiellon rikkomiset yhtenäisen ran-
gaistusasteikon alle ja täsmennet-
täisiin maahantulokiellon rikkomi-
sena rangaistavien tekojen tunnus-
merkistöä.  

Lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan mahdollisimman pian.  

●Hallituksen esitys (HE 148/
2018 vp) eduskunnalle laeiksi 
arvonlisäverolain muuttami-
sesta ja arvonlisäverolain 35 ja 
38 §:n väliaikaisesta muutta-
misesta.

Esityksessä ehdotetaan arvonlisä-
verolain sosiaali- ja terveyden-
huoltoa koskevien verottomuuk-
sien sääntelyä ajantasaistettavaksi 
sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
varhaiskasvatuksen uudistus huo-
mioon ottaen.  

Lisäksi kuulo-, kuulonäkö- ja 
puhevammaisten tulkkauspalve-
lujen verokohtelua selkeytettäisiin 
sekä yhtenäistettäisiin muiden so-
siaalihuollon palvelujen verotto-
muuden kanssa. 

Arvonlisäverolakia ehdotetaan 
muutettavaksi myös väliaikaisesti, 
koska siltä osin kuin muutokset 
liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen järjestämisvastuun siirtymi-
seen maakunnille, muutokset tuli-
sivat voimaan vasta vastuun siir-
tyessä.  

Lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan vuoden 2019 alusta.

●Hallituksen esitys (HE 150/
2018 vp) eduskunnalle korko-
vähennysrajoitusta koskevan 
sääntelyn muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että elin-
keinotulon verottamisesta annet-
tuun lakiin sisältyvää korkovähen-
nysoikeuden rajoittamista koske-
vaa säännöstä muutetaan. Muu-
tokset perustuvat osittain veron 
kiertämisen estämistä koskevaan 
direktiiviin. 

Esityksen mukaan elinkeinotu-
lon verottamisesta annettua lakia 
muutettaisiin direktiiviin perus-
tuen siten, että korkovähennysoi-
keuden rajoitus koskisi sekä kon-
serniyhteysosapuolille että muille 
kuin konserniyhteysosapuolille 
suoritettuja korkomenoja. Korko-
menojen vähennysoikeuden rajoi-
tus olisi yleinen rajoitus ja sen 
määrä perustuisi nykyiseen tapaan 
velallisen elinkeinotoiminnan tu-
lokseen, johon on lisätty korkome-
not ja verotuksessa vähennyskel-
poiset poistot sekä konserniavus-
tuslain mukaiset saadut konserni-
avustukset ja vähennetty annetut 
konserniavustukset. Kuten nykyi-
sin, rajoitusta ei sovellettaisi, jos ti-
lanteessa voidaan soveltaa niin sa-
nottua tasevapautusta koskevaa 
säännöstä. 

Kuten nykyisin, korkomenot 
saataisiin vähentää täysimääräi-
sesti korkotulojen määrää vastaa-
vilta osin. Jos nettokorkomenot, 
joilla tarkoitetaan korkotulot ylit-
täviä korkomenoja, ovat vero-
vuonna enintään 500 000 euroa, ne 
voitaisiin vähentää kokonaan. Net-
tokorkomenojen ylittäessä maini-
tun euromäärän nettokorkomenot 
voitaisiin vähentää siltä osin kuin 
ne ovat enintään 25 prosenttia 
edellä kerrotusta oikaistusta elin-
keinotoiminnan tuloksesta. Pro-
senttimäärän ylittävät nettokorko-
menot eivät olisi vähennyskelpoi-
sia. Tästä poiketen muille kuin 
konserniyhteysosapuolille suori-
tettuja nettokorkomenoja voisi vä-
hentää 3 000 000 euroa. 

Korkovähennysoikeutta rajoit-
tavaa säännöstä ei sovellettaisi, jos 
verovelvollinen on direktiivissä 
tarkoitettu itsenäinen yritys tai ra-
hoitusalan yritys. Lisäksi säännös-
tä ei sovellettaisi korkomenoihin, 
jotka liittyvät hankkeisiin, joihin 
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on saatu korkotukilainsäädännös-
sä tarkoitettua tukea. Säännöstä ei 
myöskään sovellettaisi muille kuin 
konserniyhteysosapuolille suori-
tettuihin korkomenoihin, jotka 
kertyvät lainoista, jotka on otettu 
ennen 17 päivää kesäkuuta 2016 tai 
jotka on aktivoitu ennen 1 päivää 
tammikuuta 2019. 

Lisäksi elinkeinotulon verotta-
misesta annettua lakia muutettai-
siin siten, että laissa säädettäisiin 
korkomenon ja rahoitusalan yri-
tyksen määritelmistä direktiivin 
mukaisesti. 

Esityksessä ehdotetaan, että 
korkomenojen vähentämistä ra-
joittavaa säännöstä sovellettaisiin 
jatkossa elinkeinotulolähteen li-
säksi muun toiminnan tulolähteen 
ja maatalouden tulolähteen vero-
tuksessa. Tuloverolakiin ja maati-
latalouden tuloverolakiin lisättäi-
siin säännökset, joilla viitattaisiin 
elinkeinotulon verottamisesta an-
nettuun lakiin. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, 
että korkovähennysoikeuden ra-
joituksen muutoksesta aiheutuva 
yhteisöveron verotuottomuutos 
kompensoitaisiin kunnille veronti-
lityslain 12 §:n mukaisia yhteisö-
veron jako-osuuksia muuttamalla. 

Esitys liittyy valtion vuoden 
2019 talousarvioesitykseen ja on 
tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan vuoden 2019 alusta. Lakeja 
sovellettaisiin ensimmäisen kerran 
vuodelta 2019 toimitettavassa ve-
rotuksessa. Yhteisöveron jako-
osuuden muutosta sovellettaisiin 
verovuodesta 2019 tehtäviin vero-
jen tilityksiin.

●Hallituksen esitys (HE 154/
2018 vp) eduskunnalle laiksi 
eläinten hyvinvoinnista ja 
eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi laki eläinten hyvinvoinnista. 
Samalla nykyinen eläinsuojelulaki 
ehdotetaan kumottavaksi. Esityk-
sen tarkoituksena on eläinten hy-
vinvoinnin edistäminen ja suojelu 
sekä eläinten kunnioituksen ja hy-
vän kohtelun lisääminen. 

Eläinten pitopaikkaa, hoitoa ja 
kohtelua koskevia säännöksiä tar-
kennettaisiin ja täydennettäisiin si-
ten, että niissä otetaan entistä pa-
remmin huomioon eläimen koko-

naisvaltaisen hyvinvoinnin edistä-
minen ja hyvä kohtelu. Nykytie-
don mukaan eläinten hyvinvoin-
tiin vaikuttaa merkittävästi eläi-
men mahdollisuus toteuttaa sille 
lajityypillistä käyttäytymistä. La-
kiin ehdotetaan lisättäväksi vaati-
mus siitä, että ihmisen hoidossa 
olevan eläimen tulisi voida toteut-
taa eräitä olennaisia käyttäytymis-
tarpeitaan.  

Laissa säädettäisiin niistä eläin-
lajeista ja eläimistä, joita voidaan 
pitää tuotantoeläimenä, seura- ja 
harrastuseläimenä, sirkuseläimenä 
tai kiertävässä eläinnäyttelyssä. 
Säännösten tarkoituksena olisi 
varmistaa, että mainittuihin tar-
koituksiin pidettäisiin vain sellai-
sia eläimiä, joiden pito voidaan 
käytännössä järjestää kyseisessä 
pitomuodossa lain edellyttämällä 
tavalla.  

Eläimen pitopaikkaa koskevat 
säännökset jaettaisiin yleisiin, 
kaikkia pitopaikkoja koskeviin 
säännöksiin ja pysyviä pitopaikko-
ja koskeviin säännöksiin. Uudis-
tuksen tarkoituksena on selkeyttää 
nykyistä sääntelyä siten, että pysy-
ville pitopaikoille voitaisiin asettaa 
tiukempia vaatimuksia kuin tila-
päisille pitopaikoille. Eläimen jat-
kuva paikalleen kytkeminen pysy-
vässä pitopaikassa kiellettäisiin 
tietyin poikkeuksin. Eläimen liik-
kumista ei myöskään saisi jatku-
vasti rajoittaa siten, että eläimellä 
ei ole mahdollisuutta kääntyä ym-
päri. Viiden vuoden siirtymäajalla 
kiellettäisiin muiden nautojen kuin 
maidontuotantoa varten pidettä-
vien lehmien ja hiehojen sekä he-
vosten jatkuva kytkettynä pitämi-
nen. Maidontuotantoa varten pi-
dettävien lehmien ja hiehojen jat-
kuvaa kytkettynä pitämistä ei sen 
sijaan ehdoteta kiellettäväksi. 
Emakoiden ja ensikoiden pidem-
piaikainen pito tiineytyshäkeissä 
kiellettäisiin 15 vuoden siirtymä-
ajalla. Tuotannollisista ja taloudel-
lisista syistä emakoiden ja ensikoi-
den pitoa porsitushäkeissä ei eh-
doteta kiellettäväksi. 

Nisäkkäillä ja linnuilla tulisi py-
syvissä pitopaikoissaan olla jatku-
vasti vettä eläimen saatavilla. Lais-
sa säädettäisiin eräistä kaikkia 
eläintenpitomuotoja koskevista 
poikkeuksista tähän pääsääntöön. 
Valtioneuvoston asetuksella voi-
taisiin lisäksi säätää poikkeus sel-
laisia pysyviä pitopaikkoja kos-
kien, joissa veden jatkuva saatavil-

la pito on kohtuuttoman vaikea 
järjestää eläinten pitomuodosta ja 
sääolosuhteista johtuvista syistä. 
Valtioneuvoston asetuksella on 
tarkoitus säätää niin sanottujen ig-
luvasikoiden, ammattimaisilla re-
kikoiratarhoilla pidettävien koi-
rien ja eräiden turkiseläinten pito-
paikkoja koskevista poikkeuksista 
jatkuvan veden vaatimukseen.  

Eläimille tehtävien kivuliaiden 
toimenpiteiden yhteydessä tulisi 
jatkossa käyttää kivunlievitystä. 
Kivunlievitysvaatimuksesta voi-
taisiin poiketa ainoastaan, jos toi-
menpiteestä aiheutuu vain lievää 
tai hetkellistä kipua tai jos on kyse 
hätätilanteesta.  

Eläinjalostusta koskevaa säänte-
lyä tarkennettaisiin ja selkeytettäi-
siin nykyisestä. Eläinten jalostuk-
sella tulisi pyrkiä elinvoimaisten, 
toimintakykyisten ja terveiden 
eläinten tuottamiseen. Tämän ta-
voitteen saavuttamiseksi jalostuk-
sessa tulisi käyttää fyysisesti ja 
psyykkisesti terveitä eläimiä, joi-
den voidaan olettaa periyttävän 
näitä ominaisuuksia myös jälkeläi-
silleen. 

Loukkaantuneiden tai muutoin 
avun tarpeessa olevien luonnonva-
raisten eläinten hoitoa koskevia 
säännöksiä täsmennettäisiin ja 
sääntelyä laajennettaisiin. Laissa 
säädettäisiin kaikkia kansalaisia 
koskevasta avun tarpeessa olevan 
luonnonvaraisen eläimen autta-
misvelvollisuudesta nykyiseen ta-
paan. Kansalaisten oikeutta ottaa 
haltuunsa tällainen eläin kuitenkin 
rajoitettaisiin nykyisestä koske-
maan vain ensiavun antamista tai 
hoitoon toimittamista varten kulu-
vaa aikaa. Ensiavun jälkeen eläin 
olisi joko palautettava luontoon, 
toimitettava asiantuntevaan jatko-
hoitoon tai lopetettava. Luonnon-
varaisten eläinten hoitolatoimin-
nan harjoittaminen olisi ilmoituk-
senvaraista toimintaa. 

Eläimen luovutuksen yhteydes-
sä annettavia tietoja koskevaa vaa-
timusta laajennettaisiin siten, että 
sairauden tai vahingoittumisen li-
säksi eläimen vastaanottajalle olisi 
ilmoitettava myös muut eläimen 
hyvinvoinnin kannalta oleelliset 
tiedot. Myös eläinten luovutusta 
rajoitettaisiin tietynlaisissa tilai-
suuksissa tai paikoissa. Laissa sää-
dettäisiin nykyiseen tapaan liikku-
van kaupan kiellosta ja kiellettäi-
siin eläinten luovuttaminen arpa-
jais- tai kilpailuvoittona. Uutta oli-
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si kiellon laajentaminen koske-
maan myös toreilla ja markkinoilla 
sekä muissa kuin eläinten esitte-
lyyn tarkoitetuissa yleisötapahtu-
missa harjoitettavaa selkärankais-
ten ja pääjalkaisten eläinten kaup-
paa. Myös eräiden eläinlajien 
myynti eläinkaupoista sekä myy-
tävien eläinten pito näyteikkunois-
sa kiellettäisiin. Kiellettyä olisi 
myös eläimen pysyvä luovuttami-
nen alle 16-vuotiaalle ilman huol-
tajan suostumusta.  

Eläinkilpailut, joissa eläin voi 
joutua alttiiksi kohtuuttomalle ra-
situkselle tai muulle kivulle taik-
ka kärsimykselle, olisivat ilmoi-
tuksenvaraista toimintaa. Laissa 
olisi myös säännökset yleisistä 
periaatteista eläinkilpailussa ja 
-näyttelyssä, kilpailun ja näytte-
lyn järjestäjän pätevyydestä sekä 
kilpailun ja näyttelyn järjestämi-
sestä.  

Eräistä toiminnan harjoittamista 
koskevista luvista luovuttaisiin ja 
päällekkäisiä ilmoitusvelvolli-
suuksia karsittaisiin. Niin sanotut 
kotieläinpihat eivät enää tarvitsisi 
lupaa toiminnalleen. Ilmoitusta 
edellyttävässä toiminnassa ilmoi-
tus tulisi tehdä vain siltä osin kuin 
sitä ei tehdä jo muun lainsäädän-
nön perusteella. 

Eläinten teurastusta koskevaa 
sääntelyä muutettaisiin siten, että 
eläin olisi aina tainnutettava ennen 
verenlaskua. Muutos koskisi paitsi 
uskonnollisista syistä noudatetta-
vaa erityistä teurastustapaa, myös 
yksityiskäyttöön teurastettavaa 
siipikarjaa. Eläinten lopetus viih-
demuotona kiellettäisiin. Lisäksi 
sukupuoliyhteys ihmisen ja eläi-
men välillä olisi kielletty. 

Eläinten hyvinvoinnin valvon-
taa koskevaa sääntelyä tarkennet-
taisiin ja lisättäisiin valvonnan te-
hostamiseksi. Erityisesti valvonta-
viranomaisen keinoja puuttua 
eläinten hyvinvointia koskeviin 
epäkohtiin lisättäisiin ja täsmen-
nettäisiin. Teurastamoissa valvon-
taa voitaisiin toteuttaa teurasta-
mon tiloihin asennettavalla kame-
rajärjestelmällä. 

Rikoslakiin, eläinten kuljetuk-
sesta annettuun lakiin, metsästys-
lakiin, tieteellisiin tai opetustarkoi-
tuksiin käytettävien eläinten suoje-
lusta annettuun lakiin, luonnon-
suojelulakiin ja eläinjalostustoi-
minnasta annettuun lakiin tehtäi-
siin ehdotetusta laista johtuvat tek-
nisluonteiset muutokset.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan vuoden 2021 alusta samanai-
kaisesti maakuntauudistuksen 
kanssa.

●Hallituksen esitys (HE 157/
2018 vp) eduskunnalle laiksi 
liikenteen palveluista annetun 
lain muuttamisesta ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksellä ehdotetaan muutetta-
vaksi liikenteen palveluista annet-
tua lakia. Esitys on lakihankkeen 
kolmas vaihe, ja sillä täydennetään 
liikenteen palveluista annetun lain 
kokonaisuus vaalikaudella 2015–
2019. Lisäksi esityksellä muutettai-
siin ajokorttilakia, ilmailulakia, lai-
va-apteekista annettua lakia, laiva-
väen lääkärintarkastuksista annet-
tua lakia sekä laivaväestä ja aluk-
sen turvallisuusjohtamisjärjestel-
mästä annettua lakia. Hankkeella 
toteutetaan kahta pääministeri 
Juha Sipilän hallituksen hallitus-
ohjelman kärkihanketta: Rakenne-
taan digitaalisen liiketoiminnan 
kasvuympäristö -kärkihanketta 
sekä Sujuvoitetaan säädöksiä -kär-
kihanketta. 

Tieliikenteen raskaan kaluston 
kuljettajien ammattipätevyyden 
hankkimisessa otettaisiin käyttöön 
pelkkien kokeiden suorittamiseen 
perustuva vaihtoehto nykyisten 
koulutusmallien rinnalle. Perus-
tason ammattipätevyyskoe olisi 
kaksiosainen ja edellyttäisi teoriaa 
ja käytäntöä koskevien kokeiden 
suorittamista. Pääesikunta hyväk-
syisi Puolustusvoimien kuljettaja-
koulutuksen yhteydessä ammatti-
pätevyyskoulutusta antavat kou-
lutuskeskukset. Mopon ajokorttia 
varten annettavassa kuljettajaope-
tuksessa toimivien opettajien vaa-
timuksia ajokorttilaissa tarkistet-
taisiin.  

Meriliikenteen ammattipäte-
vyyssääntelyä muutettaisiin siten, 
että pelastuslaitosten, poliisin ja 
Tullin alukset jäisivät laivaväestä 
ja aluksen turvallisuusjohtamises-
ta annetun lain ja liikenteen palve-
luista annetun lain pätevyys- ja 
miehitysvaatimusten soveltamis-
alan ulkopuolelle siltä osin kuin 
niillä on käytössään koulutusjär-
jestelmä, jonka Liikenne- ja viestin-
tävirasto on hyväksynyt.  

Esityksellä myös asetettaisiin 
varautumisvelvoite suuremmille 
luvanvaraisen maantieliikenteen 
harjoittajille ja yhdenmukaistettai-

siin muutoin varautumista koske-
via säännöksiä. Taksinkuljettajan 
kokeesta poistettaisiin paikallis-
tuntemusta koskeva osuus. Julki-
sen liikenteen liityntäpysäköintiä 
tarjoavalle yritykselle tai yhteisölle 
asetettaisiin velvollisuus tarjota 
liityntäpysäköintiä tasapuolisin 
ehdoin kaikkien liikkumis- ja yh-
distämispalvelun tarjoajien asiak-
kaille. 

Lisäksi liikenteen palveluista an-
nettuun lakiin tehdään teknisiä 
muutoksia niin, että sen pykälänu-
merointi muuttuu juoksevaksi. Sa-
malla on muutettava yhteensä 
18 laissa olevat viittaukset liiken-
teen palveluista annetun lain sään-
nöksiin. Lain muodostamaa koko-
naisuutta pyritään lisäksi selkeyttä-
mään erityisesti tarkentamalla usei-
den lain säännösten otsikointia. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1.3.2019 kuitenkin siten, että 
liikenteen palveluista annetun lain 
muuttamisesta annetun lain 27–41 
ja 193 § tulisivat voimaan 1.1.2020 
ja ajokorttilain voimaantulosään-
nöksen muutos niin pian kuin laki 
ajokorttilain muuttamisesta on 
vahvistettu.

●Hallituksen esitys (HE 158/
2018 vp) eduskunnalle työ-
aikalaiksi ja eräiksi siihen liit-
tyviksi laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi uusi työaikalaki, joka korvai-
si vuoden 1996 työaikalain. Esityk-
sen tavoitteena on ajantasaistaa 
työaikalaki vastaamaan elinkeino-
rakenteen ja työn tekemisen tavois-
sa tapahtuneita muutoksia sekä 
tehdä työaikadirektiivistä ja muista 
kansainvälisistä reunaehdoista joh-
tuvia tarkistuksia. Pääperiaattei-
den osalta esityksessä on pidättäy-
dytty voimassa olevan työaikalain 
sääntelytavassa. Lisäksi ehdote-
taan lähinnä teknisiä muutoksia 
eräisiin muihin lakeihin. 

Työaikalain soveltamisalaa täs-
mennettäisiin erityisesti sellaisten 
työntekijöiden osalta, jotka työs-
kentelevät johtavassa asemassa tai 
heillä on muutoin mahdollisuus 
päättää työajoistaan. Muutokset ei-
vät kuitenkaan merkittävästi 
muuttaisi soveltamisalaa. 

Esityksessä ehdotetuilla muu-
toksilla pyritään varmistamaan 
joustavat työaikajärjestelyt erilais-
ten yritysten ja työnantajayhteisö-
jen tarpeisiin sekä toisaalta helpot-
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tamaan työntekijöiden työn ja yk-
sityiselämän yhteensovittamista. 

Laissa säädettäisiin uudesta 
joustotyöaikaa koskevasta työaika-
mallista ajasta ja paikasta riippu-
mattomassa työssä. Joustotyöaikaa 
noudatettaessa työntekijä itse 
päättäisi työajastaan sekä työnte-
kopaikastaan ja työnantaja puoles-
taan määrittelisi tehtävät ja niitä 
koskevat tavoitteet sekä kokonais-
aikataulun. Joustotyöaika olisi en-
nen kaikkea työnantajan ja työnte-
kijän väliseen luottamukseen pe-
rustuva työaikajärjestely.  

Esityksessä ehdotetaan sään-
nöstä, joka mahdollistaisi lakisää-
teisen työaikapankin käyttöön-
otosta sopimisen kaikilla työpai-
koilla riippumatta siitä, onko työn-
antajaa sitovassa työehtosopimuk-
sessa työaikapankkia koskevia 
määräyksiä. Työaikapankilla tar-
koitettaisiin työ- ja vapaa-ajan yh-
teensovitusjärjestelmää, jolla työ-
aikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-
ajaksi muutettuja rahamääräisiä 
etuuksia voidaan säästää ja yhdis-
tää toisiinsa. 

Liukuvaan työaikajärjestelyyn 
ehdotetut muutokset lisäävät 
työntekijöiden työaikajoustoja. Eh-
dotuksella lavennettaisiin lisäksi 
työnantajan ja työntekijän oikeutta 
sopia keskimääräisen työajan jär-
jestelyistä. Jaksotyön ja säännölli-
sesti teetettävän yötyön käyttöalaa 
koskevaa säännöstä ehdotetaan 
täsmennettäväksi siten, että se vas-
taisi paremmin työmarkkinoiden 
tarpeita. Lakiin ehdotetaan otetta-
vaksi työaikadirektiiviin perustu-
vat enimmäistyöaikaa ja vähim-
mäislepoaikoja koskevat sään-
nökset. 

Työaikalainsäädäntö olisi edel-
leen pakottavaa oikeutta, mutta se 
kuitenkin sallisi laajasti laista poik-
keamisen valtakunnallisten työ-
markkinaosapuolten välisillä työ- 
ja virkaehtosopimuksilla. Lisäksi 
laissa olisi säännökset järjestäyty-
mättömän työnantajan oikeudesta 
soveltaa yleissitovan työehtosopi-
muksen laista poikkeavia mää-
räyksiä.  

Lait ovat tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1.1.2020.

●Hallituksen esitys (HE 159/
2018 vp) eduskunnalle vam-
maispalvelulaiksi sekä laeiksi 
sosiaalihuoltolain ja varhais-
kasvatuksen asiakasmak-

suista annetun lain 13 §:n 
muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi uusi vammaispalvelulaki. 
Laki sisältäisi säännökset vammai-
sille henkilöille järjestettävistä so-
siaalihuollon erityispalveluista. 
Lailla sovitettaisiin yhteen laki 
vammaisuuden perusteella järjes-
tettävistä palveluista ja tukitoimis-
ta sekä laki kehitysvammaisten 
erityishuollosta, jotka samalla ku-
mottaisiin. Laki täydentäisi sosiaa-
lihuollon palveluja koskevana 
yleislakina sovellettavaa sosiaali-
huoltolakia. Vammaisten henkilöi-
den tarvitsemaan terveydenhuol-
toon ja lääkinnälliseen kuntoutuk-
seen sovellettaisiin terveydenhuol-
tolakia. Lisäksi vammaiset henki-
löt olisivat oikeutettuja muun sosi-
aali- ja terveydenhuollon erityis-
lainsäädännön mukaisiin palvelui-
hin ja tukeen. 

Lakia sovellettaisiin henkilöön, 
joka tarvitsee vamman tai sairau-
den aiheuttaman pitkäaikaisen toi-
mintarajoitteen johdosta välttä-
mättä ja toistuvasti apua tai tukea 
suoriutuakseen tavanomaisessa 
elämässä. Maakunnan olisi järjes-
tettävä laissa tarkoitettuja erityis-
palveluja, jos vammainen henkilö 
ei saisi muun lain nojalla riittäviä 
ja sopivia palveluja. Lähtökohtana 
erityispalvelujen järjestämiselle 
olisi vamman tai sairauden aiheut-
tamasta pitkäaikaisesta toiminta-
rajoitteesta seuraava avun tai tuen 
tarve. Sen sijaan diagnoosi ei mää-
rittelisi palvelujen saamista. Iäk-
käiden henkilöiden kohdalla tulisi 
myös ottaa huomioon niin sano-
tussa vanhuspalvelulaissa olevat 
säännökset iäkkään henkilön pal-
velutarpeista ja niihin vastaami-
sesta sekä iäkkään henkilön hoi-
don ja huolenpidon toteuttamista 
sekä palvelujen laadun varmista-
mista ohjaavat periaatteet. 

Lain tarkoituksena olisi toteuttaa 
vammaisen henkilön yhdenvertai-
suutta ja osallisuutta yhteiskunnas-
sa sekä ehkäistä ja poistaa esteitä, 
jotka rajoittavat henkilön yhden-
vertaisuuden saavuttamista, osalli-
suutta ja osallistumista. Lisäksi lain 
tavoitteena olisi tukea itsenäistä 
suoriutumista ja itsemääräämisoi-
keuden toteutumista sekä turvata 
yksilöllisen tarpeen mukaiset, riit-
tävät ja laadultaan hyvät palvelut. 

Esitys sisältäisi säännökset vam-
maisen henkilön osallistumisen ja 

osallisuuden tukemisesta palvelu-
tarpeen arvioinnissa, palvelujen 
suunnittelussa sekä toteuttamisen 
ja toteutumisen seurannassa ja 
osallistumisessa järjestettävästä tu-
esta. Asiakasprosessia koskevaa 
sääntelyä ehdotetaan täydennettä-
väksi sosiaalihuoltolakiin tehtävil-
lä muutoksilla palvelutarpeen ar-
vioinnin aloittamisen määräajan, 
asiakassuunnitelman sisällön ja 
päätöksenteon osalta. Tavoitteena 
olisi arvioida vammaisen henkilön 
toimintakykyä ja palvelutarvetta 
erilaisissa toimintaympäristöissä 
sekä ottaa huomioon niissä tapah-
tuvat muutokset. Asiakassuunni-
telma sisältäisi selvityksen vam-
maisen henkilön elämäntilanteen 
ja toimintaympäristön vaikutuk-
sesta toimintakykyyn sekä sen 
edellyttämästä yksilöllisen tarpeen 
ja edun mukaisesta palvelujen 
kokonaisuudesta sekä palvelujen 
toteuttamisesta. Palvelutarpeen ar-
viointi ja asiakassuunnitelman laa-
timinen olisi tarvittaessa tehtävä 
sosiaalihuoltolain mukaisena mo-
nialaisena yhteistyönä. 

Maakunnan olisi huolehdittava, 
että palvelut toteutettaisiin sisäl-
löltään ja laajuudeltaan vammai-
sen henkilön yksilöllisen tarpeen ja 
edun mukaisina. Erityistä huomio-
ta olisi kiinnitettävä vammaisen 
lapsen ja nuoren palvelujen toteut-
tamiseen. Niissä olisi otettava huo-
mioon lapsen tai nuoren ikä ja ke-
hitysvaihe, perhesuhteet ja muut 
läheiset ihmissuhteet. Palvelut oli-
si toteutettava siten, että ne turvaa-
vat lapsen ja nuoren hyvinvointia 
ja kehitystä sekä mahdollisuutta 
toimia yhdenvertaisesti muiden 
lasten ja nuorten kanssa. 

Laissa säädettäisiin keskeisistä 
vammaisen henkilön osallisuutta 
ja yhdenvertaisuutta sekä välttä-
mätöntä huolenpitoa turvaavista 
palveluista. Näitä palveluja olisi-
vat valmennus ja tuki, henkilökoh-
tainen apu, asumisen tuki mukaan 
lukien tuki esteettömään asumi-
seen, lyhytaikainen huolenpito ja 
päiväaikainen toiminta sekä liik-
kumisen tuki. Maakunnalla olisi 
näihin palveluihin pääosin erityi-
nen, määrärahoista riippumaton 
järjestämisvelvollisuus. 

Lisäksi maakunta korvaisi mää-
rärahojen puitteissa vammaiselle 
henkilölle kustannukset liikkumi-
sessa, viestinnässä sekä päivittäi-
sissä toimissa tai vapaa-ajan toi-
minnoissa tarvittavien välineiden 
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tai muiden teknisten ratkaisujen 
hankkimisesta. Maakunta voisi li-
säksi määrärahojen puitteissa jär-
jestää muita lain tarkoituksen to-
teuttamiseksi tarpeellisia palveluja. 

Ehdotetun lain mukaiset erityis-
palvelut ehdotetaan säilytettäviksi 
maksuttomina vastaavasti kuin ny-
kyisessä lainsäädännössä. Maksut-
tomista palveluista säädetään sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakas-
maksuista annetussa laissa. Lisäksi 
muutettaisiin varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuista annettua lakia. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1.1.2021.

VALTIONEUVOSTON 
ASETUKSET

●Valtioneuvoston asetus kaato-
paikoista annetun valtioneu-
voston asetuksen muuttami-
sesta (781/2018)

Asetus tuli voimaan 15.9.2018.

Kaatopaikka-asetuksen metallisen 
elohopean väliaikaista varastointia 
koskeviin säännöksiin tehtiin  Eu-
roopan unionin uudistetusta eloho-
pean ympäristö- ja terveysvaikutus-
ten vähentämistä koskevasta lain-
säädännöstä johtuvat muutokset.

●Valtioneuvoston asetus käräjä-
oikeuksien tuomiopiireistä 
summaarisissa riita-asioissa 
(789/2018)

Asetus tulee voimaan 1.9.2019.

Käräjäoikeuksien tuomiopiirit 
määräytyvät maakuntajaon poh-
jalta Helsingin kaupunkia ja Pyh-
tään kuntaa lukuun ottamatta.

●Valtioneuvoston asetus perus-
opetuslaissa tarkoitetun ope-
tuksen valtakunnallisista 
tavoitteista ja perusopetuksen 
tuntijaosta annetun valtioneu-
voston asetuksen 6 §:n muut-
tamisesta sekä valtioneuvos-
ton asetus perusopetusasetuk-
sen 3 §:n muuttamisesta (793-
794/2018)

Asetukset tulevat voimaan 
1.1.2020.

Asetusta perusopetuslaissa tarkoi-
tetun opetuksen valtakunnallisista 
tavoitteista ja perusopetuksen tun-

tijaosta muutettiin siten, että A1-
kielen opetuksen vuosiviikkotun-
timäärää lisättiin 2 vuosiviikko-
tunnilla. Kokonaisvuosiviikkotun-
timäärä oppivelvollisten perus-
opetuksessa on tällöin 224 vuosi-
viikkotuntia. Perusopetusasetusta 
muutettiin siten, että ensimmäisel-
lä ja toisella vuosiluokalla oppi-
laan viikottaisen tuntimäärää lisä-
tään yhdellä tunnilla työviikossa. 

KORKEIN OIKEUS

KKO:2018:54

Oikeudenkäyntimenettely – 
Todistelu – Esitutkintakerto-
muksen huomioon ottaminen 
oikeudenkäynnissä

Todistelutarkoituksessa kuultava 
asianomistaja jäi kutsuttuna pois 
hovioikeuden pääkäsittelystä, 
minkä johdosta hovioikeus käytti 
kuulemisen sijasta näyttönä hänen 
esitutkinnassa antamaansa kerto-
musta. Hovioikeus nojautui näyt-
tönä myös lääkärinlausunnon esi-
tietoihin merkittyyn asianomista-
jan kertomukseen ja luki vastaajal-
le syyksi törkeän ryöstön.

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevillä perusteilla hovi-
oikeus ei olisi saanut käyttää todis-
teena esitutkintapöytäkirjaan eikä 
lääkärinlausuntoon merkittyä 
asianomistajan kertomusta. Asia 
palautettiin hovioikeuteen.

OK 17 luku 24 § 2 mom
OK 17 luku 47 § 2 mom

KKO:2018:55

Oikeudenkäyntimenettely – Tuo-
mioistuinsovittelu – Sovinto – 
Asunto-osakeyhtiö – Yhtiöjärjes-
tyksen muuttaminen

Asunto-osakeyhtiö A ja sen osak-
keenomistaja B olivat hovioikeu-
dessa järjestetyssä sovitteluistun-
nossa päässeet sovintoon hovioi-
keudessa B:n valituksen johdosta 
vireillä olevassa riita-asiassaan 
sekä samalla ainakin alustavasti 
sopineet A:n yhtiöjärjestyksen 
muuttamisesta. Sovittelija oli so-
vitteluistunnon jälkeen ennen so-
vinnon vahvistamista vielä sähkö-
postilla käynyt asianosaisten kans-
sa läpi sovinnon sisältöä. Näissä 
sähköposteissa B oli ilmoittanut, 
ettei hän hyväksy sovintotekstiä 

kaikilta osin, eikä hän näin ollen 
peru valitustaan. Hovioikeus oli 
tästä huolimatta vahvistanut so-
vinnon.

Korkein oikeus katsoi, että so-
vittelu oli jatkunut sovitteluistun-
non jälkeenkin, kun sovittelija oli 
sähköpostilla käynyt sovintoteks-
tiä asianosaisten kanssa läpi. Hovi-
oikeus oli menetellyt virheellisesti, 
kun se oli vahvistanut sovinnon 
vastoin B:n pyyntöä. Lisäksi Kor-
kein oikeus katsoi ratkaisustaan 
tarkemmin ilmenevillä perusteilla, 
että hovioikeus ei olisi sovinnon 
yhteydessä saanut vahvistaa A:n 
yhtiöjärjestyksen muutosta koske-
vaa päätöstä.

L riita-asioiden sovittelusta ja so-
vinnon vahvistamisesta yleisissä 
tuomioistuimissa 8 §, 9 §
OK 20 luku 3 §
AsOYL 6 luku 1 § 2 mom

KKO:2018:56

Lunastuslaki – Lunastustoimitus 
– Oikeudenkäyntimenettely – 
Muutoksenhaku maaoikeudessa

Maaoikeus oli lunastustoimitusta 
koskeneen muutoksenhaun joh-
dosta kumonnut toimitusratkai-
sun ja palauttanut asian toimituk-
seen kokonaisuudessaan, vaikka 
muutosvaatimus oli rajoitettu kos-
kemaan vain lunastuskohteen vah-
vistamista tietyn valituksessa yksi-
löidyn alueen osalta. Oikeuden-
käymiskaaren 24 luvun 3 §:n 1 mo-
mentin säännös huomioon ottaen 
maaoikeus oli ylittänyt tutkimis-
valtansa ja asia palautettiin toimi-
tukseen vain muutoksenhakemuk-
sessa vaadituilta osin.

LunastusL 89 § 4 mom
KML 270 §
OK 24 luku 3 § 1 mom

KORKEIN 
HALLINTO-OIKEUS

Yleishallinto-asiat

KHO:2018:124

Julkinen hankinta – Kunnallis-
valitus – Markkinaoikeuden toi-
mivalta – Muutoksenhakukielto

Julkisista hankinnoista ja käyttö-
oikeussopimuksista annetun lain 
163 §:n mukaan markkinaoikeu-
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den toimivaltaan kuuluvaan 
asiaan ei saa hakea muutosta kun-
talain (410/2015) eikä hallintolain-
käyttölain nojalla. Pykälän otsik-
kona on Valitusperusteeseen perus-
tuva muutoksenhakukielto.

Hankintalain 163 §:ssä säädet-
tyä muutoksenhakukieltoa oli py-
kälän sanamuodon ja sen kyseistä 
pykälää koskevista yksityiskohtai-
sista perusteluista (HE 108/2016 
vp) ilmenevän tarkoituksen perus-
teella tulkittava niin, ettei pykälän 
säätämisellä ollut ollut tarkoitus 
muuttaa tuolloin vallinnutta, julki-
sista hankinnoista annetun lain 
(348/2007) 102 §:ään (321/2010) 
perustunutta oikeustilaa, jonka 
mukaan markkinaoikeuden toimi-
valtaan kuuluvaan asiaan ei saa 
hakea muutosta kuntalain eikä 
hallintolainkäyttölain nojalla. Py-
kälän otsikko ja mainitussa halli-
tuksen esityksessä valitusperustei-
den merkityksestä hankintalain 
348/2007 soveltamiskäytännöstä 
lausuttu ei antanut aihetta arvioi-
da asiaa toisin.

Laki julkisista hankinnoista ja käyt-
töoikeussopimuksista 163 §
HE 108/2016 vp
Ks. ja vrt. KHO 2011:47.

KHO:2018:125

Ennakkoratkaisupyyntö unionin 
tuomioistuimelle – Sähkömark-
kinadirektiivi – Sähkönsiirto-
toimintaa harjoittavan verkko-
yhtiön kotitalousasiakkaana 
oleva henkilö – Sähkönsiirto-
sopimuksen laskutusta koske-
van ehdon lainmukaisuus – 
Energiaviraston päätös olla ryh-
tymättä toimenpiteisiin verkko-
yhtiötä kohtaan – Asianosais-
asema – Kuluttaja-asiakkaana 
olevan henkilön oikeus hakea 
muutosta Energiaviraston pää-
tökseen tuomioistuimelta – 
Kuluttaja-asiakkaana olevan 
henkilön oikeus osallistua toi-
menpidepyyntönsä käsittelyyn 
Energiavirastossa

Korkeimmassa hallinto-oikeudes-
sa oli ratkaistavana, oliko kulutta-
ja-asiakas A:lla ollut oikeus hakea 
muutosta kansalliselta tuomiois-
tuimelta eli Helsingin hallinto-oi-
keudelta Energiaviraston päätök-
sestä jättää ryhtymättä toimenpi-
teisiin verkkoyhtiö Caruna Oy:tä 
kohtaan, kun otettiin huomioon, 
että Energiaviraston kansallisena 

sääntelyviranomaisena Caruna 
Oy:n laskutuksen sähkömarkkina-
lainmukaisuudesta tekemä päätös 
oli liittynyt myös mainitun yhtiön 
ja A:n välisen sähkönsiirtosopi-
muksen laskutusta koskevaan eh-
toon.

Korkein hallinto-oikeus päätti 
esittää unionin tuomioistuimelle 
SEUT 267 artiklassa tarkoitetussa 
ennakkoratkaisupyynnössään seu-
raavat kysymykset:

1. Onko sähkön sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä ja 
direktiivin 2003/54/EY kumoami-
sesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/72/EY 
37 artiklaa tulkittava siten, että 
verkkoyhtiön kuluttaja-asiakkaa-
na oleva henkilö, joka on saattanut 
vireille verkkoyhtiötä koskevan 
asian kansallisessa sääntelyviran-
omaisessa, katsotaan mainitun ar-
tiklan 17 kohdassa tarkoitetuksi 
"osapuoleksi", jota sääntelyviran-
omaisen päätös koskee ja joka siten 
olisi oikeutettu hakemaan kansalli-
sen sääntelyviranomaisen verkko-
yhtiötä koskevasta päätöksestä 
muutosta kansalliselta tuomiois-
tuimelta?

2. Jos ensimmäisessä kysymyk-
sessä tarkoitettua henkilöä ei ole 
pidettävä sähkömarkkinadirektii-
vin 2009/72/EY 37 artiklassa mai-
nittuna "osapuolena", onko pää-
asian muutoksenhakijan kaltaises-
sa asemassa olevalla kuluttaja-asi-
akkaalla jollain muulla oikeudelli-
sella perusteella unionin oikeudes-
ta johtuva oikeus osallistua toi-
menpidepyyntönsä käsittelyyn 
sääntelyviranomaisessa tai saada 
asia käsitellyksi kansallisessa tuo-
mioistuimessa, vai onko asia jätet-
ty kansallisen oikeuden varaan?

Suomen perustuslaki (731/1999) 
21 § 1 momentti
Laki sähkö- ja maakaasumarkki-
noiden valvonnasta (590/2013) 2 §, 
5 §, 6 § 1 momentti 13 kohta sekä 
9 §
Sähkömarkkinalaki (588/2013) 
57 § 2 momentti, 106 § 2 ja 4 mo-
mentti sekä 114 §
Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 
5 § 1 momentti sekä 6 § 1 momentti
Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta 
(661/2012)
Laki kuluttajariitalautakunnasta 
(8/2007)
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 2009/72/EY sähkön 
sisämarkkinoita koskevista yhtei-

sistä säännöistä ja direktiivin 2003/
54/EY kumoamisesta (sähkömark-
kinadirektiivi) 1 artikla, 2 artikla 
10 kohta, 3 artikla ja 37 artikla 1 
kohdan j ja n alakohta sekä 11, 12 ja 
15–17 kohta
Euroopan unionin toiminnasta teh-
ty sopimus (SEUT) 267 artikla
Unionin tuomioistuimen tuomiot 
C-426/05, Tele2 Telecommunicati-
on (EU:C:2008:103, tuomion 32 ja 
48 kohta), C-282/13, T-Mobile 
Austria (EU:C:2015:24, tuomion 
48 kohta), C 510/13, E.ON Földgáz 
Trade (EU:C:2015:189, tuomion 
50 kohta), C-97/91, Oleificio Borel-
li v. komissio (EU:C:1992:491, tuo-
mion 13 ja 14 kohta) ja C-562/12, 
Liivimaa Lihaveis 
(EU:C:2014:2229, tuomion 75 koh-
ta)
Vrt. KHO 2000:54, KHO 2012:33, 
KHO 2012:34 ja KHO 2018:96 sekä 
KHO 9.11.2005 taltionumero 2909

KHO:2018:126

Suorahankinta – Vapaaehtoista 
ex ante -avoimuutta koskeva 
ilmoitus – Ilmoituksen sisältö – 
Valitusaika

A Oy:n Euroopan unionin viralli-
sessa lehdessä 28.6.2016 julkaise-
ma vapaaehtoista ex ante -avoi-
muutta koskeva ilmoitus sisälsi 
muun ohella A Oy:n ja B Oy:n tie-
dot, hankintasopimuksen kohdet-
ta koskevan kuvauksen ja peruste-
lut suorahankintapäätökselle. Suo-
rahankintaa oli ilmoituksessa pe-
rusteltu teknisistä syistä johtuvalla 
kilpailun puuttumisella, jota oli se-
litetty sillä, että tehtyjen selvitys-
ten perusteella vain D-konsortion, 
jonka oikeushenkilönä B Oy toimi, 
järjestelmät täyttivät A Oy:n järjes-
telmältä edellyttämät vaatimukset, 
jotka oli lueteltu ilmoituksessa.

Koska A Oy:n vapaaehtoinen ex 
ante -ilmoitus oli sisältänyt direk-
tiivissä 89/665/ETY säädetyt tie-
dot, tuli asiassa arvioitavaksi, oliko 
C Oy tehnyt asiassa valituksensa 
markkinaoikeuteen säädetyssä 
määräajassa.

Hankintalain 87 §:n 4 momen-
tissa säädetty 14 päivän määräaika 
valituksen tekemiselle lasketaan 
suorahankintaa koskevan ilmoi-
tuksen julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, mikä 
oli asiassa tapahtunut 28.6.2016. 
Valitusaika oli näin ollen päättynyt 
12.7.2016. C Oy:n valitus oli saapu-
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nut markkinaoikeuteen vasta 
18.10.2016 eli hankintalain 87 §:n 
4 momentissa säädetyn määräajan 
päättymisen jälkeen.

Valituksen tekeminen määrä-
ajassa on ehdoton tuomioistuimen 
viran puolesta tutkittava proses-
sinedellytys. Määräajan laiminlyö-
minen johtaa valituksen tutkimat-
ta jättämiseen asiaa aineellisesti ar-
vioimatta. Korkein hallinto-oikeus 
totesi, että seuraamuksen määrää-
misessä oli kysymys asian aineelli-
sesta arvioinnista, joka ei tullut ky-
symykseen, mikäli valitus oli tehty 
myöhässä. C Oy:n valitus oli edellä 
todetulla tavalla tehty myöhässä. 
Asiassa C-19/13, Fastweb 
(EU:C:2014:2194), annetussa tuo-
miossa pätemättömyysseuraa-
muksen käyttöedellytyksistä ex 
ante -ilmoituksen yhteydessä lau-
sutulla ei siksi ollut esillä olevassa 
asiassa merkitystä. Unionin tuo-
mioistuin ei ole mainitussa tuo-
miossaan todennut, että tuomiossa 
tarkoitetun tuomioistuinvalvon-
nan vuoksi direktiivissä tai kansal-
lisesti säädettyä muutoksenhaku-
menettelyä tai siinä sovellettavaa 
määräaikaa ei noudatettaisi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että markkinaoikeuden ei olisi tul-
lut tutkia C Oy:n valitusta. Markki-
naoikeuden päätös kumottiin ja 
poistettiin pääasian osalta ja yhti-
ön markkinaoikeudelle tekemä va-
litus jätettiin tutkimatta.

Laki julkisista hankinnoista (348/
2007) 35 § (321/2010) 3 momentti, 
79 § (321/2010) ja 87 § (321/2010) 
4 momentti
Valtioneuvoston asetus julkisista 
hankinnoista (614/2007) 7 § 1 mo-
mentti
Neuvoston direktiivi 89/665/ETY 
julkisia tavaranhankintoja ja raken-
nusurakoita koskeviin sopimuk-
siin liittyvien muutoksenhakume-
nettelyjen soveltamista koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
oikeussuojadirektiivillä, 2 d artikla 
4 kohta ja 3 a artikla
Neuvoston direktiivien 89/665/
ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta 
julkisia hankintoja koskeviin sopi-
muksiin liittyvien muutoksenha-
kumenettelyjen tehokkuuden pa-
rantamiseksi annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktii-
vi 2007/66/EY (oikeussuojadirek-
tiivi)

KHO:2018:128

Julkinen hankinta – Tarjous-
pyyntö – Hankinnan laajuudesta 
ilmoittaminen – Avoimuusperi-
aate

Markkinaoikeus oli päätöksessään 
katsonut Valtiokonttorin menetel-
leen hankinnassaan julkisia han-
kintoja koskevien oikeusohjeiden 
vastaisesti esittäessään tarjous-
pyynnössä hankinnan laajuuden 
puutteellisesti. Markkinaoikeu-
den päätöksen perustelujen mu-
kaan hankintailmoituksessa ja tar-
jouspyyntöasiakirjoissa ei ollut 
avoimuusperiaatteen edellyttä-
mällä tavalla annettu riittäviä tie-
toja hankinnan laajuudesta ja sii-
hen mahdollisesti liittyvistä käyt-
täjäorganisaatioista. Markkina-
oikeuden mukaan arvioitavana 
oleva tilanne oli ollut pitkälti vas-
taava kuin korkeimman hallinto-
oikeuden vuosikirjaratkaisussa 
KHO 2016:182.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että toisin kuin korkeimman hal-
linto-oikeuden vuosikirjaratkai-
sussa KHO 2016:182 asiassa ei ollut 
kysymys puitejärjestelystä eikä 
Valtiokonttori ollut tehnyt hankin-
taa yhteishankintayksikkönä.

Hankinnassa oli ainoastaan yksi 
hankintayksikkö, jolle oli hallin-
non yhteisistä sähköisen asioinnin 
tukipalveluista annetussa laissa 
säädetty velvollisuus tuottaa ja 
kehittää kysymyksessä olevaa tu-
kipalvelua. Tässä laissa, joka oli 
mainittu myös tarjouspyynnössä, 
oli säädetty, mitkä julkisen hallin-
non viranomaiset ovat lähtökoh-
taisesti velvollisia käyttämään tu-
kipalvelua ja millä tahoilla on sii-
hen eräissä tilanteissa oikeus.

Valtiokonttorin tuottaman tuki-
palvelun käyttäjäorganisaatiot voi-
vat sijaita eri puolilla Suomea. Tar-
jouspyyntöasiakirjoista ilmenevän 
ja hankittavan palvelun luonteen 
perusteella ei kuitenkaan voitu to-
deta, että tukipalvelussa käyttäjä-
organisaation sijainnilla olisi tarjo-
usten laatimisen kannalta ratkaise-
vaa merkitystä toisin kuin edellä 
mainitun vuosikirjaratkaisun ta-
pauksen olosuhteissa.

Edellä lausutun huomioon ot-
taen korkein hallinto-oikeus katsoi 
toisin kuin markkinaoikeus, että 
esillä oleva asia poikkesi hankinta-
oikeudellisesti merkityksellisten 
seikkojen osalta vuosikirjaratkai-

sulla KHO 2016:182 ratkaistusta 
asiasta.

Kun otettiin huomioon toteute-
tun hankinnan luonne ja ne tiedot, 
jotka hankintailmoituksessa ja tar-
jouspyynnössä oli hankinnasta il-
moitettu, korkein hallinto-oikeus 
katsoi, että tarjoajat olivat niiden 
perusteella saaneet avoimuusperi-
aatteen edellyttämällä tavalla riit-
tävät tiedot yhteismitallisten ja 
keskenään vertailukelpoisten tar-
jousten antamiseksi, vaikka tar-
jouspyynnössä ei ollutkaan pystyt-
ty yksilöimään muita mahdollisia 
käyttäjäorganisaatioita kuin aiem-
man palvelun maksamisominai-
suuden käyttäjät. Tarjouspyyntöä 
ei ollut esillä olevan asian olosuh-
teissa pidettävä määrittelyltään 
niin yleisluonteisena, että se olisi 
vaarantanut tarjoajien tasapuoli-
sen ja syrjimättömän kohtelun.

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
toisin kuin markkinaoikeus, ettei 
Valtiokonttori ollut menetellyt 
hankinnan laajuuden ilmoittami-
sessa hankintasäännösten vastai-
sesti.

Laki julkisista hankinnoista (348/
2007) 2 § 1 momentti ja 40 §
Vrt. KHO 2016:182.

KHO:2018:130

Ulkomaalaisasia – Kansainväli-
nen suojelu – Sur place-tilanne 
– Uusi turvapaikkapuhuttelu – 
Uskonvakaumuksen tutkiminen 
– Suullinen käsittely

Korkein hallinto-oikeus oli kumon-
nut ja palauttanut Maahanmuutto-
virastolle Irakin kansalaisen A:n 
kansainvälistä suojelua, oleskelulu-
paa ja käännyttämistä koskevan 
asian, kun A valituslupahakemuk-
sessaan ja valituksessaan oli esittä-
nyt kääntyneensä kristinuskoon ja 
olevansa tämän vuoksi vainon vaa-
rassa kotimaassaan.

Maahanmuuttovirasto oli järjes-
tänyt A:lle uuden turvapaikkapu-
huttelun. Uudessa turvapaikkapu-
huttelussa A oli kertonut muun 
ohella, että hänellä ei ollut aiko-
musta tai tarkoitusta kääntyä kris-
tinuskoon. Maahanmuuttovirasto 
hylkäsi A:n hakemuksen ja päätti 
käännyttää hänet Irakiin. Valituk-
sessaan hallinto-oikeudelle A vaa-
ti, että asiassa toimitetaan suulli-
nen käsittely. Hallinto-oikeus hyl-
käsi suullista käsittelyä koskevan 
vaatimuksen sekä valituksen.
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Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että kun on kysymys turvapaikan-
hakijan kristinuskoon kääntymi-
sen aitoudesta ja henkilökohtaisen 
uskottavuuden arvioinnista tältä 
osin, voitiin vahvana lähtökohtana 
pitää, että asiassa oli hallinto-oi-
keudessa toimitettava suullinen 
käsittely, mikäli asianosainen sitä 
oli pyytänyt.

Suullisen käsittelyn toimittami-
nen voi kuitenkin olla ilmeisen tar-
peetonta tilanteessa, jossa valittaja 
sinänsä vetosi kansainvälisen suo-
jelun perusteenaan kristinuskoon 
kääntymiseen, mutta keskeinen 
selvitettävä seikka ei liittynyt va-
kaumuksen aitouteen omantun-
nonkysymyksenä tai elämäntapa-
na. Näin voi olla esimerkiksi, jos 
valittajan kääntymistä oli pidettävä 
selvitettynä, mutta kirjallisista läh-
teistä selvitettävissä olevan, asian 
kannalta merkityksellisen maatie-
don perusteella kääntymisen ei 
voitu arvioida henkilön olosuhteet 
huomioon ottaen aiheuttavan hä-
nelle kotimaahansa palatessaan 
vainon tai vakavan haitan vaaraa.

Korkein hallinto-oikeus totesi li-
säksi, että hallinto-oikeus voi asian 
yksilöllisiä olosuhteita kokonaisuu-
tena huomioon ottaen poikkeuksel-
lisesti arvioida, että suullisen käsit-
telyn toimittaminen oli hallintolain-
käyttölain 38 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla ilmeisen tarpeetonta myös sil-
loin, kun asian arviointi liittyi valit-
tajan kristinuskoon kääntymisen ai-
touteen. Suullisen käsittelyn ilmei-
sestä tarpeettomuudesta oli siinä 
tapauksessa kuitenkin voitava va-
kuuttua asiassa saadun kirjallisen 
selvityksen perusteella.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että hallinto-oikeus oli voinut pe-
rustaa päätöksensä A:n uudessa 
turvapaikkapuhuttelussa kerto-
maan ja kirjalliseen selvitykseen 
sekä katsoa, että kun A oli turva-
paikkapuhuttelussa ilmoittanut, 
ettei hänellä ollut aikomusta tai 
tarkoitusta kääntyä kristinuskoon, 
hänen suullista kuulemistaan kris-
tinuskoon kääntymisestä ja uskon-
vakaumuksesta oli pidettävä il-
meisen tarpeettomana.

Hallintolainkäyttölaki 33 §:n 1 mo-
mentti, 37 §:n 1 momentti ja 38 §:n 
1 momentti

KHO:2018:132

Kilpailuasia – Toimenpidepyyntö 
epäillystä määräävän markkina-

aseman väärinkäytöstä – Asian 
poistaminen Kilpailu- ja kulutta-
javiraston käsittelystä – Markki-
naoikeuden päätös hylätä 
toimenpidepyynnön tekijän vali-
tus pääosin – Viraston valitus-
oikeus markkinaoikeuden 
päätöksestä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto oli 
päätöksellään 25.6.2014 poistanut 
käsittelystä yhtiö A:n 30.5.2007 te-
kemällä toimenpidepyynnöllä vi-
rastossa vireille tulleen asian, jossa 
oli kysymys yhtiö B:n epäillystä 
määräävän markkina-aseman vää-
rinkäytöstä osoitteettoman suora-
mainonnan jakelun hinnoittelussa 
ja tarjontaehdoissa.

Markkinaoikeus jätti yhtiö A:n 
edellä mainitusta päätöksestä teke-
män valituksen tutkimatta siltä 
osin kuin kysymys oli yrityskaup-
paehdon väitetystä rikkomisesta ja 
hylkäsi muilta osin yhtiön valituk-
sen. Sekä Kilpailu- ja kuluttajavi-
rasto että yhtiö A valittivat mark-
kinaoikeuden päätöksestä kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaa-
ti valituksessaan, että korkein hal-
linto-oikeus jättää yhtiö A:n vali-
tuksen tutkimatta myös siltä osin 
kuin markkinaoikeus oli tutkinut 
yhtiön valituksesta asian ja hylän-
nyt valituksen. Virasto esitti vali-
tuksessaan perusteena vaatimuk-
selleen, että markkinaoikeus oli so-
veltanut asiassa väärin lakia kat-
soessaan, että virasto oli jättänyt 
asian tutkimatta kilpailulain 32 §:n 
nojalla, vaikka asiassa oli suoritet-
tu kilpailulain 31 §:ssä tarkoitetut 
selvittämistoimet. Yhtiö A:lla ei vi-
raston valituksen mukaan ollut 
hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 mo-
mentti huomioon ottaen asiassa 
valitusoikeutta.

Asiassa oli korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa viran puolesta 
ratkaistava, oliko Kilpailu- ja ku-
luttajavirastolla, jonka päätöstä 
markkinaoikeus ei ollut muutta-
nut, asiassa valitusoikeutta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston 
valitusoikeutta oli arvioitava kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa 
hallintolainkäyttölain 6 §:n 2 mo-
mentin perusteella. Viraston vali-
tus kohdistui, siltä osin kuin viras-
to katsoi markkinaoikeuden sovel-
taneen lakia väärin, markkina-
oikeuden päätöksen perusteluihin. 
Päätöksen perusteluihin ei voitu 
erikseen hakea muutosta. Siltä osin 
kuin virasto katsoi valituksessaan, 

että yhtiö A:lla ei ollut valitus-
oikeutta viraston päätöksestä, 
asiassa ei ollut kysymys sellaisesta 
julkisen edun valvonnasta, jonka 
vuoksi virastolla olisi asiassa vali-
tusoikeus. Kilpailu- ja kuluttajavi-
raston valitus oli siten jätettävä 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
tutkimatta.

Korkein hallinto-oikeus tutki 
yhtiö A:n valituksen ja hylkäsi sen 
muuttamatta markkinaoikeuden 
päätöksen lopputulosta. Korkein 
hallinto-oikeus otti päätöksessään 
huomioon markkinaoikeuden so-
veltamien säännösten lisäksi kil-
pailulain 31 §:n.

Kilpailulaki 31 §, 32 § sekä 44 § 1 ja 
2 momentti
Hallintolainkäyttölaki 6 § 1 ja 2 mo-
mentti

Ympäristöasiat

KHO:2018:121

Vesitalousasia – Tekopohjavesi-
laitos – Luonnonsuojelulaki – 
Natura 2000 -verkosto – SAC-
alue – Luontotyyppi – Heikentä-
miskielto – Luontodirektiivi – 
Unionin tuomioistuimen oikeus-
käytäntö

Aluehallintovirasto oli hylännyt 
yhtiön hakemuksen tekopohjave-
silaitoksen rakentamiseksi Kangas-
alan ja Pälkäneen kunnissa kat-
soen, että hank-keen toteuttami-
nen heikentäisi merkittävästi Kei-
sarinharju-Vehoniemenharjun ja 
Keiniänrannan Natura 2000 -aluei-
den suojelun perusteena olevia 
luonnon-arvoja. Hallinto-oikeus 
oli yhtiön valituksen johdosta ku-
monnut aluehallintoviraston pää-
töksen ja palauttanut asian sille 
uudelleen käsiteltäväksi katsoen, 
että hanke on muun muassa lupa-
määräyksin rajoitettuna toteutetta-
vissa siten, että Natura 2000 -aluei-
ta koskevaa niin sanottua heiken-
tämiskieltoa ei rikota.

Korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa oli ensisijaisesti kysymys yh-
tiön lupahakemuksessa tarkoite-
tun tekopohjavesihankkeen edellä 
mainittuihin kahteen Natura 2000 
-alueeseen kohdistuvista vaiku-
tuksista. Näiden vaikutusten arvi-
ointia ja arvioinnin tulosten huo-
mioon ottamista oli tarkasteltava 
erityisesti unionin tuomioistuimen 
luontodirektiivin 6 artiklan 3 koh-
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taa koskevan oikeuskäytännön va-
lossa.

Lupahakemuksen mukaan te-
kopohjavesilaitoksen toiminta ja-
kautui kolmeen erilliseen tuotan-
toalueeseen. Tuotantoalueiden 
1 ja 2 rakenteet sijoittuivat osin 
Keisarinharju-Vehoniemenhar-
jun Natura-alueelle ja hankkeen 
vaikutukset kohdistuivat niiden 
osalta kyseiseen Natura-aluee-
seen. Tuotantoalueen 3 rakenteet 
sijoittuivat Keiniänrannan Natu-
ra-alueen läheisyyteen ja hank-
keen vaikutukset kohdistuivat 
sen osalta tähän Natura-aluee-
seen. Luonnonsuojelulain 65 §:n 
1 momentissa ja 66 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuja vaikutuksia Na-
tura-alueiden suojelun perustee-
na oleviin luonnonarvoihin oli ar-
vioitava erikseen kummankin 
Natura-alueen osalta ottaen huo-
mioon suojeltavan alueen eko-
logiset ominaispiirteet ja luon-
nonolosuhteet. Huomioon oli 
otettava muun ohella, kuinka 
merkittävinä vaikutuksia Natura-
alueiden suojelun kohteena ole-
viin luontotyyppeihin voitiin pi-
tää suhteessa luontotyyppien ko-
konaispinta-alaan ja edustavuu-
teen sekä kuinka herkkiä kyseiset 
luontotyypit olivat pohjaveden 
määrässä ja laadussa tapahtuville 
muutoksille.

Hallinto-oikeuden päätös ku-
mottiin siltä osin kuin se oli koske-
nut suunnitellun tekopohjavesilai-
toksen tuotantoaluetta 3, jonka 
osalta hankkeen vaikutukset koh-
distuivat Keiniänrannan Natura-
alueeseen. Aluehallintoviraston 
hakemuksen hylkäävä päätös saa-
tettiin tältä osin voimaan. Esitetyn 
selvityksen perusteella oli olemas-
sa vaara, että tekopohjavesihanke 
merkittävästi heikentäisi suojelun 
perusteena olevia luonnonarvoja 
Keiniänrannan Natura-alueella. 
Luonnonsuojelulain 66 §:n 1 mo-
mentin mukainen heikentämis-
kielto oli esteenä vesitalousluvan 
myöntämiselle tuotantoalueen 3 
osalta. Valitukset sitä vastoin hy-
lättiin tuotantoalueita 1 ja 2 koski-
en eli Keisarinharju-Vehoniemen-
harjun Natura-alueeseen kohdis-
tuvien vaikutusten perusteella teh-
tyinä.

Vesilaki (264/1961) 1 luku 23c §
Luonnonsuojelulaki 65 § ja 66 § 
1 momentti
Luontodirektiivi (92/43/ETY) 6 ar-
tikla 3 kohta

Verotusasiat

KHO:2018:120

Elinkeinotulon verotus – Ulko-
mainen väliyhteisö – Tappion-
tasaus – Osuus ulkomaisen 
väliyhteisön tappiosta – Omista-
janvaihdos – Käyttölupa – Hake-
muksen tutkiminen

A SPF:lle oli vuonna 2008 kertynyt 
tappiota. A SPF:n koko osakekanta 
oli vuonna 2010 myyty B Ab:lle. A 
SPF:llä ei ole ollut Suomessa kiin-
teää toimipaikkaa, eikä yhtiötä ole 
verotettu Suomessa. A SPF oli B 
Ab:n tuloverotuksia Suomessa toi-
mitettaessa katsottu ulkomaisten 
väliyhteisöjen osakkaiden vero-
tuksesta annetussa laissa tarkoite-
tuksi väliyhtiöksi.

A SPF oli vuonna 2016 pyytänyt 
tuloverolain 122 §:ssä tarkoitetus-
sa lupahakemuksessaan lupaa saa-
da vähentää elinkeinotoiminnan 
tuloistaan verovuodelta 2008 vah-
vistetun tappionsa vuonna 2010 ta-
pahtuneesta omistajanvaihdokses-
ta huolimatta. Verohallinto ei ollut 
tutkinut yhtiön hakemusta.

A SPF:n elinkeinotoiminnan tu-
lot oli Suomessa toimitetuissa tulo-
verotuksissa otettu lukuun sen 
suomalaisen emoyhtiön verotuk-
sessa. Tämän vuoksi asiassa oli ky-
symys siitä, voitiinko ulkomaisek-
si väliyhteisöksi katsotulle yhtiölle 
myöntää tuloverolain 122 §:n 
3 momentissa tarkoitettu lupa, jot-
ta ulkomaisen väliyhteisön tappio 
olisi voitu väliyhteisössä tapahtu-
neesta omistajanvaihdoksesta 
huolimatta ottaa lukuun väliyhtei-
sön suomalaisen osakkaan tulo-
verotuksessa, kun laskettiin osak-
kaan verotettaviin tuloihin luetta-
van väliyhteisötulon määrää.

Ulkomaisten väliyhteisöjen 
osakkaiden verotuksesta annetun 
lain 5 §:n nojalla B Ab:n omistus-
osuutta vastaava osuus A SPF:n 
hakemuksessa tarkoitetusta tap-
piosta otetaan lukuun B Ab:n vero-
tuksessa tämän veronalaisiin tuloi-
hin luettavan väliyhteisötulon 
määrää vähentävänä tekijänä. 
Osuus väliyhteisön tappioon on si-
ten B Ab:n väliyhteisötulon mää-
rään vaikuttava tappio-osuus -ni-
minen vähennys. Kyse ei näin ol-
len ole tuloverolain tappiontasaus-
ta koskevasta V osassa tarkoitetus-
ta elinkeinotoiminnan tulolähteen 
vahvistetusta tappiosta, joka ker-
tyy, kun verovelvollisen elinkei-

notoiminnan tulolähteen kaikkien 
vähennyskelpoisten menojen ja 
menetysten yhteenlaskettu määrä 
ylittää elinkeinotoiminnan tulo-
lähteen tulojen yhteenlasketun 
määrän. Tämän vuoksi tappio-
osuuden vähentämiseen ei voitu 
myöntää tuloverolain 122 §:n 
3 momentissa tarkoitettua lupaa. 
Verohallinto oli siten voinut jättää 
A SPF:n lupahakemuksen tutki-
matta.

Tuloverolaki 117 §, 119 § 2 mo-
mentti ja 122 § 1 momentti (945/
1998) sekä 3 momentti (504/2010)
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen 
osakkaiden verotuksesta 2 § 1 mo-
mentti, 4 § 1 sekä 3 momentti (680/
2008) ja 5 § (680/2008)

KHO:2018:122

Lahjaverotus – Ennakkoratkaisu 
– Sukupolvenvaihdoshuojennus 
– Hallintoneuvoston jäsenyys – 
Muuttunut oikeustila – Uusi 
ennakkoratkaisu – Luottamuk-
sensuoja

Verohallinto oli 1.12.2011 antanut 
A:n hakemuksesta ennakkoratkai-
sun, jossa oli muun ohella lausut-
tu, että mikäli A lahjoittaa B:lle ja 
kahdelle muulle lapselleen kulle-
kin 489 kappaletta X Oy:n osak-
keita, luovutuksen yhteydessä 
voidaan soveltaa perintö- ja lahja-
verolain 55 §:n sukupolvenvaih-
doshuojennusta koskevia sään-
nöksiä. Ennakkoratkaisun perus-
teluissa oli yritystoiminnan jatka-
misen ja B:n osalta viitattu B:n toi-
mintaan hallintoneuvoston jäseni-
nä. X Oy:öön oli perustettu hallin-
toneuvosto, jonka puheenjohtaja-
na B oli toiminut. B:tä koskeva 
lahjaverotus oli 10.10.2012 toimi-
tettu ennakkoratkaisun mukai-
sesti.

Verohallinto oli 6.2.2017 antanut 
A:lle uuden X Oy:n osakkeiden 
lahjoitusta koskevan ennakkorat-
kaisun, jossa oli viitattu korkeim-
man hallinto-oikeuden vuosikirja-
ratkaisuun KHO 2016:173 ja todet-
tu B:lle annettavan lahjan osalta, 
ettei perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 
sukupolvenvaihdoshuojennusta 
koskevia säännöksiä voida sovel-
taa. Hallinto-oikeus oli hallintolain 
6 §:n luottamusperiaatteeseen vii-
taten katsonut, että B:n tuli oikeu-
tetusti voida odottaa, että asia rat-
kaistaan samalla tavoin kuin aiem-
massa ennakkoratkaisussa oli lau-
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suttu vuosikirjaratkaisusta KHO 
2016:173 huolimatta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että viranomainen voi muuttaa va-
kiintuneeksikin muodostunutta 
käytäntöään sikäli kuin siihen on 
olemassa perusteltu syy, kuten 
tuomioistuinkäytännössä annetut 
aikaisemmasta käytännöstä poik-
keavat ratkaisut, vaikka hallinto-
lain 6 §:n nojalla viranomaisen rat-
kaisutoiminnan tulisikin olla joh-
donmukaista. Koska Verohallin-
nolla oli siten ollut perusteltu syy 
muuttaa perintö- ja lahjaverolain 
55 §:n tulkintaa B:n osalta uudessa 
ennakkoratkaisussa, korkein hal-
linto-oikeus kumosi hallinto-oi-
keuden päätöksen B:n osalta ja 
saattoi Verohallinnon ennakkorat-
kaisun tältä osin voimaan. Äänes-
tys 6–1 (perusteluista).

Hallintolaki 6 §

KHO:2018:123

Arvonlisävero – Poikkeukset 
myynnin verollisuudesta – Vesi-
alukset, joiden rungon suurin 
pituus on alle 10 metriä – Pelas-
tusalukset – Suomelle liittymis-
sopimuksessa myönnetty 
poikkeus – Arvonlisäverolain 
direktiivin mukaisuus – Arvon-
lisäverodirektiivin soveltaminen

A Oy myi pelastusyhdistysten kes-
kusjärjestölle pelastus- ja avustus-
aluksia käytettäväksi meri- ja sisä-
vesipelastustoiminnassa. Asiassa 
oli kysymys siitä, oliko A Oy:n 
suoritettava arvonlisäveroa mai-
nittujen alusten myynnistä, vaikka 
alusten rungon suurin pituus oli 
alle 10 metriä.

Suomen liittymisestä Euroopan 
unioniin tehdyn sopimuksen yh-
teydessä myönnetyn poikkeuksen 
mukaan Suomi saa jatkaa muun 
muassa vesialusten myynnin va-
pauttamista arvonlisäverosta. Va-
pauttamista voidaan soveltaa 
aluksiin, jotka ovat vähintään 
10 metriä pitkiä [ja joita ei ole ra-
kenteeltaan tarkoitettu huvive-
neiksi tai urheilutarkoituksiin]. 
Poikkeus on pantu täytäntöön ar-
vonlisäverolain 58 §:n 1 momentin 
säännöksellä.

Mainitun poikkeusoikeuden oli 
katsottava laajentavan vesialusten 
myynnin verosta vapauttamista 
arvonlisäverodirektiivissä sääde-
tystä siten, että verosta vapautta-
minen koskee myös sisävesialueil-

la käytettäviä aluksia. Sen sijaan 
Suomen ei ollut katsottava hake-
neen oikeutta rajoittaa merialusten 
verosta vapauttamista direktiivis-
sä säädetystä. Koska arvonlisäve-
rodirektiivin 148 artiklan c alakoh-
dan mukaan jäsenvaltioiden on va-
pautettava verosta muun muassa 
meripelastus- ja avustusalusten 
luovutukset ilman alusten pituu-
teen liittyviä rajoituksia, A Oy:n ei 
ollut suoritettava arvonlisäveroa 
mainittujen alusten myynnistä me-
ripelastuskäyttöön. Sen sijaan 
aluksen pituutta koskevan edelly-
tyksen katsottiin koskevan sisäve-
sillä käytettäviksi tarkoitettuja 
aluksia, minkä vuoksi A Oy:n oli 
suoritettava arvonlisäveroa alle 
10 metriä pitkien pelastus- ja avus-
tusalusten myynnistä sisävesillä 
käytettäväksi.

Keskusverolautakunnan ennakko-
ratkaisu ajalle 21.4.2017–
31.12.2018.
Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 
1 kohta ja 58 § 1 momentti
Neuvoston direktiivi yhteisestä ar-
vonlisäverojärjestelmästä 2006/
112/EY 2 artikla 1 kohta a alakohta, 
148 artikla a ja c alakohta, 150 artik-
la sekä 395 artikla 1 kohta ensim-
mäinen ja toinen alakohta
Suomen liittymisestä Euroopan 
unioniin tehdyn sopimuksen XV 
liitteen IX luvun 2 kohdan k ala-
kohta

KHO:2018:127

Autovero – Vastuu autoverosta – 
Ulkomainen leasingauto – Käyt-
töönotto Suomessa – Yritystoi-
minta – Työntekijä – Kuljettaja

E Leasing AS ja B Oü olivat tehneet 
Virossa rekisteröidystä pakettiau-
tosta leasingsopimuksen, jonka 
nojalla B Oü:llä oli oikeus käyttää 
ajoneuvoa myös Suomessa. Ajo-
neuvon käyttäjäksi oli tällöin ni-
metty B Oü:n hallituksen jäsen D, 
joka oli myös suomalaisen C Oy:n 
omistaja. Ajoneuvo oli havaittu 
Suomessa liikenteessä C Oy:n työ-
maalla. Ajoneuvossa oli ollut C 
Oy:n mainostarrat. Ajoneuvon 
kuljettajana oli toiminut C Oy:n 
työntekijä A. Tulli oli määrännyt 
pakettiautosta autoveron veron-
korotuksineen ja viivästysseuraa-
muksineen A:lle.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että esillä olleissa olosuhteissa A:ta 
ei voitu katsoa ajoneuvon käyt-

töönottajaksi. Koska A ei myös-
kään ollut ajoneuvon omistaja, 
korkein hallinto-oikeus kumosi 
autoveron maksuunpanopäätök-
sen ja poisti A:lle määrätyn auto-
veron veronkorotuksineen ja vii-
västysseuraamuksineen.

Autoverolaki 1 § 1 momentti (5/
2009), 2 § 1 momentti sekä 4 § 1 mo-
mentti (5/2009) ja 5 momentti (5/
2009)

KHO:2018:129

Lahjaverotus – Käypä arvo – 
Osakkeen todennäköinen luovu-
tushinta – Lunastuslauseke

A oli vuonna 2012 lahjoittanut tyt-
tärelleen B:lle X-konsernin emoyh-
tiön osakkeita. Yhtiöjärjestykseen 
sisältyvän lunastuslausekkeen mu-
kaan osakkeenomistajilla oli ensi-
sijainen ja yhtiöllä toissijainen oi-
keus lunastaa ulkopuoliselle uu-
delle omistajalle siirtyvä osake. Lu-
nastusoikeus ei koskenut luovutus-
ta omille tai muiden osakkeen-
omistajien jälkeläisille suoraan ale-
nevassa polvessa. Lunastushinta 
oli osakkeen luovuttajan ja saajan 
sopima hinta mutta korkeintaan 
osakkeen matemaattinen arvo.

Toimitetussa lahjaverotuksessa 
kunkin lahjoitetun osakkeen käy-
väksi arvoksi katsottiin konserniti-
linpäätökseen perustuva substans-
siarvo 843,24 euroa. Osakkeen lu-
nastuslausekkeessa tarkoitettu ma-
temaattinen arvo oli 377,21 euroa.

Osakkeilla ei ollut tehty sellaisia 
vertailukauppoja, joissa osakkeista 
olisi maksettu yhtiöjärjestyksen 
mukaisen lunastushinnan ylittävä 
hinta. Korkein hallinto-oikeus kat-
soi asiassa selvitetyksi, että lunas-
tuslausekkeen avulla oli muodos-
tettu tehokas ja toimiva lunas-
tusuhka osakekaupan estämiseksi. 
Lahjansaajan ja hänen lähipiirinsä 
osakeomistuksen määrä oli niin 
vähäinen, ettei heillä ollut yhtiössä 
sellaista vaikutusvaltaa, johon tu-
keutuen lunastuslauseke olisi ollut 
poistettavissa yhtiöjärjestyksestä 
tai sen luoma lunastusuhka torjut-
tavissa yksittäisessä myyntitilan-
teessa. Korkein hallinto-oikeus ar-
vioi, että kunkin osakkeen toden-
näköiseksi luovutushinnaksi ja sa-
malla lahjaverotuksen perusteeksi 
oli katsottava osakkeen matemaat-
tinen arvo.

Perintö- ja lahjaverolaki 9 § 1 mo-
mentti ja 21 §
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KHO:2018:131

Henkilökohtaisen tulon verotus 
– Henkilökuntaetu – Merkkipäi-
välahja – Eläkkeelle lähtö – 
Veronalaisen edun määrä – Ran-
nekello

B Oy:ssä toimitetussa verotarkas-
tuksessa oli todettu, että yhtiön si-
säisen ohjeen mukaan eläkkeelle 
jäännin kohdalla yhtiö oli muista-
nut 60 vuotta täyttäneitä B-mitalin 
saaneita henkilöitä joko taulutele-
visiolla, kannettavalla tietokoneel-
la tai polkupyörällä. Muut eläk-
keelle jääneet olivat ohjeen mu-
kaan saaneet kristallivaasin. B 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja A 
oli jäänyt eläkkeelle vuonna 2011. 
A oli tällöin saanut B Oy:ltä merk-
kipäivälahjana 12 920 euron arvoi-
sen Rolex-merkkisen rannekellon 
pitkäaikaisesta hallitustyöskente-
lystään. A:n verovuoden 2011 ve-
rotusta oli oikaistu hänen vahin-
gokseen, ja hänen veronalaisiin tu-
loihinsa oli luettu lahjana saadun 
rannekellon arvo kokonaisuudes-
saan.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
ettei A:n saama rannekello ollut ta-
vanomainen ja kohtuullinen merk-
kipäivälahja. Yhtiön eläkkeelle läh-
dön vuoksi antamissa lahjoissa oli 
kuitenkin kyse yhtiön koko henki-
lökunnan saatavilla olleesta edus-
ta. Asiassa ei ollut väitetty, etteivät 
muun henkilökunnan saamat lah-
jat olleet tavanomaisia ja kohtuulli-
sia. Tämän vuoksi A:n veronalai-
seksi tuloksi ei ollut tullut lukea 
sitä osaa hänen saamansa lahjan ar-
vosta, joka vastasi sen lahjan arvoa, 
jonka hän olisi saanut, jos B Oy olisi 
antanut hänelle lahjan, joka olisi 
vastannut yhtiön muille eläkkeelle 
lähteneille työntekijöille antamia 
tavanomaisia ja kohtuullisia lahjo-
ja. Korkein hallinto-oikeus ei otta-
nut välittömästi tutkittavakseen si-
tä, mikä olisi ollut A:n eläkkeelle 
lähtemisen vuoksi saaman koh-
tuullisen ja tavanomaisen lahjan ar-
vo, vaan kumosi hallinto-oikeuden 
ja oikaisulautakunnan päätökset 
sekä verovelvollisen vahingoksi 
toimitetun veronoikaisun ja palaut-
ti asian Verohallinnolle uudelleen 
käsiteltäväksi.

Verovuosi 2011. Äänestys 3–2.

Tuloverolaki 29 § 1 momentti ja 
69 § 1 momentti 3 kohta
Ennakkoperintälaki 13 § 3 mo-
mentti

Laki verotusmenettelystä 56 §:n 
1 momentti (520/2010)

KKO:N
VALITUSLUVAT

KKO VL:2018-62

Lunastuslaki – Lunastuskorvaus

Diaarinumero: M2018/27

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Varsinais-Suomen käräjäoi-
keus, maaoikeus 9.3.2018 M17/
33069 Lunastustoimitus 2016-
521543

Kysymys lunastuslain mukaisesta 
täydestä korvauksesta ja korvauk-
sen arviointimenetelmästä.

KKO VL:2018-63

Huumausainerikos – Törkeä 
huumausainerikos

Diaarinumero:R2018/283

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 21.2.2018 
R17/891

A oli tilannut internetin kautta it-
selleen postitse toimitettavaksi 
1 gramman fentanyyliä. Hänelle 
oli lähetetty 0,9 grammaa 86,8-pai-
noprosenttista fentanyyliä. Alem-
mat oikeudet katsoivat, että kysy-
mys oli erittäin vaarallisesta huu-
mausaineesta ja että esitetyn selvi-
tyksen perusteella aineesta saata-
vissa olevien noin 2 600 käyttö-
annoksen perusteella kysymys oli 
myös suuresta määrästä huumaus-
ainetta. Kysymys siitä, oliko tekoa 
kokonaisuutena arvostellen pidet-
tävä törkeänä.

KKO VL:2018-64

Yksityishenkilön velkajärjestely 
– Maksuohjelma

Diaarinumero: S2018/299

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Vaasan hovioikeus 20.3.2018 
S17/742

Velallinen oli myynyt asuntonsa 
velkajärjestelyn aloittamisen jäl-
keen, mutta ennen maksuohjelman 
vahvistamista.

Hovioikeus palautti asian kärä-
jäoikeuteen velallisen tavallisten 

velkojien vähimmäiskertymän 
määrittämiseksi velkajärjestelylain 
32 §:n mukaisesti ja tarvittaessa 
maksuohjelman muuttamiseksi. 
Kysymys hovioikeuden ratkaisun 
oikeellisuudesta.

KKO VL:2018-65

Yksityishenkilön velkajärjestely 
– Maksuohjelma

Diaarinumero: S2018/300

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Vaasan hovioikeus 20.3.2018 
S17/743

Velallinen oli myynyt asuntonsa 
velkajärjestelyn aloittamisen jäl-
keen, mutta ennen maksuohjelman 
vahvistamista.

Hovioikeus palautti asian kärä-
jäoikeuteen velallisen tavallisten 
velkojien vähimmäiskertymän 
määrittämiseksi velkajärjestelylain 
32 §:n mukaisesti ja tarvittaessa 
maksuohjelman muuttamiseksi. 
Kysymys hovioikeuden ratkaisun 
oikeellisuudesta.

KKO VL:2018-66

Virkavelvollisuuden rikkominen 
– Tuottamuksellinen virkavel-
vollisuuden rikkominen – Poliisi 
– Vapaudenriisto – Tuottamuk-
sellinen vapaudenriisto – 
Pahoinpitely – Vammantuotta-
mus

Diaarinumero: R2018/120

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Itä-Suomen hovioikeus 
14.12.2017 R17/212

Hovioikeuden tuomion mukaan 
poliisimiehet A ja B olivat ottaneet 
kiinni ja vieneet poliisivankilaan 
päihtyneen miehen, joka ravinto-
loiden sulkeutumisaikaan oli kä-
vellyt kohti poliisiautoa ja näyttä-
nyt keskisormeaan. Poliisivanki-
lassa A ja B olivat kaataneet miehen 
maahan, kun tämä oli kohottanut 
kätensä turvallisuustarkastusta 
tehtäessä. Miehen lonkkanivel oli 
mennyt sijoiltaan maahanviennin 
yhteydessä, eikä hän enää ollut 
kyennyt varaamaan toisella jalal-
laan. Hänet oli toimitettu lääkäriin 
seuraavana päivänä.

Kysymys siitä, oliko poliisimie-
hillä ollut lailliset perusteet kiin-
niottamiseen ja voimakeinojen 
käyttämiseen ja olivatko he menet-
telyllään syyllistyneet virkavelvol-
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lisuuden rikkomiseen, vapauden-
riistoon ja pahoinpitelyyn.

KKO VL:2018-67

Kilpailu – Kielletty kilpailunra-
joitus – Vahingonkorvaus – Kor-
vattava vahinko – Oikeuden-
käyntikulut – Arvonlisävero

Diaarinumero: S2016/960

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 
20.10.2016 S14/1377

X Oy oli osallistunut asfalttialan 
kartelliin ja tehnyt kunnan kanssa 
ylihintaisia urakkasopimuksia. 
Kunta oli vaatiessaan X Oy:ltä va-
hingonkorvausta perustanut vaati-
muksensa määrän maksamiinsa 
arvonlisäverollisiin urakkahintoi-
hin. Lisäksi kunta oli vaatinut, että 
X Oy velvoitetaan korvaamaan 
kunnan oikeudenkäyntikulut ar-
vonlisäveroineen.

Kysymys siitä, oliko kunnalle ai-
heutunut korvattavaa vahinkoa ja 
korvattavia oikeudenkäyntikuluja 
niiltä osin kuin sen vaatimukset pe-
rustuivat sen maksamiin urakka-
hintoihin ja oikeudenkäyntikului-
hin sisältyneeseen arvonlisäveroon.

KKO VL:2018-70

Konkurssi – Velkojainkokouksen 
päätöksen moite

Diaarinumero: S2018/169

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Turun hovioikeus 17.1.2018 
S16/1154

Konkurssipesä oli myynyt kolme 
määräalaa panttivelkojalle panta-
tuista kiinteistöistä. Velkojainko-
kous päätti, että tilitys suoritetaan 
määräalojen myynnin osalta vas-
ta, kun pantatut kiinteistöt on ko-
konaisuudessaan myyty. Hovi-
oikeus kumosi panttivelkojan vaa-
timuksesta velkojainkokouksen 
päätöksen lainvastaisena ja muutti 
sitä asettamalla pesänhoitajalle 
velvollisuuden suorittaa tilitykset 
määräalojen kaupoista viipy-
mättä.

Kysymys konkurssipesän vel-
vollisuudesta tilittää määräalojen 
myynnistä saadut varat panttivel-
kojalle.

KKO VL:2018-71

Jatkokäsittelylupa – Oikeusavun 
jatkaminen

Diaarinumero: R2018/638

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 17.8.2018 
R18/1940

Kysymys jatkokäsittelyluvan 
myöntämisestä oikeusavun jatka-
mista koskevassa asiassa.

KKO VL:2018-72

Vahingonkorvaus – Tasapuoli-
nen kohtelu 

Diaarinumero: S2018/393

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 11.5.2018 
S17/451

A oli ollut palomiehen virassa kau-
pungin pelastuslaitoksen palve-
luksessa ja työskennellyt osan työ-
ajastaan perustason ensihoitoteh-
tävissä. Kaupunki oli maksanut 
A:lle alempaa tehtäväkohtaista 
palkkaa kuin perustason ensihoita-
jille. Kysymys siitä, oliko kaupunki 
rikkonut tasapuolisen kohtelun 
vaatimusta.

KKO VL:2018-73

Työsopimus – Sairausajan 
palkka – Lakko

Diaarinumero: S2017/72

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 
24.11.2016 S16/419

Lakko oli alkanut ennen työnteki-
jän sairausloman alkamista. Sai-
rausloma oli kuitenkin alkanut en-
nen työntekijän ensimmäistä lako-
nalaista työvuoroa. Kysymys työn-
tekijän oikeudesta sairausajan 
palkkaan.

KKO VL:2018-76

Oikeudenkäyntimenettely – Jat-
kokäsittelylupa

Diaarinumero: S2018/387

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 7.5.2018 
S18/467

Kysymys siitä, olisiko hovioikeu-
den tullut myöntää jatkokäsittely-
lupa alaikäisen edunvalvontaa 
koskevassa asiassa.

Toimitus: Carina Kåla
Alma Talent
shop.almatalent.fi
pro.almatalent.fi/#suomenlaki
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