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Tämän liitteen on toimittanut Alma Talentin 

Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu 

yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista 

ja oikeustapauksista.

Momentti 6/2019

VAHVISTETUT 
LAIT

●Laki kansaneläkelain väli-
aikaisesta muuttamisesta 
(1019/2019)

HE 15/2019
StVM 1/2019

Laki tuli voimaan 23.10.2019.

Lailla muutettiin kansaneläkelakia 
väliaikaisesti. Kansaneläkkeen 
maksamista jatketaan vuoden ajan 
sellaisille eläkkeensaajille, jotka 
ovat asuneet Yhdistyneessä kunin-
gaskunnassa, kun sen ero Euroo-
pan unionista ilman erosopimusta 
tuli voimaan. Vuoden niin sanottu 
suoja-aika vastaa kestoltaan kol-
mansiin maihin muuttavien eläk-
keensaajien kohdalla sovellettavaa 
suoja-aikaa.

●Laki kevytautoja koskevien 
lakien voimaantulosäännös-
ten muuttamisesta ja tieliiken-
nelain muuttamisesta annetun 
lain kumoamisesta (1035–
1042/2019)

HE 21/2019
LiVM 6/2019

Lait tulivat voimaan 1.11.2019.

Laeilla muutettiin ajoneuvolain 
muuttamisesta annettua lakia, ajo-
korttilain muuttamisesta annettua 
lakia, ajoneuvoverolain 4 §:n 
muuttamisesta annettua lakia, ar-
vonlisäverolain 114 §:n muuttami-
sesta annettua lakia, autoverolain 
1 §:n muuttamisesta annettua la-
kia, polttoainemaksusta annetun 
lain 1 §:n muuttamisesta annettua 
lakia ja rikoslain 23 luvun 12 §:n 
muuttamisesta annettua lakia. Tie-
liikennelain muuttamisesta annet-
tu laki kumottiin. Mainittujen ke-
vytautoja koskevien lakien voi-
maantulosäännöksiä muutettiin si-
ten, että lait tulevat voimaan 1 päi-
vänä marraskuuta 2020. 

●Laki postilain muuttamisesta 
(1060/2019)

HE 6/2019
LiVM 4/2019

Laki tuli voimaan 15.11.2019.

Postilakiin lisättiin rajatylittäviä 
pakettipalveluita koskevan Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen edellyttämät täydentä-
vät kansalliset säännökset. Ase-
tuksella velvoitetaan Euroopan 
unionin jäsenmaat säätämään 
kansallisesti asetuksen säännös-
ten rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista. Liikenne- ja vies-
tintävirasto toimii toimivaltaisena 
viranomaisena.

HALLITUKSEN 
ESITYKSET

●Hallituksen esitys (HE 34/
2019) eduskunnalle laeiksi 
varhaiskasvatuslain ja lasten 
kotihoidon ja yksityisen hoi-
don tuesta annetun lain muut-
tamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi varhaiskasvatuslakia ja las-
ten kotihoidon ja yksityisen hoi-
don tuesta annettua lakia. Varhais-
kasvatuslain muutoksella lapselle 
palautettaisiin subjektiivinen oi-
keus kokoaikaiseen varhaiskasva-
tukseen. Vastaava muutos ehdote-
taan tehtäväksi myös lasten koti-
hoidon ja yksityisen hoidon tuesta 
annetun lain yksityisen hoidon tu-
kea koskevaan sääntelyyn. Yksityi-
sen hoidon tukena maksettaisiin 
korkeampaa tukea, kun lapsi osal-
listuu varhaiskasvatukseen koko-
aikaisesti. Varhaiskasvatusta jär-
jestettäisiin edelleen osa-aikaisena 
tai alennettua yksityisen hoidon 
tukea maksettaisiin, kun lapsi osal-
listuu esiopetuksen tai perusope-
tuksen lisäksi järjestettävään var-
haiskasvatukseen. 

Esitys liittyy valtion vuoden 
2020 talousarvioesitykseen ja on 

tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan 1.8.2020.

●Hallituksen esitys (HE 47/
2019) eduskunnalle laeiksi 
Hansel Oy -nimisestä osake-
yhtiöstä annetun lain, julki-
sista hankinnoista ja käyttö-
oikeussopimuksista annetun 
lain 60 §:n sekä vesi- ja ener-
giahuollon, liikenteen ja posti-
palvelujen alalla toimivien yksi-
köiden hankinnoista ja käyttö-
oikeussopimuksista annetun 
lain 64 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi Hansel Oy -nimisestä osa-
keyhtiöstä annettua lakia, julkisis-
ta hankinnoista ja käyttöoikeus-
sopimuksista annettua lakia sekä 
vesi- ja energiahuollon, liikenteen 
ja postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttö-
oikeussopimuksista annettua la-
kia. Esityksen mukaan valtion 
hankintayhtiön Hansel Oy:n tehtä-
viä ajantasaistettaisiin siten, että 
yhtiö voi ylläpitää ja kehittää han-
kintasopimusten tekemisessä käy-
tettävää sähköistä järjestelmää. Jär-
jestelmän kehittämistä koskevat 
päätökset tehtäisiin valtiovarain-
ministeriössä, joka sopisi ylläpi-
dosta yhtiön kanssa. Lisäksi lakiin 
lisättäisiin säännökset hankintatie-
don käsittelyyn liittyvästä tietojen-
saanti- ja käsittelyoikeudesta. Tie-
dot kerätään ja ne saadaan pääosin 
automaattisesti lähinnä laskutus- 
ja kilpailutustietoja koskevista tie-
toaineistoista. Esityksen mukaan 
yhtiö voisi myös osallistua julkisis-
ta hankinnoista ja käyttöoikeus-
sopimuksista annetussa laissa tar-
koitettuun kansainvälisten yhteis-
hankintojen toteuttamiseen. 

Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2020.

●Hallituksen esitys (HE 54/
2019) eduskunnalle laiksi 
kuluttajansuojaviranomaisten 
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eräistä toimivaltuuksista sekä 
laeiksi Kilpailu- ja kuluttaja-
virastosta annetun lain ja eräi-
den muiden lakien muuttami-
sesta

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi laki kuluttajansuojaviran-
omaisten eräistä toimivaltuuksista. 
Lisäksi muutettaisiin Kilpailu- ja 
kuluttajavirastosta annettua lakia, 
oikeudenkäynnistä markkinaoi-
keudessa annettua lakia, Finanssi-
valvonnasta annettua lakia, sakon 
täytäntöönpanosta annettua lakia, 
tuomioistuinmaksulakia, kulutta-
jansuojalakia, asuntokauppalakia, 
saatavien perinnästä annettua la-
kia, maksupalvelulakia, korkola-
kia, matkapalveluyhdistelmistä an-
nettua lakia, palvelujen tarjoami-
sesta annettua lakia, sähköisen 
viestinnän palveluista annettua la-
kia, liikenteen palveluista annettua 
lakia sekä maksulaitoslakia. 

Esityksen pääasiallisena tavoit-
teena on toimeenpanna Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus 
kuluttajansuojalainsäädännön täy-
täntöönpanosta vastaavien kansal-
listen viranomaisten yhteistyöstä, 
jonka keskeisen osan muodostavat 
toimivaltaisten viranomaisten vä-
himmäistoimivaltuudet. Asetuk-
sen toimeenpano edellyttääkin 
käytännössä yhteistyöasetusta täy-
dentävien säännösten antamista 
kuluttajansuojaviranomaisten toi-
mivaltuuksista. 

Laissa kuluttajansuojaviran-
omaisten eräistä toimivaltuuksista 
säädettäisiin muun muassa ase-
tuksen mukaisesta tiedonsaanti- ja 
tarkastusoikeudesta, oikeudesta 
tehdä koeostoja sekä oikeudesta 
määrätä poikkeuksellisissa ta-
pauksissa myös esimerkiksi verk-
kosivustoilla olevaa sisältöä pois-
tettavaksi sekä viime kädessä pois-
tamaan verkkosivusto tai määrätä 
verkkotunnus poistettavaksi verk-
kotunnusrekisteristä. Ehdotettu 
sääntely täydentäisi jo olemassa 
olevaa sääntelyä yhteistyöasetuk-
sen täytäntöönpanosta vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten toi-
mivaltuuksista. 

Yhteistyöasetusta sovelletaan 
vain asetuksen liitteessä lueteltu-
jen Euroopan unioninsäädösten 
rajat ylittäviin rikkomuksiin jäsen-
valtioissa, mutta ehdotuksen mu-
kaan kuluttaja-asiamiehellä olisi 
käytössään yhteistyöasetuksen 
mukaiset toimivaltuudet myös 

muissa sen valvontaan kuuluvissa 
asioissa. Kuluttaja-asiamiehen toi-
mintaa tehostettaisiin kansallisista 
tarpeista johtuen myös siten, että 
kuluttaja-asiamiehen kieltopää-
tökseen tyytymättömän elinkei-
nonharjoittajan olisi vietävä asia 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, 
eikä kielto enää raukeaisi pelkäs-
tään elinkeinonharjoittajan vastus-
tuksen perusteella. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan 
kuluttaja-asiamiehelle oikeutta ha-
kea seuraamusmaksun määrää-
mistä markkinaoikeudelta tietty-
jen laissa yksilöityjen kuluttajan-
suojasäännösten rikkomisesta. 
Myös jatkossa kuluttaja-asiamie-
hen valvontatyön lähtökohtana 
olisi kuitenkin neuvottelumenette-
ly. Siltä osin kuin seuraamusmak-
susääntelyn piiriin esitetään sään-
nöksiä, joiden noudattamista ku-
luttaja-asiamies ja Finanssivalvon-
ta valvovat yhdessä, myös Finans-
sivalvonnalla olisi oikeus määrätä 
seuraamusmaksuja. Elinkeinon-
harjoittajalle määrättävän seuraa-
musmaksun enimmäismäärä olisi 
pääsäännön mukaan neljä prosent-
tia rikkomuksen päättymistä edel-
täneen vuoden liikevaihdosta. 

Esityksellä toteutetaan myös 
pääministeri Antti Rinteen halli-
tuksen hallitusohjelmaa, jonka 
mukaan kuluttajansuojalainsää-
dännön noudattamista tehostetaan 
uudistamalla kuluttajaviranomais-
ten toimivaltuuksia koskevaa 
sääntelyä. 

Esitys liittyy valtion vuoden 
2020 talousarvioesitykseen ja on 
tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä. 

Lakien on tarkoitus tulla voi-
maan 17 päivänä tammikuuta 
2020, jolloin yhteistyöasetusta ale-
taan soveltaa.

●Hallituksen esitys (HE 60/
2019) eduskunnalle kuntien 
taloustietojen tuottamista ja 
raportointia koskevaksi lain-
säädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi kuntalakia, valtiokonttorista 
annettua lakia, Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksesta annettua la-
kia, opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annettua lakia, perus-
opetuslakia, lukiolakia, ammatilli-
sesta koulutuksesta annettua lakia 
ja vapaasta sivistystyöstä annettua 
lakia. Esityksen tavoitteena on 

mahdollistaa luotettavan, ajanta-
saisen ja vertailukelpoisen tiedon 
saaminen kuntien taloudesta kun-
tien ja valtion päätöksenteon tuek-
si. Lisäksi tavoitteena on yksinker-
taistaa kuntien taloustiedon tuot-
tamisen ja raportoinnin menettely-
tapoja ja vähentää kunnille rapor-
toinnista aiheutuvia kustannuksia. 

Kuntalakiin ehdotetaan lisättä-
väksi säännökset tietojen tuottami-
sesta ja taloustietojen raportoinnis-
ta. Kunnat ja kuntayhtymät velvoi-
tettaisiin toimittamaan erikseen 
säädetyt taloustietonsa suoraan ta-
loushallinnostaan Valtiokonttorin 
ylläpitämään valtakunnalliseen tie-
tovarantoon. Kuntalain säännökset 
velvoittaisivat kuntia ja kuntayhty-
miä taloustietojen tuottamiseen ja 
raportointiin yhdenmukaisessa ja 
vertailtavassa muodossa. Raportoi-
tavista tietosisällöistä päättäisivät 
laissa säädetyn toimivaltansa mu-
kaisesti kunkin hallinnonalan vi-
ranomaiset. Valtioneuvoston ase-
tuksella voitaisiin antaa tarkempia 
säännöksiä tietojen toimittamisen 
menettelystä ja ajankohdista. Ta-
loustietojen tuottamisen ja rapor-
toinnin yhteentoimivuuden edelly-
tyksenä olevat tietosisällön ja tekni-
sen muodon tarkemmat määrityk-
set perustuisivat yhteentoimivuu-
den kuvauksiin sekä tietoja käyttä-
vien viranomaisten yhteistyöhön. 
Säännöllisesti kerättävää taloustie-
toa koskevat tietotarpeet sovitettai-
siin kuntien sekä muiden tietoja 
käyttävien viranomaisten yhteis-
työssä sopimaan yhteiseen tieto-
malliin niin, että tieto kerättäisiin 
käyttökelpoisessa muodossa valta-
kunnalliseen tietovarantoon, josta 
se olisi mahdollisimman viiveettä 
avoimen datan periaatteen mukai-
sesti maksutta eri tahojen käytettä-
vissä. Edellä mainittuun yhteistyö-
hön perustuen valtiovarainminis-
teriön asetuksella säädettäisiin 
vuosittain tarkemmin seuraavalla 
tilikaudella toimitettavien talous-
tietojen tietosisällöistä ja teknisistä 
kuvauksista. 

Lisäksi kuntalakiin lisättäisiin 
uusi asetuksenantovaltuus, jonka 
perusteella valtioneuvoston ase-
tuksella voitaisiin antaa tarkempia 
säännöksiä tilinpäätös-, osavuosi-
katsaus- sekä palvelukohtaisten ta-
loustietojen sisällöstä ja tuottami-
sesta yhdenmukaisessa ja vertail-
tavassa muodossa. 

Valtiokonttorin tehtävästä yllä-
pitää kuntien taloustietovarantoa 
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säädettäisiin valtiokonttorista an-
netussa laissa. Lisäksi Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksesta annet-
tua lakia ja opetus- ja kulttuuritoi-
men lainsäädäntöä ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että niissä ote-
taan huomioon ehdotettu talous-
tietojen raportointimalli. 

Uusi toimintamalli korvaisi tili-
kautta 2021 koskevista tiedoista al-
kaen Tilastokeskuksen tilastolain 
nojalla tekemän kuntien ja kun-
tayhtymien taloustietoja koskevan 
tiedonkeruun ja sisältäisi jatkossa 
myös muun säännöllisesti kerättä-
vän taloustiedon. Tarkoituksena 
on, että samojen tietojen päällek-
käisestä keräämisestä luovutaan, 
ja manuaalisen lomakepohjaisen 
tiedonkeruun sijasta siirrytään au-
tomatisoituun taloustiedon tuotta-
miseen ja raportointiin yhteisesti 
hyödynnettävässä muodossa suo-
raan kuntien taloustietojärjestel-
mistä ja taloustietovarannosta. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2020.

●Hallituksen esitys (HE 64/
2019) eduskunnalle työeläke-
lainsäädännön ja sairausva-
kuutuslain muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi työntekijän eläkelakia, yrittä-
jän eläkelakia, maatalousyrittäjän 
eläkelakia, merimieseläkelakia, 
julkisten alojen eläkelakia, Eläke-
turvakeskuksesta annettua lakia, 
työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnasta annettua lakia ja 
sairausvakuutuslakia. 

Työeläkelakeihin ehdotetaan 
tehtäväksi sairausvakuutuslain 
työtulouudistuksesta johtuvat 
muutokset. Muutoksia ehdotetaan 
säännöksiin siitä, miten oikeus 
eläkkeeseen palkattomilta ajoilta 
lasketaan sairausvakuutuslain 
mukaisten päivärahaetuuksien ja 
Kansaneläkelaitoksen kuntoutus-
etuuksista ja kuntoutusrahaetuuk-
sista annetun lain mukaisen kun-
toutusrahan ajalta. 

Työeläkelakien säännöksiä siitä, 
mikä eläkelaitos ratkaisee eläke-
hakemuksen, ehdotetaan muutet-
taviksi. Lisäksi ehdotetaan muu-
tosta työkyvyttömyyseläkkeitä 
koskevaan yksityisen alan ratkai-
sevan eläkelaitoksen ja Kevan väli-
seen neuvottelumenettelyyn. Työ-
eläkelakien säännöksiä työeläke-
etuuksien suhteesta raideliikenne-
vastuulain mukaisiin korvauksiin 

ehdotetaan täsmennettäväksi. 
Muutoksia ehdotetaan myös työ-
eläkelakien säännöksiin eläkkee-
seen oikeuttavista työansioista ja 
sairausvakuutuslain säännökseen 
palkkatulosta. 

Työeläkelakien säännöksiä elä-
kelaitoksen oikeudesta saada ter-
veydentilaa koskevia tietoja elä-
keasian ratkaisemista varten ehdo-
tetaan täsmennettäviksi. Työeläke-
lakeihin ehdotetaan lisättäväksi 
säännökset tietojen luovuttamises-
ta eläkelaitoksen ja raideliikenne-
vastuulain mukaisen korvausvel-
vollisen välillä. 

Työntekijän eläkelakiin ehdote-
taan lisättäväksi säännös, jonka pe-
rusteella työntekijälle ei kartu elä-
kettä niiden ansioiden perusteella, 
joiden osalta työnantaja on järjes-
telmällisesti laiminlyönyt työelä-
keturvan järjestämisvelvollisuu-
tensa tai ilmoitusvelvollisuutensa, 
jos työntekijä on ollut tietoinen lai-
minlyönnistä ja omalla toiminnal-
laan osaltaan mahdollistanut lai-
minlyönnin tapahtumisen välttäen 
siten myös työntekijän työeläkeva-
kuutusmaksun maksamisen. 

Työeläkelakeihin ehdotetaan 
tehtäväksi vuoden 2017 eläkeuu-
distukseen liittyviä teknisluontei-
sia täsmennyksiä. Lisäksi lakeihin 
ehdotetaan tehtäväksi muista lain-
muutoksista johtuvia teknisluon-
teisia muutoksia. 

Eläketurvakeskuksesta annettua 
lakia ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että laissa tarkennettaisiin ja 
yksinkertaistettaisiin Eläketurva-
keskuksen kustannusosuuksien 
määräytyminen julkisten ja yksi-
tyisten alojen eläkelaitosten kesken. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
Työansiokäsitettä koskevat laki-
muutokset on kuitenkin tarkoitet-
tu tulemaan voimaan vasta 1 päi-
vänä tammikuuta 2021.

●Hallituksen esitys (HE 71/2019) 
eduskunnalle laeiksi lasten-
suojelulain ja lastensuojelulain 
muuttamisesta annetun lain 
voimaantulosäännöksen muut-
tamisesta

Esityksessä ehdotetaan lastensuo-
jelulakia muutettavaksi siten, että 
nuorella tarkoitettaisiin 18–24-
vuotiasta ja, itsenäistymisvarojen 
viimesijainen maksupäivä olisi 
ajankohta, jolloin nuori täyttää 
25 vuotta. 

Esityksessä ehdotetaan, että las-
tensuojelulaissa olevat viittaukset 
kumottuun hallintolainkäyttö-
lakiin korjattaisiin viittauksiksi 
uuteen oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annettuun lakiin. Maini-
tun uuden lain voimaantulon 
myötä valittaminen hallinto-oi-
keuden päätöksestä korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen muuttuu vali-
tusluvanvaraiseksi myös lasten-
suojelulain mukaisissa asioissa. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan 
muutettavaksi lastensuojelulain 
muuttamisesta annetun lain voi-
maantulosäännöstä siten, että kun-
nan velvollisuutta järjestää jälki-
huoltoa siihen saakka, kunnes jäl-
kihuoltoon oikeutettu nuori täyt-
tää 25 vuotta, sovellettaisiin lain 
voimaantulopäivänä jälkihuollon 
piirissä oleviin lapsiin ja nuoriin. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2020.

●Hallituksen esitys (HE 80/
2019) eduskunnalle aktiivi-
mallin leikkureiden ja velvoit-
teiden kumoamista koskevaksi 
lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi laki työttömyysturvalain 
6 luvun 3a §:n ja 7 luvun 5a §:n ku-
moamisesta sekä muutettaviksi 
työttömyysetuuksien rahoitukses-
ta annettua lakia ja työttömyyskas-
salakia. Esityksen tarkoituksena 
on toteuttaa pääministeri Antti 
Rinteen hallituksen hallitusohjel-
man mukainen aktiivimallin leik-
kureiden ja velvoitteiden kumoa-
minen. 

Työttömyysturvalakia ehdote-
taan muutettavaksi siten, että niin 
kutsuttua työttömyysturvan oma-
vastuupäivin toteutettua aktiivi-
mallia koskevat säännökset työttö-
myysturvalaissa kumottaisiin. 
Tästä seuraisi, että työttömyys-
etuuden saajan ei tarvitsisi täyttää 
kyseisissä säännöksissä säädettyjä 
palkkatyötä, yritystoimintaa tai 
työllistymistä edistävään palve-
luun tai työllistymistä tukevaan 
toimintaan osallistumista koskevia 
ehtoja säilyttääkseen työttömyys-
etuutensa täytenä. Edelleen aktii-
vimallin edellytysten täyttämättä 
jääminen ei enää johtaisi työttö-
myysetuuden alentamiseen 4,65 
prosentilla. Muilta osin työttömyys-
etuuden saajia koskevat etuuden 
saannin edellytykset säilyisivät en-
nallaan. 
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Esityksessä ehdotetaan myös, 
että aktiivimallia koskevien sään-
nösten kumoamisen vuoksi muu-
tettaisiin työttömyysetuuksien ra-
hoituksesta annettuun lakiin ja 
työttömyyskassalakiin sisältyviä 
ansiopäivärahan valtionosuutta 
koskevia säännöksiä. 

Esitys liittyy valtion vuoden 
2020 talousarvioesitykseen ja tar-
koitettu käsiteltäväksi sen yhtey-
dessä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2020. 

●Hallituksen esitys (HE 87/
2019) eduskunnalle sosiaali-
turva- ja vakuutuslainsäädän-
nön muuttamiseksi EU:n ylei-
sen tietosuoja-asetuksen joh-
dosta

Esityksessä ehdotetaan sosiaali-
turva- ja vakuutuslainsäädäntöön 
muutoksia, jotka johtuvat EU:n 
yleisestä tietosuoja-asetuksesta. 
Esityksen tavoitteena on saattaa 
kansallista sosiaaliturva- ja vakuu-
tuslainsäädäntöä yhteensopivaksi 
tietosuoja-asetuksen kanssa. Tieto-
suoja-asetuksen kanssa ristiriitai-
set tai päällekkäiset säännökset eh-
dotetaan kumottavaksi, koska ase-
tus on suoraan sovellettavaa oi-
keutta. Lisäksi esityksessä ehdote-
taan eräitä tietosuoja-asetusta tar-
kentavia säännöksiä ja välttämät-
tömiä poikkeuksia tietosuoja-ase-
tuksen velvoitteista. Uusi hallituk-
sen esitys vastaisi keskeisiltä osil-
taan samannimistä hallituksen esi-
tystä (HE 52/2018 vp), jonka käsit-
tely eduskunnassa raukesi. 

Eräistä nykyisin rekisteröidyn 
suostumukseen perustuvista hen-
kilötietojen luovutuksista ehdote-
taan otettavaksi säännökset lakiin. 

Vakuutusyhtiöitä koskevaan 
lainsäädäntöön ehdotetaan lisättä-
väksi säännökset, jotka mahdollis-
taisivat rikosepäilyihin ja rikostuo-
mioihin liittyvien henkilötietojen 
käsittelyn ja luovuttamisen toisille 
vakuutusyhtiöille niin sanottujen 
väärinkäytösrekistereiden ylläpi-
dossa. 

Sosiaaliturvalainsäädäntöön eh-
dotetaan lisättäväksi säännökset, 
joilla poikettaisiin tietosuoja-ase-
tuksen mukaisesta oikeudesta kä-
sittelyn rajoittamiseen. Rekisteröi-
dyllä ei olisi oikeutta siihen, että 
rekisterinpitäjä rajoittaa henkilö-
tietojen käsittelyä, siltä osin kuin 
kyse on laissa säädetyn tehtävän 

hoitamisesta, jos rekisteröidyn 
vaatimus käsittelyn rajoittamisesta 
on ilmeisen perusteeton. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan 
mahdollisimman pian. 

VALTIONEUVOSTON 
ASETUKSET

●Valtioneuvoston asetus maa-
kaasun toimitusten selvityk-
sestä ja mittauksesta (1008/
2019)

Asetus tulee voimaan 1.1.2020.

Asetuksella annetaan tarkemmat 
säännökset maakaasumarkkinoi-
den osapuolten tasevastuun jär-
jestämisestä, maakaasun toimi-
tuksia koskevista ilmoituksista ja 
maakaasun toimittajan vaihtami-
sesta, taseselvityksestä sekä maa-
kaasun toimitusten mittauksesta 
kilpailulle avattavilla maakaasu-
markkinoilla. Asetusta sovelle-
taan myös maakaasujärjestelmään 
syötettyihin uusiutuvista energia-
lähteistä peräisin oleviin kaasui-
hin ja muihin kaasuihin. Asetus 
täydentää EU:n maakaasun sisä-
markkinalainsäädäntöä ja sen 
säännöksiä sovelletaan rinnan 
sisämarkkinalainsäädännön 
kanssa. 

●Valtioneuvoston asetus yhteis-
toiminnasta valtion viras-
toissa ja laitoksissa annetussa 
laissa säädetyn hyvityksen 
enimmäismäärän tarkistami-
sesta (1047/2019)

Asetus tulee voimaan 1.1.2020.

Asetuksessa vahvistetaan yhteis-
toiminnasta valtion virastoissa ja 
laitoksissa annetun lain (1233/
2013) 43 §:n 1 momentissa sääde-
tyn hyvityksen enimmäismäärä. 
Enimmäismäärä on 35 590 euroa.

●Valtioneuvoston asetus sai-
rausvakuutusmaksujen mak-
suprosenteista vuonna 2020 
(1068/2019)

Asetus tulee voimaan 1.1.2020.

Asetuksessa vahvistetaan sai-
rausvakuutuksen sairaanhoito-
maksun ja päivärahamaksun sekä 
työnantajan sairausvakuutus-

maksun maksuprosentit vuodelle 
2020.

KORKEIN OIKEUS

KKO:2019:85

Ylimääräinen muutoksenhaku – 
Määräajan palauttaminen 
Oikeudenkäyntimenettely – Tyy-
tymättömyyden ilmoittaminen

Riita-asiassa vastaajana olleelle 
kuntayhtymälle, jonka asiamie-
heksi oli ilmoitettu sen hallinto-
johtajana toiminut varatuomari, 
oli käräjäoikeudesta lähetetty 
kansliassa etukäteen ilmoitettuna 
ajankohtana annettu tuomio. 
Tuomiossa oli maininta muutok-
senhakuohjauksesta, mutta sel-
laista ohjausta ei ollut tuomiossa 
tai liitettynä siihen. Kuntayhtymä 
ei ollut määräajassa ilmoittanut 
tyytymättömyyttä tuomioon, 
mutta se oli valitusajan kuluessa 
hakenut hovioikeudelta mene-
tetyn määräajan palauttamista 
tyytymättömyyden ilmoitta-
miseksi.

Korkeimman oikeuden rat-
kaisusta ilmenevillä perusteilla 
katsottiin, ettei kuntayhtymä 
ollut esittänyt erittäin painavia syi-
tä määräajan palauttamiseksi.

OK 25 luku 3 §
OK 25 luku 5 §
OK 31 luku 17 §

KKO:2019:86

Muutoksenhaku – Valituksen 
tutkiminen
Määräaika

Asianosaisen lainoppineen asia-
miehen sähköpostitse lähettämä 
valitus ei ollut saapunut määrä-
ajassa perille käräjäoikeuteen, kos-
ka viesti liitetiedostoineen oli ollut 
niin suuri, ettei käräjäoikeuden jär-
jestelmä ollut kyennyt vastaanotta-
maan sitä. Asiamies ei ollut saanut 
lähetyksestä vastaanottokuittaus-
ta, eikä hän ollut muullakaan ta-
voin pyrkinyt varmistamaan lähe-
tyksen perillemenoa.

Korkein oikeus katsoi, että vali-
tuksen jääminen saapumatta peril-
le oli johtunut lähettäjän vastuulla 
olevasta seikasta, eikä valitusta 
tullut ottaa tutkittavaksi.

OK 25 luku 12 § 2 mom
L sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa 8 §, 10 §, 12 §
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KKO:2019:87

Asiakirja – Asiakirjan kuoletta-
minen

Ulosmitattuja osakkeita koskevat 
osakekirjat julistettiin ulosottomie-
hen hakemuksesta kuoletetuiksi, 
kun ulosottomies ei ollut saanut 
niitä ulosoton keinoin haltuunsa 
eikä niitä ollut kuolettamisasiassa 
julkaistun kuulutuksen johdosta 
esitetty alkuperäisinä käräjäoikeu-
delle. Osakekirjojen kuolettamista 
ei näissä olosuhteissa estänyt se, 
että ne asiassa esitetyn selvityksen 
mukaan todennäköisesti olivat ni-
metyn tahon hallussa ulkomailla.

L asiakirjain kuolettamisesta 1 §, 
10 §
UK 4 luku 32 §

KKO:2019:88

Velan vanhentuminen – Kor-
vausvelan vanhentuminen – 
Vanhentumisen katkaiseminen – 
Vapaamuotoinen katkaisutoimi
Vahingonkorvaus – Sopimus-
suhteeseen perustuva vastuu

Rakennusurakan tilaaja oli lähet-
tänyt urakoitsijalle reklamaatio-
kirjeen, jossa oli lueteltu tilaajan 
urakoitsijan vastuun piiriin kuulu-
viksi katsomia virheitä ja edelly-
tetty niiden korjaamista. Kun ura-
koitsija kieltäytyi korjauksista, ti-
laaja korjautti virheet ja vaati ura-
koitsijaa korvaamaan virheiden 
selvittely- ja korjauskustannukset. 
Korkein oikeus katsoi, että tilaaja 
oli reklamaatiokirjeellään katkais-
sut vanhentumisen myös kyseisen 
vahingonkorvausvaatimuksen 
osalta.

VanhL 10 § 2 mom

KKO:2019:89

Ehdonalainen vapaus – Elinkau-
tisvanki

Kysymys elinkautiseen vankeu-
teen tuomitun ehdonalaisen va-
pauttamisen edellytyksistä.

RL 2 c luku 10 §

KKO:2019:90

Kilpailu – Kielletty kilpailun-
rajoitus 
Vahingonkorvaus

A Oy oli ollut osallisena kartellissa, 
jonka johdosta kaupunki oli mak-
sanut ylihintaa asfaltointitöistä. 

A Oy oli purettu vapaaehtoisessa 
selvitysmenettelyssä, jonka yhtey-
dessä yhtiön liiketoiminta oli siir-
tynyt yhtiön ainoalle osakkeen-
omistajalle V Oy:lle. V Oy oli jatka-
nut A Oy:n liiketoimintaa.

V Oy:n katsottiin olevan vas-
tuussa vahingosta, jonka A Oy oli 
aiheuttanut kaupungille kielletyllä 
kilpailua rajoittavalla menettelyl-
lään.

SEUT 101 artikla

KKO:2019:91

Konkurssi – Takaisinsaanti kon-
kurssipesään 
Ulosottokaari – Ulosmittaus – 
Maksusuunnitelma

Velallinen oli ulosottomiehen 
kanssa tekemänsä maksusuunni-
telman mukaisesti maksanut takai-
sinsaantiaikana ulosottovirastolle 
suorituksia, jotka oli tilitetty velko-
jalle. Maksut olivat peräytettävissä 
takaisinsaannista konkurssipesään 
annetun lain 12 §:n nojalla. Vrt. 
KKO:1995:89

TakSL 12 §

KKO:2019:92

Pakkokeino – Etsintä 
Oikeudenkäyntimenettely 
Ampuma-ase

Poliisi oli tehnyt A:n asuntoon et-
sinnän ampuma-aseiden väliaikai-
seksi haltuun ottamiseksi.

Korkein oikeus katsoi ratkaisus-
ta ilmenevillä perusteilla, että A:lla 
oli oikeus saattaa poliisilain 2 lu-
vun 6 §:n ja ampuma-aselain 97 §:n 
nojalla tehdyn etsinnän laillisuus 
tuomioistuimen tutkittavaksi.

PakkokeinoL 8 luku 18 § 1 mom
PL 10 §
IhmisoikeusSop 8 art

KKO:2019:93

Petos – Törkeä petos

A oli syyllistynyt petoksiin siten, 
että hän oli toisen henkilön pank-
kitiliä ja henkilötietoja käyttämällä 
erehdyttänyt pankkia myöntä-
mään 10000 euron ja 13000 euron 
lainat aikomattakaan maksaa niitä 
takaisin. Kysymys siitä, oliko A:n 
tavoittelemaa hyötyä pidettävä 
törkeän petoksen tunnusmerkis-
tössä edellytetyllä tavalla huomat-
tavana.

RL 36 luku 1 § 1 mom
RL 36 luku 2 § 1 mom 1 kohta

KKO:2019:94

Urakkasopimus – Sopimusrikko-
mus – Sopimusrikkomukseen 
vetoaminen – Reklamaatio – 
Passiivisuus

Asunto-osakeyhtiön omistamassa 
rakennuksessa oli 27.12.2012 ha-
vaittu vesivahinko. Yhtiö oli 
8.3.2013 pidetyssä katselmuksessa 
esittänyt, että vahinko liittyi aikai-
semmassa korjausurakassa vir-
heellisesti tehtyyn putkiliitokseen, 
ja ilmoittanut urakoitsijalle ja put-
kityön tehneelle aliurakoitsijalle 
esittävänsä mahdolliset korvaus-
vaatimuksensa myöhemmin.

Osapuolten neuvottelussa 
29.4.2014 asunto-osakeyhtiö oli 
vaatinut vahingonkorvausta aliu-
rakoitsijalta, jonka sovittiin teke-
vän korvaushakemuksen vakuu-
tusyhtiölleen. Asunto-osakeyhtiö 
oli esittänyt korvausvaatimuksen 
urakoitsijalle vasta 30.3.2015. Ura-
koitsijan mukaan asunto-osake-
yhtiö oli menettänyt oikeuden vaa-
tia vahingonkorvausta, koska se ei 
ollut ajoissa ilmoittanut väitetystä 
virheestä ja siihen perustuvista, 
urakoitsijaan kohdistuvista vaati-
muksistaan.

Korkein oikeus katsoi, että 
asunto-osakeyhtiö oli katselmuk-
sessa tekemällään ilmoituksella 
täyttänyt ajoissa reklamaatiovel-
vollisuutensa. Asunto-osakeyh-
tiön menettely ei ollut kokonaisuu-
tena arvioiden ollut sellaista, että 
urakoitsija olisi voinut perustellus-
ti olla siinä käsityksessä, että yhtiö 
olisi luopunut suoritusvirheeseen 
perustuvista vaatimuksistaan. 
Asunto-osakeyhtiö ei ollut menet-
tänyt oikeutta vaatia vahingonkor-
vausta.

KKO:2019:95

Konkurssi – Velkojainkokouksen 
päätöksen moite 
Panttaus

Konkurssipesä oli myynyt kolme 
määräalaa pantatuista kiinteistöis-
tä. Konkurssipesän ja panttivelko-
jien sopimuksin panttioikeus oli 
purettu määräalojen osalta kaupan 
jälkeen. Velkojainkokous päätti, 
että määräalojen myynnistä kerty-
neiden varojen tilitys tehdään vas-
ta, kun pantatut kiinteistöt on ko-
konaisuudessaan realisoitu.
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Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevin perustein velko-
jainkokouksen päätöstä muutettiin 
siten, että konkurssipesä määrät-
tiin viipymättä tekemään pantin-
haltijoille tilitys määräalojen kau-
poista.

KKO:2019:96

Rikosvahingon korvaaminen 
Vahingonkorvaus – Korvattava 
vahinko – Elatuksen menetys

Henkirikoksen uhrina surmansa 
saaneet D ja E olivat kumpikin tu-
keneet taloudellisesti omia täysi-
ikäisiä lapsiaan. Korkeimman oi-
keuden ratkaisusta ilmenevillä pe-
rusteilla katsottiin, että kukaan 
lapsista ei ollut ollut surmansa saa-
neen elatuksen varassa, minkä 
vuoksi heillä ei ollut oikeutta saa-
da korvausta elatuksensa mene-
tyksestä.

VahL 5 luku 4 §

KKO:2019:97

Ulosottokaari – Ulosottovalitus – 
Palkan ulosmittaus – Suojaosuus

Työnantaja oli velallisen palkasta 
ulosottoon pidätettävää määrää 
laskiessaan ottanut huomioon 
maksukiellossa ilmoitetun velalli-
sen suojaosuuden lisäksi virheelli-
sesti rahamäärän, joka Valtakun-
nanvoudinviraston vuositiedot-
teen mukaan oli jätettävä velalli-
selle hänen elatuksensa varassa 
olevaa perheenjäsentä kohden, ja 
tilittänyt ulosottomiehelle liian 
pienen osan velallisen palkasta. 
Ulosottomies oli velvoittanut työn-
antajan suorittamaan maksamatta 
jätetyn määrän.

Korkein oikeus katsoi ratkaisus-
ta ilmenevillä perusteilla, että 
työnantajan maksuvelvollisuus oli 
ulosottokaaren 4 luvun 68 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla selvä. Työnan-
taja oli siten velvollinen sille mää-
rättyyn suoritukseen. (Ään.)

UK 4 luku 68 §

KKO:2019:98

Virkarikos – Tuottamuksellinen 
virkavelvollisuuden rikkominen
Kuolemantuottamus – Syy-
yhteys
Laiminlyöntirikos 
Tuottamus 
Lääkäri 

Potilaan oikeudet 
Todistelu – Näytön arviointi

B oli tullut terveyskeskukseen 
edellisenä päivänä alkaneen rinta-
kivun vuoksi. Terveyskeskuslää-
käri A oli vastannut hänen hoidos-
taan. Sydänfilmin perusteella B:llä 
oli ollut sydäninfarkti. B oli kuiten-
kin ollut haluton lähtemään kes-
kussairaalaan hoitoon. A oli nou-
datettavien hoito-ohjeiden vastai-
sesti jättänyt antamatta B:lle ohjeen 
mukaisen lääkityksen, jättänyt 
konsultoimatta päivystyspolikli-
nikkaa, lähettänyt B:n sairaalaan 
usean tunnin viiveen jälkeen tak-
silla ambulanssin sijaan ja jättänyt 
ilmoittamatta sairaalalle potilaan 
lähettämisestä. B oli kuollut sairaa-
lassa seuraavana päivänä.

Korkein oikeus katsoi ratkaisus-
ta ilmenevin perustein, että A oli 
syyllistynyt tuottamukselliseen 
virkavelvollisuuden rikkomiseen. 
Sen sijaan kuolemantuottamusta 
koskeva syyte hylättiin, koska esi-
tetyn selvityksen perusteella ei 
voitu suurella todennäköisyydellä 
sulkea pois sitä mahdollisuutta, 
että B olisi kuollut saamansa 
sydäninfarktin seurauksena siinä-
kin tapauksessa, että A ei olisi 
syyllistynyt huolimattomuuteen 
häntä hoitaessaan. (Ään.)

RL 40 luku 10 §
RL 21 luku 8 §
RL 3 luku 3 §
RL 3 luku 7 §
OK 17 luku 3 §
L kunnallisesta viranhaltijasta 17 §
L potilaan asemasta ja oikeuksista 
3 §, 5 §, 6 § ja 12 §
L terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä 15 §

KKO:2019:99

Pakkokeino – Vangitseminen – 
Vangittuna pitäminen

Käräjäoikeus määräsi törkeästä 
huumausainerikoksesta ja huu-
mausainerikoksesta epäillyn A:n 
pidettäväksi vangittuna myös esi-
tutkinnan valmistumisen ja syyt-
teen nostamisen jälkeen, koska kä-
räjäoikeuden mukaan oli syytä 
epäillä A:n vaikeuttavan huu-
mausainerikoksen selvittämistä 
vaikuttamalla rikoskumppaniinsa. 
Hovioikeus hylkäsi A:n vangittu-
na pitämistä koskevan kantelun.

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevin perustein katsot-
tiin, että A:n pitämistä vangittuna 

ei voitu pitää suhteellisuusperiaat-
teen mukaisena.

KKO:2019:100

Väärennys 
Rikoksen yritys – Satunnainen 
syy

Tuntemattomaksi jäänyt henkilö 
oli lääkärinä esiintyen soittanut 
apteekkiin ja antanut lääkemää-
räyksen. Apteekin varmistaessa 
lääkemääräyksen oikeellisuutta oli 
ilmennyt, että kyseinen lääkäri ei 
ollut määrännyt lääkkeitä. Aptee-
kissa lääkemääräykseen oli kirjattu 
sen olevan väärennös. A oli yrittä-
nyt hakea apteekista lääkemää-
räyksen mukaiset lääkkeet siinä 
kuitenkaan onnistumatta.

Korkein oikeus katsoi, että A ei 
ollut syyllistynyt väärennykseen, 
koska hänen hakiessaan lääkkeitä 
apteekilla ei enää ollut todellista 
mahdollisuutta erehtyä lääkemää-
räyksen alkuperästä. A oli kuiten-
kin aloittanut rikoksen tekemisen, 
ja oli johtunut vain satunnaisista 
syistä, ettei vaaraa rikoksen täytty-
misestä ollut syntynyt. Siksi A:n 
katsottiin syyllistyneen väären-
nyksen yritykseen. Ks. 
KKO:2013:85 KKO:2014:59

RL 5 luku 1 § 2 mom
RL 33 luku 1 §
RL 33 luku 6 §

KKO:2019:101

Oikeudenkäyntimenettely – Jat-
kokäsittelylupa – Muutosperuste

A oli anastanut X Oy:n myymäläs-
tä tavaraa. X Oy:n kauppias B oli 
julkaissut yhtiön Facebook-sivus-
tolla videon ja kuvan A:sta myy-
mälässä ja kirjoittanut kaikkien 
Facebookin käyttäjien nähtävillä 
olevaan päivitykseen tekstin. Sen 
mukaan kuvassa ja videossa esiin-
tyvä henkilö on unohtanut maksaa 
asioidessaan liikkeessä ja tapahtu-
masta on tehty rikosilmoitus. C oli 
jakanut oman yrityksensä Face-
book-sivustolla B:n julkaiseman 
videon ja kuvan sekä päivityksen 
tekstin.

Käräjäoikeus luki B:lle ja C:lle 
syyksi yksityiselämää loukkaavan 
tiedon levittämisen, mutta jätti hei-
dät rangaistukseen tuomitsematta 
ja sovitteli heidän korvausvelvolli-
suuttaan muun muassa A:n oman 
myötävaikutuksen perusteella. 
Hovioikeus ei myöntänyt A:lle jat-
kokäsittelylupaa.
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Korkeimman oikeuden ratkai-
susta tarkemmin ilmenevillä pe-
rusteilla katsottiin, että hovioikeu-
den olisi tullut myöntää A:lle 
jatkokäsittelylupa muutosperus-
teella.

KORKEIN 
HALLINTO-OIKEUS

Yleishallintoasiat

KHO:2019:128

Saamelaiskäräjävaalit – Merkit-
seminen vaaliluetteloon – Oikai-
suvaatimuksen hylkääminen – 
Oikeus saada perusteltu päätös – 
Muutoksenhaku

Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon 
merkitsemistä koskevassa asiassa 
oli ratkaistavana, voitiinko valitta-
jaa pitää hänen esittämillään pe-
rusteilla saamelaiskäräjistä anne-
tun lain 3 §:ssä tarkoitettuna saa-
melaisena. Korkeimman hallinto-
oikeuden oli kuitenkin tätä ennen 
arvioitava, täyttivätkö saamelais-
käräjien hallituksen päätöksen pe-
rustelut hallintolain 45 §:n vaati-
mukset.

Saamelaiskäräjien vaalilauta-
kunta oli hylännyt valittajan pyyn-
nön tulla merkityksi saamelaiskä-
räjien vaaliluetteloon. Vaalilauta-
kunnan perustelujen mukaan vaa-
lilautakunta ei tunnistanut valitta-
jaa saamelaisten alkuperäiskansan 
jäseneksi.

Saamelaiskäräjien vaalilauta-
kunta oli hylännyt valittajan oikai-
suvaatimuksen edellä mainitusta 
päätöksestä. Vaalilautakunta oli 
perustellut oikaisuvaatimuksen 
hylkäämistä toteamalla, että vaali-
lautakunnan tiedossa ei ollut vir-
hettä tai muuta perustetta, jonka 
perusteella päätöstä tulisi oikaista. 
Perusteluissa oli myös vedottu 
YK:n ihmisoikeuskomitean näkö-
kantoihin, saamelaisten itsemää-
räämisoikeuteen ja ryhmähyväk-
synnän merkitykseen saamelaiskä-
räjien vaaliluettelon laatimisessa.

Saamelaiskäräjien hallitus oli 
hylännyt valittajan oikaisuvaati-
muksen vaalilautakunnan päätök-
sestä. Saamelaiskäräjien hallitus 
oli perustellut oikaisuvaatimuksen 
hylkäämistä toteamalla, että saa-
melaiskäräjien hallituksen tiedossa 
ei ollut virhettä tai muuta perustet-
ta, jonka perusteella vaalilauta-

kunnan päätöstä tulisi oikaista. 
Saamelaiskäräjien hallituksen pää-
tökseen liitetyissä yleisperusteluis-
sa oli vedottu YK:n ihmisoikeusko-
mitean näkökantoihin, saamelais-
ten itsemääräämisoikeuteen ja ryh-
mähyväksynnän merkitykseen 
asiassa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että päätöksen perustelemista kos-
kevaa hallintolain 45 §:n 1 mo-
menttia on tulkittava perustuslain 
2 §:n 3 momentista ja 21 §:stä ilme-
nevät vaatimukset huomioon ot-
taen. Arvioitavana näin ollen oli, 
oliko saamelaiskäräjien hallitus 
hylätessään valittajan oikaisuvaa-
timuksen perustellut päätöstään 
niin, että valittajan oikeus saada 
perusteltu päätös ja hakea siihen 
muutosta oli turvattu.

Saamelaiskäräjien hallituksen 
päätöksestä ei ilmennyt niitä seik-
koja ja selvityksiä, joiden perus-
teella valittajan ei ollut katsottu 
täyttävän saamelaiskäräjistä anne-
tun lain 3 §:ssä säädettyjä edelly-
tyksiä tulla merkityksi saamelais-
käräjien vaaliluetteloon. Pelkäs-
tään se, että päätökseen oli liitetty 
yleisperustelut, joissa vedottiin 
YK:n ihmisoikeuskomitean näkö-
kantoihin, saamelaisten itsemää-
räämisoikeuteen ja ryhmähyväk-
syntään, ei täyttänyt perusteluille 
hallintolain 45 §:n 1 momentissa 
asetettuja vaatimuksia. Saamelais-
käräjien hallituksen olisi päätöstä 
tehdessään tullut arvioida, täyttikö 
valittaja saamelaiskäräjistä anne-
tun lain 3 §:n itseidentifikaatio-
edellytyksen ja jonkin saman py-
kälän 1–3 kohdissa asetetuista ob-
jektiivisista kriteereistä.

Koska saamelaiskäräjien halli-
tus ei ollut perusteluissaan arvioi-
nut mainittujen kriteerien täytty-
mistä, korkeimmalla hallinto-oi-
keudella ei ollut edellytyksiä arvi-
oida valittajan valituksessaan esit-
tämän perusteella, oliko saame-
laiskäräjien hallitus perustanut 
päätöksensä saamelaiskäräjistä an-
netussa laissa säädettyihin kritee-
reihin. Korkein hallinto-oikeus ei 
näin ollen ottanut ensi asteena 
kantaa siihen, oliko valittaja saa-
melaiskäräjistä annetun lain 
3 §:ssä tarkoitettu saamelainen.

Saamelaiskäräjien vaalit 
asianomaiselta vuodelta oli jo toi-
mitettu. Kun otettiin huomioon, 
että saamelaiskäräjistä annetun 
lain 23 §:n 1 momentin mukaan 
vaalilautakunta laatii äänioikeute-

tuista vaaliluettelon edellisten vaa-
lien vaaliluettelon ja väestötietojär-
jestelmän tietojen pohjalta, kysy-
myksellä valittajan merkitsemises-
tä asianomaisen vuoden vaaliluet-
teloon oli edelleen itsenäistä mer-
kitystä tulevissa vaaleissa.

Saamelaiskäräjien hallituksen 
päätös kumottiin lainvastaisena ja 
asia palautettiin saamelaiskäräjien 
hallitukselle uudelleen käsiteltä-
väksi.

Suomen perustuslaki 2 § 3 mo-
mentti ja 21 §
Hallintolaki 45 § 1 momentti
Laki saamelaiskäräjistä 3 §, 4a § ja 
23 § 1 momentti
Ks. ja vrt. KHO 2019:123

KHO:2019:132

Julkinen hankinta – Tarjoajan 
sulkeminen tarjouskilpailun 
ulkopuolelle – Harkinnanvarai-
nen poissulkemisperuste – Sopi-
musrikkomus – Aikaisemman 
hankintasopimuksen purkami-
nen – Tarjoajan korjaavat toi-
menpiteet – Vireillä oleva 
oikeudenkäynti käräjäoikeu-
dessa – Tasapuolisen ja syrji-
mättömän kohtelun periaate

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-
oikeudessa hankintayksikön vali-
tuksen johdosta kysymys siitä, oli-
ko hankintayksikkö menetellyt 
väylänhoidon palveluhankinnassa 
julkisia hankintoja koskevien oi-
keusohjeiden vastaisesti, kun se oli 
sulkenut A Oy:n tarjouskilpailusta 
ja valinnut B Oy:n tarjouksen.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko 
hankintayksikkö voinut harkinta-
valtansa rajoissa sulkea tarjouskil-
pailun ulkopuolelle A Oy:n, jonka 
kanssa väylänhoidosta tekemänsä 
hankintasopimuksen hankintayk-
sikkö oli aiemmin purkanut, ja oli-
ko A Oy:n poissulkeminen tarjous-
kilpailusta ollut B Oy:n kohteluun 
nähden tarjoajien tasapuolisen ja 
syrjimättömän kohtelun vaati-
muksen vastaista.

Hankintayksikön päätös sulkea 
A Oy tarjouskilpailun ulkopuolelle 
oli perustunut keskeisesti siihen, 
että hankintayksikkö oli katsonut 
A Oy:n rikkoneen aikaisempaa 
hankintayksikön kanssa teke-
määnsä hankintasopimusta. Han-
kintasopimus oli purettu, koska 
A Oy oli hankintayksikön mukaan 
laiminlyönyt sopimuksen mukai-
set velvoitteensa uusia urakkaan 
sisältyvä määrä väylänhoitoalueen 
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viittoja ja laskuttanut hankintayk-
sikköä uusista viitoista, joita se ei 
ollut väylänhoitoalueelle asenta-
nut.

Julkisissa hankinnoissa hankin-
tayksikön mahdollisuus sulkea 
tarjouskilpailusta sellainen tarjoa-
ja, jonka toiminnassa oli ollut ai-
kaisemman hankintasopimuksen 
vaatimusten toteuttamisessa mer-
kittäviä tai toistuvia puutteita, pe-
rustui siihen, että hankintayksiköl-
lä oli hankintamenettelyssä oltava 
mahdollisuus arvioida tarjoajan 
luotettavuutta ja sitä, olivatko ai-
kaisemmat puutteet olleet riittä-
vän vakavia kyseenalaistamaan 
toimittajan luotettavuuden. Pää-
töstä tarjoajan poissulkemisesta 
tarjouskilpailusta oli arvioitava 
hankintoja koskevien säännösten 
perusteella. Hankintamenettelyn 
lainmukaisuutta koskevan kor-
keimman hallinto-oikeuden arvi-
oinnin kannalta ei siten ollut mer-
kitystä sillä, että sopimusrikko-
musta ja sopimuksen purkamista 
koskeva oikeudenkäynti oli pantu 
vireille käräjäoikeudessa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
päätöksestään tarkemmin ilmene-
vin perustein, että hankintayksik-
kö oli voinut pitää A Oy:n suori-
tuksia aikaisemmassa samankal-
taisessa hankintasopimuksessa sii-
nä määrin olennaisesti ja merkittä-
västi puutteellisina, että se oli voi-
nut sopimuksen purettuaan sulkea 
A Oy:n tarjouskilpailusta. Hankin-
tayksikkö ei ollut ollut velvollinen 
pitämään korjaavana ja riittävät ta-
keet tarjoajan luotettavuudesta an-
tavana toimenpiteenä sitä, että 
A Oy oli nyt kysymyksessä olevas-
sa hankintamenettelyssä sitoutu-
nut tarjouksessaan uusien viittojen 
käyttämiseen.

Asiassa ei ollut perusteita kat-
soa hankintayksikön menetelleen 
harkinnanvaraisten poissulkemis-
perusteiden soveltamisessa tarjoa-
jien kannalta epätasapuolisesti ja 
syrjivästi.

Korkein hallinto-oikeus kumosi 
markkinaoikeuden päätöksen. 
Hankintayksikön päätökset jäivät 
voimaan.

Laki julkisista hankinnoista ja käyt-
töoikeussopimuksista 1 §, 2 § 
1 momentti, 3 § 1 momentti, 81 § 
1 momentti 9 kohta sekä 2 ja 4 mo-
mentti sekä 82 §
Julkisista hankinnoista ja direktii-
vin 2004/18/EY kumoamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2014/24/EU 
johdanto-osan 101 perustelukap-
pale sekä 57 artiklan 4 kohdan 
g alakohta, 5 kohdan toinen ala-
kohta sekä 6 kohdan ensimmäinen, 
toinen ja kolmas alakohta
Unionin tuomioistuimen tuomio 
asiassa C-41/18 Meca 
(EU:C:2019:507)

KHO:2019:134

Vammaispalvelu – Henkilökoh-
tainen apu – Yliopistossa opis-
kelu – Vaihto-opiskelu Norjassa 
– Lukukauden mittainen vaihto-
opiskelu

X:n yliopistossa Suomessa filosofi-
an maisterin tutkintoa opiskeleva 
A tuli valituksi yhden lukukauden 
mittaiseen opiskelijavaihtoon Nor-
jassa. X:n perusturvalautakunnan 
alainen viranhaltija hylkäsi A:n ha-
kemuksen saada henkilökohtaista 
apua 12 tuntia vuorokaudessa 
vaihto-opiskelun ajaksi. X:n perus-
turvalautakunnan yksilöasiain-
jaosto hylkäsi A:n oikaisuvaati-
muksen, koska X:n kaupungilla ei 
ollut velvollisuutta myöntää henki-
lökohtaista apua ulkomaille. Hal-
linto-oikeus hylkäsi A:n valituksen 
katsoen, että henkilökohtaisen 
avun järjestäminen ulkomailla ta-
pahtuvaan vaihto-opiskeluun ei 
kuulunut vammaispalvelulain mu-
kaan kunnan erityiseen järjestämis-
vastuuseen, vaan kysymyksessä oli 
määrärahasidonnainen palvelu.

Korkein hallinto-oikeus kumosi 
A:n valituksesta hallinto-oikeuden 
ja X:n perusturvalautakunnan alai-
sen viranhaltijan ja perusturvalau-
takunnan yksilöasiainjaoston pää-
tökset. Asiaa ei palautettu ajan ku-
lumisen vuoksi lautakunnalle, 
vaan asia tuli ratkaista uudestaan 
A:n tehdessä uuden hakemuksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden 
mukaan A oli vammaispalvelulain 
8 §:n 2 momentissa tarkoitetulla ta-
valla vaikeavammainen henkilö, 
jolla oli oikeus saada henkilökoh-
taista apua muun ohella opiskelua 
varten. Vaihto-opiskelua oli pidet-
tävä säännöksessä tarkoitettuna 
opiskeluna ja siten tavanomaisena 
elämän toimintona.

Unionin kansalaisena A:lla oli 
oikeus vedota myös asuinvaltio-
taan vastaan siihen, että asuinval-
tio rajoittaa hänen liikkumisva-
pauttaan opiskelutarkoituksessa 
jättäessään myöntämättä vaihto-
opiskelun ajaksi henkilökohtaista 

apua. Oikeudelliseen arviointiin 
asiassa ei vaikuttanut se seikka, 
että A:n tarkoituksena oli käyttää 
liikkumisvapauttaan opiskelijana 
suhteessa ETA-valtioon. Asiassa ei 
siten ollut myöskään merkitystä 
sosiaalihuoltolain 57 §:ssä sääde-
tyllä vaatimuksella siitä, että tuen 
myöntämisestä ulkomaille tulisi 
säätää erikseen.

Korkein hallinto-oikeus viittasi 
myös siihen, että korkeimman hal-
linto-oikeuden jo aikaisemmin va-
kiintuneen oikeuskäytännön 
(muun ohella KHO 2014:14) mu-
kaan vaikeavammaisen henkilön 
kotikunnan tuli myöntää henkilö-
kohtaista apua vaikeavammaiselle 
henkilölle vammaispalvelulain no-
jalla ulkomaille silloin, kun ulko-
mailla oleskelussa oli kysymys 
henkilön tavanomaisen elämän 
toiminnoista.

L vammaisuuden perusteella 
myönnettävistä palveluista ja tuki-
toimista (vammaispalvelulaki) 1 §, 
8 § 2 momentti, 8c § 1 momentti 1–
5 kohta
Sosiaalihuoltolaki 1 §, 14 § 2 mo-
mentti ja 57 §
Unionin tuomioistuimen tuomio 
25.7.2018 asiassa C-679/16, A
KHO 2018:145
KHO 2014:14
Äänestys 3–2 perusteluista. Pää-
tökseen liittyy esittelijän eriävä 
mielipide.

KHO:2019:138

Tavaramerkin rekisteröinti – 
Sisäministeriön lupa – Suomen 
vaakunaan sekoitettavissa oleva 
kuvio – Hallinto-oikeuden toimi-
valta – Markkinaoikeuden toimi-
valta

Patentti- ja rekisterihallitus oli 
huomauttanut tavaramerkin rekis-
teröintiä hakeneelle yhdistykselle, 
että rekisteröinti edellytti tavara-
merkissä olevan Suomen valtion 
leijonavaakunaa muistuttavan ku-
vion vuoksi sisäministeriön lupaa. 
Ministeriö oli hylännyt yhdistyk-
sen lupahakemuksen. Hallinto-oi-
keus oli jättänyt yhdistyksen vali-
tuksen tutkimatta ja siirtänyt asian 
markkinaoikeudelle. Markkina-
oikeus oli jättänyt yhdistyksen va-
lituksen sisäministeriön hallinto-
asiassa tekemää päätöstä koskeva-
na toimivaltaansa kuulumattoma-
na tutkimatta.

Korkein hallinto-oikeus hyväk-
syi yhdistyksen valituksen mark-
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kinaoikeuden päätöksestä ja siirsi 
asian toimivaltaisen tuomioistui-
men eli hallinto-oikeuden käsitel-
täväksi. Korkein hallinto-oikeus 
katsoi, ettei sisäministeriön pää-
töksenteossa ollut kysymys tavara-
merkkilain soveltamisesta vaan 
ministeriön tekemästä hallintopää-
töksestä, johon hallintolainkäyttö-
lain 7 §:n 1 momentin mukaan saa 
hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden 
ei siten olisi tullut jättää yhdistyk-
sen valitusta tutkimatta eikä siirtää 
asiaa markkinaoikeuden käsiteltä-
väksi.

Tavaramerkkilaki (7/1964) 14 § 
1 momentti 3 kohta ja 51 §
Hallintolainkäyttölaki 7 §
Laki patentti- ja rekisterihallituk-
sesta 6 § 1 momentti 5 kohta
Valtioneuvoston asetus sisäminis-
teriöstä 1 § 19 kohta

KHO:2019:140

Maaseudun kehittämisohjelma – 
Yritystuki – Investointituki – 
Yrityksen omistajanvaihdos – 
Yritystoiminnan uutuusarvo

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus oli hylännyt elinkeinon-
harjoittajan hakemuksen Manner-
Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelman 2014–2020 mukaisen yri-
tyksen investointituen myöntämi-
sestä hankintaan, jossa elinkeinon-
harjoittaja osti toimivan ratsastus-
koulun maneesin, tallin, kentän, 
sosiaalitilat ja vanhan talliraken-
nuksen tarjotakseen hevosten täy-
sihoitopalvelua. Hakemus oli hy-
lätty sillä perusteella, että suunni-
tellun yritystoiminnan uutuusarvo 
oli vähäinen ja kysymyksessä oli 
kokonaisuudessaan yrityksen 
omistajanvaihdoksen rahoittami-
nen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että myyjän ja ostajan toiminnan 
tosiasiallisen erilaisuuden perus-
teella kysymyksessä ei ollut identi-
teetiltään saman, jo toimivan yri-
tyksen siirtyminen. Tukea ei siten 
ollut haettu toimenpiteeseen, jon-
ka tarkoituksena olisi ollut yrityk-
sen omistajanvaihdoksen rahoitta-
minen, vaan uutta yritystä palvele-
vaan investointiin. Tuettavan toi-
minnan alueellisella uutuusarvolla 
ei ollut merkitystä lain ja asetuksen 
niiden säännösten soveltamisen 
kannalta, joiden mukaan tukea 
voidaan myöntää uuden yrityksen 
perustamiseen eikä investointina 

tueta toimenpidettä, jonka tarkoi-
tuksena on yrityksen omistajan-
vaihdoksen rahoittaminen.

Laki maaseudun kehittämisen tu-
kemisesta (28/2014) 19 §
Valtioneuvoston asetus maaseu-
dun yritystuesta (80/2015) 17 §, 
22 § 2 momentti 1 kohta ja 25 § 
6 kohta

KHO:2019:141

Maaseudun kehittämisohjelma – 
Kehittämishanketuki – Tukikel-
poinen kustannus – Arvonlisä-
vero – Kunta tuensaajana

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus oli myöntänyt kaupungille 
tukea yleishyödylliseen hankkee-
seen, joka perustui Manner-Suo-
men maaseudun kehittämisohjel-
maan 2014–2020. Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus ei ollut 
hyväksynyt arvonlisäveroa hank-
keen tukikelpoiseksi kustannuk-
seksi sillä perusteella, että kaupun-
gilla oli oikeus saada kyseisiin vä-
hennyskelvottomiin hankintoihin 
sisältyvä vero palautuksena arvon-
lisäverolain 130 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että käsitellyssä asiassa tuen haki-
joille palautetaan arvonlisävero 
täysimääräisesti arvonlisäverolain 
130 §:n nojalla. Valtion ei voitu kat-
soa perivän tätä palautetun arvon-
lisäveron määrää takaisin yksittäi-
seltä kunnalta sillä perusteella, että 
koko kuntakentälle yhteensä pa-
lautettava arvonlisävero otetaan 
huomioon valtion ja kuntien väli-
sessä rahaliikenteessä. Näin ollen 
hankekustannusten sisältämä ar-
vonlisäveron osuus ei jää tuen ha-
kijan lopulliseksi kustannukseksi. 
Tämän vuoksi arvonlisäveron 
osuus ei ollut hankkeen tukikel-
poinen kustannus.

Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EU) N:o 1303/2013, 
annettu 17. päivänä joulukuuta 
2013, Euroopan aluekehitysrahas-
toa, Euroopan sosiaalirahastoa, ko-
heesiorahastoa, Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalous-
rahastoa ja Euroopan meri- ja kala-
talousrahastoa koskevista yhteisis-
tä säännöksistä sekä Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan so-
siaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalous-
rahastoa koskevista yleisistä sään-
nöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 

65 artikla 1 kohta ja 69 artikla 
3 kohta c alakohta

Laki maaseudun kehittämisen tu-
kemisesta 4 § ja 25 §
Valtioneuvoston asetus maaseu-
dun hanketoiminnan tukemises-
ta(1174/2014) 1 § ja 26 § 5 kohta
Arvonlisäverolaki 130 §
Ks. myös KKO:2019:57

KHO:2019:142

Verkkotunnus – Toisen toimi-
nimeä vastaava verkkotunnus – 
Hyväksyttävä peruste – Viestin-
täviraston toimivalta

Viestintävirasto oli Aalto Group 
Oy:n vaatimuksesta merkinnyt yh-
tiön käyttöön AALTO Ympäristö-
kehitys Oy:n 12.9.2016 itselleen 
merkitsemän verkkotunnuksen 
aaltogroup.fi. Markkinaoikeus oli 
hylännyt AALTO Ympäristökehi-
tys Oy:n Viestintäviraston päätök-
sestä tekemän valituksen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että verkkotunnus oli yhtiömuotoa 
osoittavaa lyhennettä lukuun otta-
matta täysin identtinen Aalto 
Group Oy:n 8.10.2004 rekisteröi-
män toiminimen kanssa. Tässä ti-
lanteessa oli selvää, että Viestintä-
virasto oli ollut toimivaltainen to-
teamaan, että AALTO Ympäristö-
kehitys Oy:n esittämät perusteet 
eivät muodostaneet tietoyhteis-
kuntakaaren (917/2014), nyttem-
min sähköisen viestinnän palve-
luista annetun lain (68/2018) 
166 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
hyväksyttävää perustetta verkko-
tunnuksen merkitsemiselle itsel-
leen. AALTO Ympäristökehitys 
Oy:n valitus hylättiin.

Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 
3 § 21 kohta, 166 § 2 momentti 
1 kohta ja 169 § 3 momentti
Vrt. KHO 2006:41

KHO:2019:144

Julkinen hankinta – Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen hankinta – 
Liitteen E mukainen palvelu – 
Ehdokkaan tai tarjoajan soveltu-
vuus – Referenssi – Ryhmittymä 
– Osallistuminen hankinnan 
kohteena olevien palvelujen 
tuottamiseen – Osallistumis-
hakemus

A Oy oli tehnyt osallistumishake-
muksen yhdessä B Oy:n, C Oy:n ja 
D Oy:n kanssa. Osallistumishake-
muksen mukaan kysymyksessä oli 
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ryhmittymän tarjous. A Oy:n 
osuudeksi hankinnassa oli ilmoi-
tettu 100 prosenttia.

Korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa oli hankintayksikön valituk-
sen johdosta ratkaistavana, oliko 
markkinaoikeus voinut arvioida, 
että hankintayksikkö oli menetel-
lyt hankintasäännösten vastaisesti, 
kun se oli sulkenut A Oy:n tarjous-
kilpailusta puuttuvan soveltuvuu-
den vuoksi. Kysymys oli siitä, oli-
ko hankintayksikkö voinut katsoa 
osallistumishakemuksessa ilmoi-
tettujen tietojen perusteella, ettei-
vät B Oy, C Oy ja D Oy osallistu-
neet hankinnan kohteena olevien 
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuot-
tamiseen ja oliko hankintayksikkö 
voinut tällä perusteella jättää huo-
mioon ottamatta osallistumishake-
muksessa ilmoitetut B Oy:n, 
C Oy:n ja D Oy:n referenssit.

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
päätöksestään tarkemmin ilmene-
vin perustein, että osallistumisha-
kemukseen tehtyjen merkintöjen 
perusteella hankintayksikkö oli 
voinut päätellä, että hankinnan 
kohteena olevien sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen tuottamiseen osal-
listui ainoastaan ehdokkaaksi il-
moitettu A Oy.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että kysymyksessä olleessa laajas-
sa sosiaali- ja terveyspalveluja kos-
kevassa hankinnassa toimittajan 
aikaisemmalle kokemukselle ja 
osaamiselle oli ollut perusteltua 
antaa hankintamenettelyssä eri-
tyistä merkitystä. Kun referenssien 
tarkoituksena oli osoittaa tarjoajan 
kokemus ja osaaminen hankinnan 
kohteena olevien sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen tuottamisessa, kor-
kein hallinto-oikeus katsoi, että 
sellaisen yhtiön referensseihin, 
joka ei osallistunut hankinnan to-
teuttamiseen palveluja tuottamal-
la, ei voitu viitata osoituksena pal-
veluja tuottavan toimittajan koke-
muksesta ja osaamisesta. Myös eh-
dokkaiden ja tarjoajien tasapuoli-
sen kohtelun vastaista olisi ollut, 
jos referenssejä koskevat vähim-
mäisvaatimukset olisi voinut täyt-
tää sellaisen yhtiön avulla, joka ei 
osallistunut hankinnan kohteena 
olevien sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottamiseen.

Koska vähimmäisvaatimusten 
täyttämiseksi ilmoitetut referenssit 
eivät kuuluneet A Oy:lle, joka osal-
listumishakemuksen mukaan tuot-
ti hankinnan kohteena olevat pal-

velut, ehdokkaan kokemusta han-
kinnan kohteena olevien palvelu-
jen tuottamisesta koskeva soveltu-
vuusvaatimus ei ollut täyttynyt. 
Hankintayksikkö oli näin ollen 
voinut sulkea ehdokkaana olleen 
A Oy:n tarjouskilpailusta.

Korkein hallinto-oikeus kumosi 
markkinaoikeuden päätöksen. 
Hankintayksikön päätökset jäivät 
voimaan.

Laki julkisista hankinnoista ja käyt-
töoikeussopimuksista 3 § 1 mo-
mentti, 107 §, 108 § 2 momentti, 
109 § 1 momentti, 113 § 1 momentti 
ja 114 § 1 momentti

KHO:2019:145

Julkinen hankinta – Kansallinen 
hankinta – Tarjoajan soveltu-
vuus – RALA-pätevyys – Yleiset 
hankintaoikeudelliset periaat-
teet

Asiassa oli kysymys siitä, oliko 
markkinaoikeus voinut arvioida, 
ettei hankintayksikkö ollut mene-
tellyt julkisia hankintoja koskevien 
oikeusohjeiden vastaisesti, kun se 
oli kansallisessa hankinnassa edel-
lyttänyt tarjoajalta Rakentamisen 
Laatu Rala ry:n RALA-pätevyyttä 
eikä tarjoajan soveltuvuutta ollut 
ollut mahdollista osoittaa muutoin 
kuin mainitulla pätevyysraportilla.

Markkinaoikeus oli katsonut, 
että hankintayksikkö oli voinut 
asettaa RALA-pätevyyttä koske-
van vaatimuksen eikä hankinta-
lain 105 §:stä ja siinä viitatuista 80–
86 §:stä voitu katsoa johtuvan tar-
joajalle oikeutta esittää korvaavaa 
näyttöä soveltuvuudestaan eikä 
hankintayksikölle velvollisuutta 
ottaa sitä vastaan, jollei hankinta-
ilmoituksessa ollut ilmoitettu täl-
laisesta mahdollisuudesta. Mark-
kinaoikeus oli myös todennut, että 
hankintayksikkö oli tarjouspyyn-
töasiakirjoissa rajannut pois 
RALA-pätevyyden korvaavan 
näytön.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että hankintayksikkö oli kysymyk-
sessä oleva hankinnan kohde huo-
mioon ottaen harkintavaltansa ra-
joissa voinut sinänsä asettaa 
RALA-pätevyyden kaltaisen so-
veltuvuusvaatimuksen. Lisäksi 
korkein hallinto-oikeus katsoi, ku-
ten markkinaoikeus, ettei kysy-
myksessä olleessa kansallisessa 
hankinnassa tullut sovellettavaksi 
hankintalain 88 § eikä tarjoajalla si-
ten voinut olla suoraan hankinta-

lain säännöksistä johtuvaa oikeut-
ta toimittaa RALA-pätevyysrapor-
tin korvaavaa näyttöä.

Kysymystä tarjouspyynnön 
hankintalain mukaisuudesta oli 
kysymyksessä olleessa kansallises-
sa hankinnassa arvioitava erityi-
sesti hankintalain 3 §:n perusteella. 
Vaikka hankintalain yhtenä tarkoi-
tuksena oli ollut joustavoittaa kan-
sallisten hankintojen suorittamis-
ta, kansallisissakin hankinnoissa 
hankintayksikön asettamien vaati-
musten hyväksyttävyyttä rajoitti-
vat kuitenkin hankintalain 3 §:stä 
ilmenevät yleiset hankintaoikeu-
delliset periaatteet.

Tarjouspyynnön mukaan tarjo-
ajan soveltuvuuden oli voinut 
osoittaa ainoastaan RALA-päte-
vyysraportilla. Tarjouskilpailuun 
osallistuminen oli edellyttänyt siten 
edellä mainitun yksityisoikeudelli-
sen yhdistyksen antaman maksulli-
sen pätevyysraportin hankkimista 
eikä tarjouspyynnössä ollut ilmoi-
tettu mahdollisuudesta osoittaa so-
veltuvuus muulla vaihtoehtoisella 
selvityksellä. Asiassa ei ollut käy-
nyt ilmi, että hankintayksikön pyy-
tämiä tietoja ei olisi ollut mahdollis-
ta esittää muutoin kuin RALA-pä-
tevyysraportilla.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
toisin kuin markkinaoikeus, että 
tarjoajien tasapuolisen ja syrjimät-
tömän kohtelun sekä avoimuuden 
ja suhteellisuuden vaatimukset 
edellyttivät esillä olleessa kansalli-
sessa hankinnassa, että tarjoajan so-
veltuvuutta koskevan vaatimuksen 
täyttyminen voitiin tarvittaessa 
osoittaa muullakin vastaavanlaisel-
la selvityksellä kuin vain Rakenta-
misen Laatu Rala ry:n myöntämäl-
lä pätevyydellä. Lisäksi hankintail-
moituksesta tai tarjouspyynnöstä 
olisi tullut ilmetä mahdollisuus 
RALA-pätevyysraportin asemesta 
toimittaa vaihtoehtoinen korvaava 
selvitys, josta mainittua raporttia 
vastaavat tiedot ilmenivät.

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
hankintayksikön menetelleen jul-
kisia hankintoja koskevien oikeus-
ohjeiden vastaisesti.

Laki julkisista hankinnoista ja käyt-
töoikeussopimuksista 3 § 1 mo-
mentti sekä 105 § 1 ja 2 momentti
Vrt. KHO 2017:70

KHO:2019:146

Ulkomaalaisasia – Työtekijän 
oleskelulupa – Jatko-oleskelu-
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lupa – Toimeentuloedellytys – 
Uusi työsuhde – Toimeentulo-
edellytyksen täyttymättä jäämi-
nen edellisen oleskeluluvan 
aikana – Kielteinen osapäätös

Serbian kansalainen A oli hakenut 
työntekijän jatko-oleskelulupaa 
työskennelläkseen maatalouslo-
mittajana B:n kaupungin palveluk-
sessa. Työ- ja elinkeinotoimisto oli 
tehnyt kielteisen osapäätöksen, 
koska A:n toimeentulon ei ollut 
katsottu olleen turvattu ansiotyös-
tä saadulla tulolla hänen edellisen 
oleskelulupansa aikana. Työ- ja 
elinkeinotoimiston tehtyä kieltei-
sen osapäätöksen poliisilaitos oli 
hylännyt A:n oleskelulupahake-
muksen. Maahanmuuttovirasto oli 
päättänyt karkottaa A:n tämän ko-
timaahan, koska hänellä ei ollut 
voimassa olevaa oleskelulupaa. 
Hallinto-oikeus oli hylännyt A:n 
valituksen.

Korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa oli ratkaistavana, oliko uu-
den työnantajansa B:n kaupungin 
palveluksessa maatalouslomittaja-
na työskentelevän A:n työtekijän 
jatko-oleskelulupaa koskeva hake-
mus voitu hylätä sillä perusteella, 
ettei toimeentuloedellytys ollut 
täyttynyt A:n edellisen oleskelu-
luvan voimassaolon aikana hänen 
työskennellessä toisen työnantajan 
X Oy:n palveluksessa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että asiassa esitetyn mukaan A:n 
työtuntien määrä aikaisemman 
työnantajan X Oy:n palveluksessa 
oli jäänyt luvattua vähäisemmäksi. 
Esitetyn selvityksen perusteella 
A:n kohdalla toimeentuloedellytys 
oli kuitenkin täyttynyt ainakin 
vuoden 2015 syksystä alkaen, eikä 
asiassa ollut ilmennyt hänen joutu-
neen turvautumaan yhteiskunnan 
myöntämiin etuuksiin.

Työ- ja elinkeinotoimiston kiel-
teinen osapäätös oli perustunut 
A:n toimeentulon täyttymättä jää-
miseen edellisen oleskeluluvan 
voimassaolon aikana. Toimeen-
tuloedellytyksen täyttymistä arvi-
oitaessa oli kuitenkin otettava huo-
mioon, että esitetyn selvityksen 
perusteella kysymyksessä olevan 
oleskelulupahakemuksen perus-
teena oleva työsuhde B:n kaupun-
gin kanssa turvasi A:n toimeentu-
lon ja että työnantajana olevan B:n 
kaupungin edellytyksiä huolehtia 
palkanmaksusta ja muista työn-
antajavelvoitteista ei ollut syytä 
epäillä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että työ- ja elinkeinotoimiston ei 
olisi tullut näissä oloissa jatkolupa-
asiaa käsiteltäessä arvioida toi-
meentuloedellytyksen täyttymistä 
ainoastaan A:n edellisen oleskelu-
luvan aikaisen toimeentulon pe-
rusteella, vaan arvioida, onko A:n 
toimeentulo vastaisuudessa turvat-
tu hänen nykyisen työnantajansa 
B:n kaupungin palveluksessa. Työ- 
ja elinkeinotoimisto ei siten ollut 
voinut perustaa kielteistä osapää-
töstään yksinomaan A:n aiemman 
oleskeluluvan aikaiseen toimeen-
tuloon arvioimatta nykyisestä työ-
suhteesta saatavaa toimeentuloa.

Hallinto-oikeuden, poliisilaitok-
sen ja Maahanmuuttoviraston pää-
tökset kumottiin ja asia palautet-
tiin Maahanmuuttovirastolle uu-
delleen käsiteltäväksi.

Äänestys perusteluista 6–2 
(jaostoplenum)

Ulkomaalaislaki 5 §, 54 § 1 mo-
mentti, 73 §:n 3 momentti, 83 § 1 ja 
2 momentti

Ympäristöasiat

KHO:2019:137

Maankäyttö ja rakentaminen – 
Asemakaavan muutos – Yleis-
kaavan ohjausvaikutus – Asema-
kaavan sisältövaatimukset – 
Rakennetun ympäristön vaalimi-
nen – Valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet – Valtakunnal-
lisesti merkittävät rakennetut 
kulttuuriympäristöt (RKY) – 
Pirkkolan omakotialue ja rinta-
mamiestalot – Katselmus

Voimassa olevassa asemakaa-
vassa tontti oli osoitettu asuin-, lii-
ke- ja toimistorakennusten kortteli-
alueeksi, jolla enimmäiskerrosluku 
oli II ja tonttitehokkuus e= 0.4. Ton-
tilla sijaitsi asuin- ja liikerakennus.

Kaupunginvaltuuston hyväksy-
mässä asemakaavamuutoksessa 
tontti ja osa viereisestä katualuees-
ta oli osoitettu asuinkerrostalojen 
korttelialueen tontiksi, jolle oli 
osoitettu porrastetun II–V-kerrok-
sisen kerrostalon rakennusala, ja 
jolle oli osoitettu asuinrakennusoi-
keutta enintään 1820 kerrosneliö-
metriä ja liikerakennusoikeutta vä-
himmäismäärältään 50 kerrosne-
liömetriä. Katualueelle oli lisäksi 
osoitettu katuaukio/tori, joka kat-
kaisi nykyisen moottoriajoneuvo-
jen läpiajoliikenteen.

Asemakaavan muutoksella 
osoitetun tontin ja katuaukion/to-
rin muodostama kokonaisuus si-
sältyi valtakunnallisesti merkittä-
vään rakennettuun kulttuuriym-
päristökohteeseen Pirkkolan oma-
kotialue ja rintamamiestalot. Oi-
keusvaikutteisessa yleiskaavassa 
asemakaavan muutosalue oli pien-
talovaltaista asuinaluetta ja sitä 
koski merkintä kulttuurihistorialli-
sesti, rakennustaiteellisesti ja mai-
semakulttuurin kannalta merkittä-
vä alue. Tontilla sijainnut raken-
nus ei edustanut RKY-alueen suo-
jeluperusteena ollutta rakennus-
kantaa eikä tonttiin kohdistunut 
voimassa olevassa asemakaavassa 
suojelumerkintää.

Hallinto-oikeus oli A:n ja oma-
kotiyhdistyksen valituksesta ku-
monnut asemakaavamuutoksen 
tontin ja katuaukion/torin osalta. 
Asiassa oli kaupunginhallituksen 
valituksesta korkeimmassa hallin-
to-oikeudessa ratkaistavana kysy-
mys siitä, oliko asemakaavamuu-
toksessa tältä osin otettu valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet ja 
oikeusvaikutteinen yleiskaava 
riittävästi huomioon ja täyttikö 
asemakaava maankäyttö- ja raken-
nuslain 54 §:n 2 momentissa sää-
detyn rakennetun ympäristön 
vaalimista koskevan sisältövaati-
muksen.

Asemakaavamuutoksessa ton-
tille osoitettu asuinkerrostalo poik-
kesi kokoluokaltaan ja massoitte-
lultaan merkittävästi RKY-alueella 
toteutuneesta pientalorakentami-
sesta ja muutti tontin lähiympäris-
tön kaupunkikuvaa. Kaavamuu-
toksen lainmukaisuutta arvioitaes-
sa oli otettava huomioon tontin si-
jainti laajan RKY-alueen reunassa 
leveähkön katualueen varressa 
osittain nykyisten katujen risteys-
alueella sekä se, että risteysalueen 
ja sen lähiympäristön maisemaku-
va muuttuisi joka tapauksessa 
merkittävästi asemakaavassa tont-
tia vastapäätä osoitettujen IV- ja V-
kerroksisten asuinkerrostalojen ra-
kentamisen johdosta. Katselmuk-
sessa tehtyjen havaintojen perus-
teella tontille osoitetun rakentami-
sen kaupunkikuvallinen vaikutus 
RKY-alueella oli tontin lähiympä-
ristöä lukuun ottamatta vähäinen. 
Osaltaan asemakaavamuutoksen 
vaikutusta RKY-alueen maisema-
kuvaan vähensi myös kerrosluvun 
porrastus sekä tonttia koskevat 
asemakaavamääräykset, jotka 
muun ohella edellyttivät raken-
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nuksen sopeuttamista kulttuuri-
historiallisesti arvokkaaseen ym-
päristöön.

Asemakaavamuutoksella ei ol-
lut merkityksellistä vaikutusta 
RKY-alueen sisäiseen kaupunki-
kuvaan tai alueen yhtenäisen ra-
kennuskannan muodostamaan ko-
konaisuuteen ja miljööseen. RKY-
alueen kulttuurihistorialliset, ra-
kennustaiteelliset ja maisemalliset 
ominaispiirteet säilyivät. Maise-
makuvan muutos RKY-alueen reu-
nalla ei merkinnyt rakennetun ym-
päristön erityisten arvojen häviä-
mistä.

Asemakaavamuutoksessa oli 
riittävästi otettu huomioon valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet ja oikeusvaikutteinen yleiskaa-
va eikä kaavapäätös ollut rakenne-
tun ympäristön vaalimista ja sii-
hen liittyvien erityisten arvojen hä-
vittämiskieltoa koskevan asema-
kaavan sisältövaatimuksen vastai-
nen. Hallinto-oikeuden päätös ku-
mottiin ja kaupunginvaltuuston 
päätös jäi kokonaisuudessaan voi-
maan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 24 § 
2 momentti, 42 § 1 momentti, 54 § 
1–2 momentti
Kuntalaki 135 § 2 momentti

KHO:2019:143

Maankäyttö ja rakentaminen – 
Lunastus – Lunastusperusteet – 
Yleiskaava – Kunta – Maapoli-
tiikka – Maanhankinta – Yleinen 
tarve

Ympäristöministeriö oli myöntä-
nyt kunnalle maankäyttö- ja raken-
nuslain 99 §:n 3 momentin nojalla 
luvan noin 43,4 hehtaarin suurui-
sen määräalan lunastamiseen. Ky-
symyksessä oleva alue oli oikeus-
vaikutteisessa osayleiskaavassa 
osoitettu pientaloalueeksi, suoja-
viheralueeksi, urheilu- ja virkistys-
palvelujen alueeksi, lähivirkistys-
alueeksi ja tieliikenteen alueeksi. 
Alue rajoittui olemassa olevaan 
yhdyskuntarakenteeseen.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko 
lunastusluvan myöntämiseen ollut 
laissa säädetyt edellytykset. Kysy-
mys oli erityisesti siitä, oliko lunas-
tus yleisen tarpeen vaatimaa vai 
oliko lunastuslupaa haettu valituk-
sissa esitetyn mukaisesti ensisijai-
sesti tulonhankkimistarkoitukses-
sa tavalla, joka loukkasi hakemuk-
sen kohteena olevan määräalan 
omistajien omaisuudensuojaa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että asiassa oli alueen sijaintiin ja 
kaavoitustilanteeseen nähden sel-
vitetty, että aluetta tarvittiin maan-
käyttö- ja rakennuslain 99 §:n 
3 momentissa tarkoitetulla tavalla 
kunnan suunnitelmanmukaiseen 
yhdyskuntakehitykseen. Kunnan 
lunastuslupahakemuksessa oli li-
säksi esitetty selvitystä kunnan 
väestöennusteesta, pientalotont-
tien tarjonnasta, tonttivarannosta 
sekä erityisesti luovutuskelpoises-
ta pientalotonttien varannosta ja 
sen riittävyydestä sekä kunnan si-
toumuksista koskien vuosittaista 
asuntotuotantotavoitetta.

Lunastuslupa oli myönnetty lu-
nastuslain 4 §:n 3 momentissa tar-
koitetun erityisen lunastusperus-
teen sisältävän maankäyttö- ja ra-
kennuslain 99 §:n 3 momentin nojal-
la. Ympäristöministeriön päätös ei 
tämän vuoksi ollut lainvastainen sil-
lä perusteella, että yleistä tarvetta ei 
ollut erikseen perusteltu. Suomen 
perustuslain 15 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu yleinen tarve ilmeni täs-
sä tapauksessa niistä aluevarauksis-
ta, jotka alueelle oli mainittujen 
kunnan maankäytön suunnitelmien 
perusteella yleiskaavassa osoitettu.

Lunastusluvan myöntämisestä 
ja lunastuskorvauksen määräämi-
sestä päätettiin lunastuslain mu-
kaisesti erillisissä menettelyissä. 
Lunastettavan alueen käypään 
hintaan otettiin kantaa ensimmäi-
sen kerran vasta lunastustoimituk-
sessa. Lunastuslupahakemuksen 
käsittelyn esteenä ei siten ollut ol-
lut eikä ollut voinutkaan olla se, 
että kunnan ja maanomistajien vä-
lisissä neuvotteluissa tarjottu hinta 
ei ollut vastannut maanomistajien 
käsitystä alueen käyvästä hinnas-
ta. Tämän vuoksi ja kun lisäksi 
otettiin huomioon edellä mainitut 
kunnan lunastusluvan hakemisel-
le esittämät perusteet, asiassa ei ol-
lut perusteita katsoa, että lunastus-
luvan hakeminen olisi valituksissa 
tarkoitetulla tavalla perustunut 
sellaiseen kunnan perusteetto-
maan taloudellisen edun tavoitte-
luun, jota muun ohella Suomen pe-
rustuslaista, Euroopan ihmisoike-
ussopimuksesta ja Euroopan ih-
misoikeustuomioistuimen oikeus-
käytännöstä ilmenevä omaisuu-
densuojaperiaate huomioon ottaen 
olisi ollut pidettävä esteenä lunas-
tusluvan myöntämiselle.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 5a §, 
20 §, 99 § 1 ja 3 momentti, 103 §

Laki kiinteän omaisuuden ja eri-
tyisten oikeuksien lunastuksesta 
4 § 1 ja 3 momentti
Suomen perustuslaki 15 § 1 mo-
mentti
Euroopan ihmisoikeussopimus 1. 
lisäpöytäkirja 1 artikla 1 ja 2 kap-
pale
Euroopan unionin perusoikeus-
kirja 17 artikla 1 kohta

Verotusasiat

KHO:2019:129

Henkilökohtainen tulo vai ei – 
Elinkeinotulo – Tulon veronalai-
suus – Osakkeiden luovutus – 
Liikeomaisuus – Käyttöomai-
suusosake – Yleisseuraanto – 
Jakautuminen – Vastaanottavan 
yhtiön tekemä luovutus

D Oy:n käyttöomaisuuteen oli 
kuulunut 51 prosenttia B Oy:n 
osakkeista. D Oy:n kokonaisjakau-
tumisessa 1.2.2016 B Oy:n osakkeet 
olivat siirtyneet jakautumisessa 
syntyneelle, lähinnä tuloverolain 
mukaan verotettavaa vuokraustoi-
mintaa harjoittaneelle A Oy:lle. 
B Oy oli 1.10.2016 jakautunut ko-
konaan liiketoimintaa harjoitta-
vaan C Oy:öön ja kiinteistöyhtiö 
F Oy:öön. A Oy oli 1.2.2017 myy-
nyt omistamansa C Oy:n osakkeet 
H Oy:lle.

D Oy:n jakautumiseen sovellet-
tiin jatkuvuusperiaatetta. Korkein 
hallinto-oikeus katsoi, ettei D 
Oy:n jakautuminen sinällään ai-
heuttanut muutosta A Oy:lle siir-
tyvien varojen omaisuuslajin osal-
ta. Kun lisäksi otettiin huomioon 
D Oy:n 1.2.2016 tapahtuneen ja-
kautumisen ja C Oy:n 1.2.2017 ta-
pahtuneen luovutuksen välillä 
kulunut lyhyt aika, korkein hal-
linto-oikeus katsoi luovutettujen 
C Oy:n osakkeiden säilyneen 
luonteeltaan liikeomaisuuteen 
luettavana käyttöomaisuutena, 
vaikka A Oy oli harjoittanut lähin-
nä tuloverolain mukaan harjoitet-
tavaa toimintaa. C Oy:n osakkeis-
ta saatu luovutushinta oli A Oy:n 
elinkeinotoiminnan tulolähteen 
verovapaata tuloa.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 
1 § 1 momentti, 6b § 1 momentti ja 
2 momentti, 12 §, 52b § 1 momentti 
ja 52c § 3 momentti ja 5 momentti
Ks. myös KHO 1991 B 509 ja KHO 
1991 B 510
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KHO:2019:130

Tuloverotus – Tappioiden vähen-
täminen – Kommandiittiyhtiö – 
Osuuksien omistajien vaihtumi-
nen – Äänetön yhtiömies – Vas-
tuunalainen yhtiömies – 
Pääomasijoitustoiminta

Kommandiittiyhtiössä oli yksi vas-
tuunalainen yhtiömies ja useita ää-
nettömiä yhtiömiehiä. Vastuun-
alainen yhtiömies aikoi hankkia 
kaikki äänettömien yhtiömiesten 
yhtiöosuudet niin, että yhtiöön jäi 
vain vastuunalainen yhtiömies.

Tuloverolain 122 §:n 1 momen-
tin mukaan elinkeinoyhtymän tap-
piota ei vähennetä, jos tappiovuo-
den aikana tai sen jälkeen yli puo-
let sen osuuksista on vaihtanut 
omistajaa. Säännöstä oli sovelletta-
va sen sanamuotoa vastaavalla ta-
valla siten, että myös äänettömien 
yhtiömiesten osuudet otettiin huo-
mioon arvioitaessa, oliko yli puolet 
yhtymän osuuksista vaihtanut 
omistajaa. Sillä ei ollut merkitystä, 
että kysymyksessä oli pääomasijoi-
tustoimintaa harjoittava komman-
diittiyhtiö, vaan eri kommandiitti-
yhtiöissä tapahtuvia omistajan-
vaihdoksia oli arvioitava samojen 
perusteiden mukaisesti yhtiön toi-
mialasta riippumatta. Ennakkorat-
kaisu verovuosille 2017 ja 2018. 
Äänestys 4–1.

Tuloverolaki 122 § 1 momentti
Ks. myös KHO 1991 B 543

KHO:2019:131

Tuloverotus – Tappiontasaus – 
Sulautuminen – Sulautumisen 
vaikutus tappion vähentämiseen 
– Välillinen omistajanvaihdos – 
Käyttölupa

A Oy oli 31.12.2013 jakautunut 
B Oy:ksi ja C Oy:ksi. A Oy oli ja-
kautumiseen asti omistanut koko 
D Oy:n osakekannan. Jakautumi-
sessa D Oy:n osakekannan omista-
jaksi oli tullut C Oy. A Oy:n jakau-
tumisen jälkeen C Oy:ssä oli 
1.1.2014 tapahtunut välitön ja 
D Oy:ssä välillinen omistajanvaih-
dos, kun C Oy:n pääosakas oli lah-
joittanut kaikki omistamansa 
C Oy:n osakkeet Y Oy:lle. Lahjoite-
tut osakkeet olivat vastanneet 
52,65 prosenttia C Oy:n osake-
kannasta.

D Oy:n oli tarkoitus sulautua 
C Oy:öön. D Oy:lle oli vahvistettu 
tappioita elinkeinotoiminnan tulo-

lähteestä verovuosien 2010, 2011 ja 
2013 verotuksia toimitettaessa. Ve-
rohallinto oli myöntänyt D Oy:lle 
luvan tappioiden vähentämiseen 
1.1.2014 tapahtuneen omistajan-
vaihdoksen estämättä.

Asiassa oli kysymys siitä, oliko 
vastaanottavalla C Oy:llä oikeus 
vähentää sulautuvan D Oy:n mai-
nittujen verovuosien tappiot su-
lautumisen jälkeen.

Oikeus tappion vähentämiseen 
edellytti lain mukaan tässä tapauk-
sessa sitä, että vastaanottava yhtei-
sö oli tappiovuoden alusta lukien 
omistanut yli puolet sulautuneen 
yhteisön osakkeista. A Oy:ssä toi-
meenpannun jakautumisen yleis-
seuraantoluonteesta seurasi, että 
jakautumisessa syntyneen C Oy:n 
oli katsottava omistaneen D Oy:n 
osakkeet siitä lähtien, kun jakautu-
nut A Oy oli ne omistanut.

Aiotun sulautumisen yleisseu-
raantoluonteesta puolestaan joh-
tui, että vastaanottava yhtiö ei voi-
nut saada sulautuvan yhtiön seu-
raajana edeltäjäänsä parempaa oi-
keutta tappion hyödyntämiseen. 
Oikeus tappion vähentämiseen voi 
siirtyä vastaanottavalle yhtiölle 
vain, mikäli sulautuvalla yhtiöllä 
itsellään oli ollut vastaava oikeus. 
Koska D Oy:lle oli myönnetty lupa 
tappioiden vähentämiseen tapah-
tuneesta omistajanvaihdoksesta 
huolimatta, tämäkin edellytys 
täyttyi ja C Oy:llä oli oikeus 
D Oy:lle vahvistettujen tappioiden 
vähentämiseen. Ennakkoratkaisu 
verovuosille 2016 ja 2017.

Tuloverolaki 122 § 1 ja 3 momentti 
ja 123 § 2 momentti

KHO:2019:133

Arvonlisävero – Ennakkoratkai-
sun poistaminen – Asiassa esite-
tyn selvityksen täydentyminen

A Oy oli ennakkoratkaisuhake-
muksessaan esittänyt selvitystä 
hakemuksessa tarkoitetusta ver-
kossa tapahtuvasta vakuutusten 
vertailupalvelusta. A Oy oli kui-
tenkin asian käsittelyn eri vaiheis-
sa täydentänyt tätä selvitystään si-
ten, että hallinto-oikeudessa ja vie-
lä korkeimmalle hallinto-oikeudel-
le annetussa vastaselityksessä 
A Oy oli esittänyt palvelun luon-
teesta sellaista olennaista uutta sel-
vitystä, joka ei ollut Verohallinnon 
tiedossa sen antaessa ennakko-
ratkaisun. Ennakkoratkaisuhake-
muksen ei siten katsottu sisältävän 

arvonlisäverolain 190 §:n 2 mo-
mentissa edellytettyä asian ratkai-
semiseksi tarvittavaa selvitystä. 
Tämän vuoksi annettu ennakko-
ratkaisu oli poistettava.

Arvonlisäverotusta koskeva en-
nakkoratkaisu ajalle 24.1.2018–
31.12.2019.

Arvonlisäverolaki 190 § 1 moment-
ti (529/2010) ja 2 momentti

KHO:2019:135

Varainsiirtovero – Veron peruste 
– Keskinäinen kiinteistöosa-
keyhtiö – Yhtiölainaosuus – 
Osakkeisiin kohdistuminen – 
Pankkilaina

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että 
yhtiölainaosuudella, joka muun 
ohella keskinäisen kiinteistöosa-
keyhtiön osakkeen luovutuksessa 
on luettava varainsiirtoveron pe-
rusteena olevaan vastikkeeseen, 
tarkoitetaan lähtökohtaisesti 
osuutta kohdeyhtiön sellaisista 
veloista, jotka katetaan asunto-osa-
keyhtiölain 3 luvun 3 §:n 2 mo-
mentin olettamasäännöksessä tar-
koitetulla pääomavastikkeella.

Arvioitaessa, oliko yhtiölai-
naosuus kohdistunut luovutus-
hetkellä ostettuihin osakkeisiin, 
riittäväksi katsottiin, että kohde-
yhtiö oli perinyt ja sen ainoa osak-
keenomistaja maksanut erillistä 
pääomavastiketta kyseiseen yhtiö-
lainaan kohdistuvien rahoitusku-
lujen kattamiseksi. Kohdeyhtiön 
yhtiökokouksen tai hallituksen ni-
menomainen päätös ei siis ollut 
tässä tapauksessa yhtiölainaosuu-
den kohdistamiseksi välttämätön.

Varainsiirtoverolaki 20 § 3 mo-
mentti 1 kohta ja 4 momentti
Osakeyhtiölaki 5 luku 1 § 2 mo-
mentti ja 2 § 2 momentti
Asunto-osakeyhtiölaki 3 luku 3 § 
2 momentti

KHO:2019:136

Varainsiirtovero – Veron peruste 
– Tavallinen kiinteistöosake-
yhtiö – Yhtiölainaosuus – Osak-
keisiin kohdistuminen – Pankki-
laina

A Oy oli 1.7.2016 ostanut niin kut-
sutun tavallisen kiinteistöosakeyh-
tiön Kiinteistö Oy B:n osakekan-
nan C Oy:ltä. A Oy oli ottanut 
kauppakirjassa vastattavakseen 
siitä, että kohdeyhtiö maksoi 
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13095680,42 euron pankkilainansa 
kaupan päättämisen yhteydessä. 
Kohdeyhtiö oli maksanut osake-
kaupan yhteydessä mainitun lai-
nan Pankki D:lle A Oy:n oman 
pääoman ehtoisesta sijoituksesta 
saaduilla varoilla.

Kiinteistö Oy B:n yhtiöjärjestys 
ei sisältänyt määräystä, jonka mu-
kaan sen osakkeenomistajat mak-
saisivat yhtiön menojen kattami-
seksi yhtiövastiketta. Asiassa ei ol-
lut esitetty osakassopimusta, osak-
keenomistajan päätöstä tai muuta 
vastaavaa sopimusta tai sitoumus-
ta, jolla kohdeyhtiön osakkeen-
omistaja olisi velvoittautunut mak-
samaan kohdeyhtiölle yhtiövastik-
keen kaltaisia eriä. A Oy:n mainit-
tua sijoitusta ei ollut pidettävä yh-
tiölainaosuuden maksamisena. 
Lainaa ei ollut luettava varainsiir-
toveron perusteeseen varainsiirto-
verolain 20 §:n 4 momentin nojalla.

Varainsiirtoverolaki 20 § 3 mo-
mentti 2 kohta ja 4 momentti

KHO:2019:139

Arvonlisävero – Veron peruste – 
Vastike – Osallistumismaksu – 
Palkinnot – Kilpailun säännöt

A Oy järjesti omistamallaan ravi-
radalla muun muassa nuorten he-
vosten ravikilpailuja. Niihin oli 
osallistumisoikeus vain sellaisilla 
hevosilla, joista oli maksettu kil-
pailujen sääntöjen mukaiset en-
nakko- ja osallistumismaksut. 
Kaikki näihin kilpailuihin kerätyt 
osallistumismaksut maksettiin kil-
pailujen sääntöjen mukaan palkin-
toina kilpailuissa hyvin menesty-
neille hevosille.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että koska A Oy:n järjestämien ra-
vikilpailujen kaikki osallistumis-
maksut käytettiin kilpailujen sään-
töjen velvoittamina palkintojen 
maksamiseen, näiden palkintojen 
maksaminen oli etukäteen vahvis-
tettua ja yhtiölle pakollista unionin 
tuomioistuimen asiassa C-377/11, 
International Bingo Technology, 
annetussa tuomiossa tarkoitetulla 
tavalla. Näin ollen ja kun asiassa ei 
ollut edes väitetty, ettei A Oy olisi 
toiminut sääntöjen edellyttämällä 
tavalla, A Oy:n ei ollut katsottava 
saavan kilpailujen järjestämisestä 
tosiasiallista vastiketta, eikä A 
Oy:n ollut suoritettava osallistu-
mismaksuista arvonlisäveroa.

Arvonlisäveron palautushake-
mukset tilikausilta 1.1.–31.12.2013, 
1.1.–31.12.2014 ja 1.1.–31.12.2015.
Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 
1 kohta, 2 § 1 momentti, 18 § 2 mo-
mentti ja 73 §
Neuvoston direktiivi yhteisestä ar-
vonlisäverojärjestelmästä 2006/
112/EY 2 artikla 1 kohta c alakohta 
ja 73 artikla
Unionin tuomioistuimen tuomiot 
asioissa C-377/11, International 
Bingo Technology ja C-498/99, 
Town & County Factors

KKO:N 
VALITUSLUVAT

VL:2019-90

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

Diaarinumero: R2019/597

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 4.6.2019 
R18/300

Iältään 29-vuotias A ja 14–15 vuo-
tias B olivat olleet noin neljän kuu-
kauden aikana useita kertoja suku-
puoliyhteydessä, joista ainakin osa 
oli ollut suojaamattomia ja jotka 
olivat johtaneet B:n tulemiseen ras-
kaaksi. Molempien mielestä kysy-
mys oli seurustelusuhteesta, josta 
myös B:n huoltaja oli ollut tietoi-
nen. Käräjäoikeus tuomitsi A:n tör-
keästä lapsen seksuaalisesta hy-
väksikäytöstä ehdolliseen van-
keusrangaistukseen. Hovioikeus 
katsoi, ettei rikos ollut kokonaisuu-
tena arvostellen törkeä ja alensi 
A:lle tuomittua rangaistusta.

Kysymys siitä, onko A:n syyksi 
luettu lapsen seksuaalinen hyväk-
sikäyttö kokonaisuutena arvostel-
len törkeä. Kysymys myös rangais-
tuksen määräämisestä.

VL:2019-91

Ylimääräinen muutoksenhaku – 
Menetetyn määräajan palautta-
minen – Oikeudenkäyntimenet-
tely – Tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: R2019/506

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Rovaniemen hovioikeus 
13.5.2019 R19/121223

Hovioikeus jätti menetetyn määrä-
ajan palauttamista koskevan hake-
muksen myöhässä saapuneena tut-
kimatta.

Kysymys hovioikeuden ratkai-
sun oikeellisuudesta.

VL:2019-92

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

Diaarinumero: R2019/595

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Rovaniemen hovioikeus 
7.6.2019 R18/400

Kysymys rangaistuksen määrää-
misestä törkeää huumausaineri-
kosta koskevassa asiassa.

VL:2019-93

Kauppaedustaja – Hyvitys

Diaarinumero: S2019/408

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Itä-Suomen hovioikeus 
17.5.2019 S18/576

Kauppaedustaja oli edustussopi-
muksen voimassa ollessa suunni-
tellut edustamansa päämiehen 
tuotteen kanssa kilpailevaa tuotet-
ta. Päämies oli sittemmin muusta 
syystä irtisanonut edustussopi-
muksen. Päämiehen mukaan 
kauppaedustaja oli kuitenkin edel-
lä mainitulla menettelyllään syyl-
listynyt sellaiseen sopimusrikko-
mukseen, joka tuli ottaa huomioon 
kauppaedustajalle edustussopi-
muksen päättymisen perusteella 
maksettavan hyvityksen edelly-
tyksiä arvioitaessa.

Kysymys siitä, onko kauppa-
edustajan oikeutta saada päämie-
heltä hyvitystä pidettävä kauppa-
edustajista ja myyntimiehistä an-
netun lain 28 §:n 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
kohtuullisena.

VL:2019-94

Velallisen epärehellisyys – Tör-
keä velallisen epärehellisyys

Diaarinumero: R2019/392

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 13.3.2019 
R17/2643
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A oli B Oy:n toimitusjohtajana ja 
hallituksen varsinaisena jäsenenä 
luovuttanut yhtiön varoja C ry:lle 
tilisiirtoina ja maksamalla C ry:n 
laskuja yhteensä 209086,77 euroa. 
Maksut oli kirjattu B Oy:n kirjanpi-
toon lainoiksi C ry:lle. Hovioikeus 
katsoi, että luovutuksille oli ollut 
hyväksyttävä syy ottaen huomioon 
B Oy:n liiketoiminnan luonne ja an-
saintalogiikka. Ilman varojen luo-
vutuksia sekä B Oy:n että C ry:n toi-
minta olisi päättynyt. Yhdistyksen 
rahoituksen jatkaminen oli siten ol-
lut välttämätöntä B Oy:n liiketoi-
minnan kannalta, jotta lähivuosien 
aikana odotettavissa olevia tuloja 
ei olisi menetetty. Hovioikeus hyl-
käsi syytteen törkeästä velallisen 
epärehellisyydestä.

Kysymys siitä, oliko A lahjoitta-
nut tai muuten luovuttanut B Oy:n 
edustajana yhtiön varoja ilman hy-
väksyttävää syytä yhtiön varalli-
suuspiirin ulkopuolelle.

VL:2019-95

Ulosottokaari – Ulosottovalitus – 
Sivullisen oikeus – Valtion vel-
vollisuus korvata sivullisen 
oikeudenkäyntikulut

Diaarinumero: S2019/194

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Turun hovioikeus 3.4.2019 
U18/1982

A oli väittänyt siirtäneensä B:n 
pankkitilille varoja Bitcoin-virtuaa-
livaluutan ostamista varten. B oli 
A:n mukaan ostanut varoilla Bitcoi-
neja ja säilyttänyt niitä A:n lukuun 
B:n henkilökohtaisella Coinmotion-
tilillä. Ulosottomies oli ulosmitan-
nut tilillä olleet virtuaalivaluutat 
B:n veloista. Hovioikeus katsoi A:n 
kyenneen osoittamaan, että B:n 
Coinmotion-tilillä olleet Bitcoinit 
olivat hänen omaisuuttaan ja ku-
monnut ulosmittauspäätöksen.

Kysymys siitä, oliko B:n Coin-
motion-tilillä olleet Bitcoinit voitu 
ulosmitata B:n veloista.

VL:2019-96

Asianomistaja – Oikeudenkäyn-
tiavustaja

Diaarinumero: R2019/745

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Itä-Suomen hovioikeus 
26.7.2019 H19/726

Kysymys oikeudenkäynnistä 
rikosasioissa annetun lain 2 luvun 
1a §:n mukaisen asianomistajan oi-
keudenkäyntiavustajan määrää-
misen edellytyksistä.

VL:2019-97

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Diaarinumero: S2019/257

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Turun hovioikeus 1.3.2019 S18/
673

Iältään 5- ja 7-vuotiaat lapset olivat 
tavanneet vaikeasti vammautunut-
ta isäänsä yksinomaan äidin läsnä-
ollessa. Kysymys siitä, tuliko ta-
paamisoikeus vahvistaa isän hake-
muksesta siten, että osa tapaami-
sista toteutetaan isän vanhempien 
luona ja heidän läsnäollessaan.

VL:2019-98

Osakeyhtiö – Osakkeen lunasta-
minen – Lunastushinta

Diaarinumero: S2019/270

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin käräjäoikeus 
15.3.2019 L18/31133

Välimiesoikeus määräsi golfyhtiön 
enemmistöosakkeenomistajan osa-
keyhtiölain 18 luvun 1 §:n nojalla 
lunastamaan kantajana olleiden 
vähemmistöosakkeenomistajien 
osakkeet. Osakkeille määrättiin 
negatiivinen käypä hinta, joka vä-
hemmistöosakkeenomistajat vel-
voitettiin suorittamaan lunastus-
hintana enemmistöosakkeenomis-
tajalle.　

Kysymys osakeyhtiölain 18 lu-
vun 7 §:n 1 momentissa tarkoite-
tun osakkeen käyvän hinnan mää-
rittämisestä.

VL:2019-99

Työsopimus – Työsuhteen ehdot

Diaarinumero: S2019/285

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Turun hovioikeus 22.3.2019 
S18/756

Työpaikalla oli vuodesta 1995 nou-
datettu käytäntöä, jonka mukaan 
raskasta lajittelutyötä tekevät työn-
tekijät saivat pitää lakisääteisiä tau-
koja pidemmät palkalliset tauot. 
Työnantaja ilmoitti vuonna 2016, 
että taukokäytännöstä luovutaan ja 
että vastaisuudessa kaikki työnte-
kijät saavat vain lakisääteiset tauot. 
Kysymys siitä, oliko taukokäytäntö 
muodostunut sitovaksi sopimuk-
sen veroiseksi käytännöksi ja oliko 
työnantaja voinut muuttaa sitä yk-
sipuolisella ilmoituksella.

VL:2019-100

Huoneenvuokra – Asuinhuoneis-
ton vuokraus – Kanne – Kanteen 
ennenaikaisuus

Diaarinumero: S2019/329

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 12.4.2019 
nro 446

Vuokralainen velvoitettiin maksa-
maan vuokranantajalle eräänty-
neet vuokrasaamiset. Kanne hylät-
tiin siltä osin, kun oli vaadittu 
vuokralaisen velvoittamista mak-
samaan vielä erääntymättömät 
vuokrat siihen saakka, kunnes 
huoneisto luovutetaan vuokran-
antajan hallintaan. Kysymys siitä, 
voitiinko vuokralainen velvoittaa 
maksamaan tuomion antamishet-
kellä erääntymättöminä olleet 
vuokrat.

Toimitus: Tuomas Kokkonen
Alma Talent
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