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Tämän liitteen on toimittanut Alma Talentin  
Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu  
yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista  
ja oikeustapauksista.

dot säilytettäisiin rekisterissä pi-
dempään kuin nykyisin, jotta tiedo-
tusvälineet ja tutkijat voisivat saada 
kootusti tietoja tuomioistuinten kä-
sittelemistä asioista . 

Esityksessä ehdotetaan myös teh-
täväksi teknisluonteinen tarkistus 
viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetun lain oikeushallinnon 
valtakunnallisen tietojärjestelmän 
tietojen salassapitoa koskevaan sään-
nökseen . 

Lisäksi ehdotetaan muutettavak-
si Oikeusrekisterikeskuksesta an-
nettua lakia siten, että Oikeusrekis-
terikeskuksen päällikön viran nimi 
olisi jatkossa ylijohtaja, kun se nyt 
on johtaja . 

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan syksyllä 2020 .

Hallituksen esitys (HE 113/2020) 
eduskunnalle laeiksi raideliiken-
nelain ja liikenteen palveluista 
annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi raideliikennelakia ja liiken-
teen palveluista annettua lakia . 

Raideliikennelain kalustoyksiköi-
den ja rautatieinfrastruktuurin re-
kisteröintiä koskevia säännöksiä 
muutettaisiin . Kalustoyksiköiden ja 
rautatieinfrastruktuurin rekisteröin-
titehtäviä siirtyy Liikenne- ja vies-
tintävirastolta Euroopan unionin 
rautatievirastolle EU-lainsäädän-
nön edellyttämällä tavalla . 

Myös soveltamisalan rajausta 
koskevaa raideliikennelain pykälää 
ehdotetaan muutettavaksi niin, että 
markkinasääntelyssä satamien 
alueella oleviin raiteisiin sovellet-
taisiin jatkossa palvelupaikan hal-
lintaa koskevaa sääntelyä rataver-
kon hallintaa koskevan sääntelyn 
sijasta . Sääntelyelimen tehtäviin li-
sättäisiin myös velvollisuus arvioida 
toimivaltaisen viranomaisen päätös-
tä hankkia rautateiden henkilölii-
kenteen julkisen palveluvelvoitteen 
piiriin kuuluvat palvelut suorahan-
kintana tarjouskilpailun sijasta . 

lisättiin velvollisuus toimia EU:n 
seuranta-asetuksen mukaisena kan-
sallisena yhteyspisteenä jäsenval-
tioiden ja unionin tason yhteistyös-
sä, tiedonvaihdossa ja asetuksen 
täytäntöönpanoon liittyvissä kysy-
myksissä . 

Lisäksi tehtiin muutoksia lain 
määritelmiin lain käytännön sovel-
tamisen selkiyttämiseksi . Lakiin li-
sättiin myös uusi säännös asian tut-
kimatta jättämisestä . Lisäksi puo-
lustussektorin yritysostoja koske-
vaan säännökseen lisättiin turvalli-
suusalan yritysostot, joihin tulee 
hakea etukäteen työ- ja elinkeino-
ministeriöltä vahvistus . Lakiin li-
sättiin myös uusi säännös, joka an-
taa työ- ja elinkeinoministeriölle 
mahdollisuuden asettaa ehtoja yri-
tysoston vahvistamista koskevassa 
asiassa . Lain mukaan työ- ja elin-
keinoministeriö voi tehostaa ehto-
jen noudattamista uhkasakolla . 

HALLITUKSEN  
ESITYKSET 

Hallituksen esitys (HE 110/2020) 
eduskunnalle laeiksi oikeushal-
linnon valtakunnallisesta tieto-
varannosta, viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun 
lain 24 §:n muuttamisesta ja Oi-
keusrekisterikeskuksesta anne-
tun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi laki oikeushallinnon valta-
kunnallisesta tietovarannosta . Oi-
keushallinnon valtakunnallisesta 
tietojärjestelmästä annettu laki ku-
mottaisiin . Esityksen mukaan ny-
kyisin käytetty termi tietojärjestel-
mä muutettaisiin tietovarannoksi . 
Tiedon luovuttamistapoja koskevat 
säännökset vastaisivat julkisen hal-
linnon tiedonhallinnasta annetun 
lain säännöksiä . Lisäksi ehdote-
taan, että Oikeusrekisterikeskuksen 
mahdollisuuksia luovuttaa tietoja 
laajennetaan nykyisestä ja että tie-
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VAHVISTETUT LAIT
Laki Ison-Britannian ja Pohjois- 
Irlannin yhdistyneen kuningas-
kunnan eroamisesta Euroopan 
unionista ja Euroopan atomi-
energiayhteisöstä tehdyn sopi-
muksen oleskeluoikeuksia kos-
kevien eräiden määräysten täy-
täntöönpanosta (666/2020)

HE 96/2020
HaVM 14/2020

Laki tuli voimaan 1.10.2020.

Yhdistynyt kuningaskunta on eron-
nut Euroopan unionista Euroopan 
unionin ja Yhdistyneen kuningas-
kunnan välillä tehdyllä erosopimuk-
sella, joka on tullut voimaan 1 .2 .2020 . 
Sopimus on unionisopimus ja sel-
laisenaan sovellettavaa oikeutta . Ero-
sopimuksessa on kuitenkin määrä-
yksiä, joissa jäsenvaltioille ja Yh-
distyneelle kuningaskunnalle jäte-
tään erosopimuksen mukaisten oles-
keluoikeuksien hakemisen osalta 
harkintavaltaa menettelyihin ja ai-
katauluihin . Näiden täytäntöönpa-
nosta ja soveltamisesta säädettiin 
uudella lailla . 

Laki ulkomaalaisten yritysosto-
jen seurannasta annetun lain 
muuttamisesta (682/2020)

HE 103/2020
TaVM 18/2020

Laki tuli voimaan 11.10.2020.

Lakiin lisättiin uudet säännökset 
unioniin tulevien ulkomaisten suo-
rien sijoitusten seurantaan tarkoi-
tettujen puitteiden perustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen täydentämi-
seksi . Lisäksi lakiin tehtiin joitakin 
muutoksia kansallisista syistä . 

Lakiin lisättiin uudet säännök-
set lain kiertämisestä ja salassa pi-
dettävien tietojen luovuttamisesta 
viranomaiselle . Lain mukaan työ- 
ja elinkeinoministeriön tehtäviin 
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Liikenteen palveluista annet-
tuun lakiin ehdotetaan muutoksia 
etenkin liikkuvan kaluston kuljetta-
jan kelpoisuutta koskeviin säännök-
siin . Ehdotetuilla muutoksilla pyri-
tään yhdenmukaistamaan säännök-
siä, jotka koskevat terveydentilaa ja 
psykologista soveltuvuutta koske-
via ilmoituksia ja Liikenne- ja vies-
tintäviraston oikeutta edellyttää nii-
den perusteella tarkastuksia lupa-
kirjavaatimusten täyttämisestä . 

Raideliikennelakiin ja liikenteen 
palveluista annettuun lakiin esite-
tään myös eräitä tarkennuksia lu-
pavaatimuksiin . Turvallisuustodis-
tusta ei edellytettäisi sellaiselta ka-
lustoyksikön liikuttamiselta, joka 
tapahtuu kalustoyksiköiden siirtä-
mistä varten ja jota varten rataver-
kolle tai sen osalle pääsy on suljet-
tu ja rataverkon haltija on ohjeista-
nut tällaisen liikkumisen menette-
lyt . Ehdotettu muutos korvaisi voi-
massa olevan lain siirtotyötä koske-
vat säännökset . Lisäksi liikkuvan 
kaluston vaihtotyöliikennöinti lii-
kennepaikan sisällä, yksityisraiteel-
la tai yksityisraiteen ja valtion rata-
verkon ensimmäisen liikennepai-
kan välillä sallittaisiin ilman liikku-
van kaluston lupakirjaa, jos rauta-
tieliikenteen harjoittaja ja rataver-
kon haltija ovat sopineet alueesta, 
jolla vaihtotyö tehdään . 

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 .2 .2021 lukuun ottamatta 
kalustoyksiköiden rekisteröintiä kos-
kevia lainkohtia, jotka tulisivat voi-
maan 16 .6 .2021 .

Hallituksen esitys (HE 125/2020) 
eduskunnalle laiksi tieteellisiin 
tai opetustarkoituksiin käytettä-
vien eläinten suojelusta annetun 
lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi tieteellisiin tai opetustarkoi-
tuksiin käytettävien eläinten suoje-
lusta annettua lakia . Lakiehdotuk-
sen taustalla on Euroopan komis-
sion antama virallinen huomautus 
tieteellisiin tarkoituksiin käytettä-
vien eläinten suojelusta annetun 
direktiivin puutteellisesta täytän-
töönpanosta . Samalla lakiin tehtäi-
siin eräitä direktiivin muutoksesta 
johtuvia päivityksiä eläinten käyt-
töä koskevien tietojen julkaisuun 
liittyen . Esitykseen sisältyy myös 
eräitä kansallisesta tarpeesta joh-

tuvia muutoksia . Lain soveltamis-
alaa ehdotetaan laajennettavan si-
ten, että se koskisi myös lintujen ja 
matelijoiden sikiöitä niiden kehi-
tyksen viimeisen kolmanneksen 
aikana . Hankelupalautakunnan ko-
koonpanoa ehdotetaan muutetta-
van joustavammaksi siten, että 
henkilökohtaisten varajäsenten si-
jaan lautakunnan jaostoihin voitai-
siin nimetä jäsenelle useampi sa-
maa asiantuntemusalaa edustava 
varajäsen . 

Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1 .1 .2021 .

Hallituksen esitys (132/2020) 
eduskunnalle laeiksi esittävän 
taiteen edistämisestä sekä ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sesta annetun lain muuttami-
sesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväk-
si laki esittävän taiteen edistämises-
tä, joka korvaisi nykyisen teatteri- ja 
orkesterilain . Lisäksi muutettaisiin 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sesta annettua lakia esittävän tai-
teen valtionosuutta koskevien sään-
nösten osalta . 

Esitys on osa kahdessa vaihees-
sa toteutettua uudistusta, jossa on 
tarkasteltu esittävän taiteen ja mu-
seoiden rahoitusjärjestelmää koko-
naisuutena . Esittävän taiteen val-
tionosuusjärjestelmän uudistuksel-
la toteutetaan pääministeri Marinin 
hallituksen hallitusohjelman luvun 
3 .7 .1 tavoitetta 2, kulttuuripalvelut 
ovat paremmin saavutettavissa ja 
kulttuurin toimintaedellytykset ovat 
vahvistuneet . 

Esittävän taiteen edistämisestä 
annetun lain nimike ja soveltamis-
ala olisivat nykyistä teatteri- ja or-
kesterilakia yleisemmät siten, että 
ne kattaisivat kaikki esittävän tai-
teen muodot eikä valtionosuusjär-
jestelmän piiriin pääsemistä olisi 
rajattu vain tiettyihin esittävän tai-
teen muotoihin . Toimintayksikkö 
voitaisiin hyväksyä esittävän tai-
teen valtionosuusjärjestelmän pii-
riin toistaiseksi, jos sen voidaan ar-
vioida todennäköisesti täyttävän 
valtionosuuden edellytykset seu-
raavien kuuden vuoden ajan . Muu-
toin toimintayksikkö hyväksyttäi-
siin valtionosuuden piiriin kolmen 
vuoden määräajaksi . Toistaiseksi 
valtionosuusjärjestelmän piiriin hy-

väksyttyjen toimintayksiköiden osal-
ta valtionosuuden edellytysten täyt-
tymistä arvioitaisiin kuuden vuo-
den välein . Jos toimintayksikkö ei 
enää täyttäisi valtionosuuden edel-
lytyksiä, hyväksyminen valtion-
osuuden piiriin voitaisiin perua . 
Hyväksyminen valtionosuuden pii-
riin voitaisiin myös muuttaa määrä-
aikaiseksi, jos toimintayksikkö ei 
enää täytä toistaiseksi valtionosuus-
järjestelmän piiriin hyväksymisen 
edellytyksiä . 

Valtionosuusjärjestelmän lasken-
nallisina perusteina säilyisivät to-
teutuneiden kustannusten perus-
teella laskettava yksikköhinta ja 
valtionosuuden perusteeksi vahvis-
tettava henkilötyövuosimäärä . Val-
tionosuusprosentti olisi nykyiseen 
tapaan pääsääntöisesti 37 . Erityyp-
pisten taidelaitosten toimintaken-
tässä sekä kustannus- ja tuloraken-
teessa olevia eroja voitaisiin ottaa 
huomioon myöntämällä valtion-
osuus korotetun valtionosuuspro-
sentin mukaisena osaan toiminta-
yksikön henkilötyövuosista . Tällä 
korvattaisiin nykyisin valtionosuu-
den lisäksi samaan toimintaan myön-
nettävät harkinnanvaraiset valtion-
avustukset . Korotetun valtion-
osuusprosentin mukaista valtion-
osuutta voitaisiin myöntää, jos huo-
mattava osa toimintayksikön toi-
minnasta on kiertue- tai vierailutoi-
mintaa taikka lapsille, kielellisille 
vähemmistöille tai erityisryhmille 
kohdistuvaa esitystoimintaa taikka 
jos tähän on muu toimintayksikön 
toimintaan liittyvä erityinen kult-
tuuripoliittinen syy . Korotettu val-
tionosuusprosentti olisi 60 . 

Rahoituksen ennakoitavuuden 
ja toiminnan pitkäjänteisen suun-
nittelun edellytysten lisäämiseksi 
otettaisiin käyttöön monivuotinen 
rahoitussuunnitelma, joka koskisi 
valtionosuuden perusteeksi vahvis-
tettavien henkilötyövuosien mää-
rää ja korotetun valtionosuuspro-
sentin mukaisten henkilötyövuo-
sien määrää . Rahoitussuunnitelma-
kausi olisi kuusi vuotta paitsi kol-
men vuoden määräajaksi valtion-
osuuden piiriin hyväksyttyjen toi-
mintayksiköiden osalta kausi olisi 
kolme vuotta . 

Svenska Teatern ja Tampereen 
Työväen Teatteri –nimisten teatte-
reiden rahoitusasema säilyisi ny-
kyisellään siten, että niiden valtion-
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osuusprosentti olisi koko toimin-
nan osalta 60 . 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1 .1 .2022 . 

Hallituksen esitys (HE 133/2020) 
eduskunnalle laeiksi maa- ja 
metsätalousministeriön hallin-
nonalan eräiden tietojenluovu-
tussäännösten muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi tietojen luovuttamista yhteis-
metsärekisteristä koskevia yhteis-
metsälain säännöksiä . Esityksessä 
ehdotetaan lisäksi muutettavaksi 
puutavaran ja puutuotteiden mark-
kinoille saattamisesta annetun lain 
sekä FLEGT-lupajärjestelmästä an-
netun lain säännöksiä, jotka koske-
vat EU-lainsäädännön täytäntöön-
panon raportointia komissiolle . 
Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi myös Suomen metsäkeskuk-
sen metsätietojärjestelmästä annet-
tua lakia, metsästyslakia sekä riis-
tanhoitomaksusta ja pyyntilupa-
maksusta annettua lakia siltä osin 
kuin niissä on säännöksiä, jotka 
koskevat henkilötietojen luovutta-
mista teknisen käyttöyhteyden avul-
la . Lisäksi Suomen metsäkeskuk-
sen metsätietojärjestelmästä annet-
tuun lakiin lisättäisiin säännös, 
joka mahdollistaa yhteismetsäre-
kisterin tietojen luovutuksen suo-
ramarkkinointia ja eräitä muita tar-
koituksia varten . 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan mahdollisimman 
pian .

Hallituksen esitys (HE 135/2020) 
eduskunnalle terrorismin rahoit-
tamista koskevien säännösten 
muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi rikoslakia, pakkokeinolakia, 
poliisilakia, rahanpesun ja terroris-
min rahoittamisen estämisestä an-
nettua lakia, lentoliikenteen mat-
kustajarekisteritietojen käytöstä ter-
rorismirikosten ja vakavan rikolli-
suuden torjunnassa annettua lakia, 
rikosrekisterilakia, verotustietojen 
julkisuudesta ja salassapidosta an-
nettua lakia, julkisista hankinnois-
ta ja käyttöoikeussopimuksista an-
nettua lakia sekä vesi- ja energia-
huollon, liikenteen ja postipalve-
lujen alalla toimivien yksiköiden 

hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista annettua lakia . 

Esityksen mukaan terrorismin 
rahoittamista koskevia rangaistus-
säännöksiä täydennettäisiin niin, 
että uutena rikoksena säädetään 
rangaistavaksi terroristin rahoitta-
minen . Rangaistavaa olisi rahoittaa 
henkilöä, joka tekee terroristisessa 
tarkoituksessa tehtyjä rikoksia tai 
osallistuu niiden tekemiseen rikok-
seen osallisena . Rangaistukseksi tuo-
mittaisiin vankeutta vähintään neljä 
kuukautta ja enintään kuusi vuotta . 
Terroristin rahoittamisen yritys oli-
si rangaistava . 

Terroristiryhmän rahoittamista 
koskevia rangaistussäännöksiä muu-
tettaisiin niin, että tunnusmerkistön 
kirjoitustapa vastaa terrorismin ra-
hoittamisen rangaistussäännöksissä 
noudatettavaa kirjoitustapaa, jonka 
mukaan varojen antajalla tai kerää-
jällä täytyy olla tietty tarkoitus tai 
tietoisuus . Terroristiryhmän rahoit-
tamisen rangaistusasteikkoa muu-
tettaisiin niin, että myös mainitusta 
rikoksesta tuomitaan vankeutta vä-
hintään neljä kuukautta ja enintään 
kuusi vuotta . Voimassa olevan lain 
mukaan terroristiryhmän rahoitta-
misesta voidaan tuomita sakkoa tai 
enintään kolme vuotta vankeutta . 
Lisäksi poistettaisiin terroristiryh-
män rahoittamisen rangaistavuu-
den toissijaisuus suhteessa säännös-
telyrikoksia koskeviin säännöksiin, 
joita sovelletaan silloin, kun kiellon 
vastaisesti luovutetaan varoja hen-
kilölle, jonka varat on terrorismiin 
liittyvistä syistä jäädytetty . 

Terrorismin rahoittamisen ri-
kosnimike ehdotetaan muutetta-
vaksi ”terrorismirikoksen rahoitta-
miseksi” . Mainittua rikosta koske-
viin säännöksiin tehtäisiin lisäksi 
tarkennukset sen selventämiseksi, 
että rahoittamisteon tulee kohdis-
tua tietyn nimisen rikoksen rahoit-
tamiseen . Lisäksi kyseistä rikosta 
koskevien säännösten järjestystä 
muutettaisiin johdonmukaisuus-
syistä . 

Terrorismirikosten rangaistus-
säännösten muutoksista johtuvat 
muutokset tehtäisiin rikosten sel-
vittämisessä, paljastamisessa ja es-
tämisessä käytettäviä salaisia pak-
kokeinoja ja salaisia tiedonhankin-
takeinoja koskeviin säännöksiin . 
Keinokohtaisista säännöksistä muu-
tettaisiin telekuuntelua, televalvon-

taa, peiteltyä tiedonhankintaa, tek-
nistä kuuntelua ja asuntokuuntelua 
koskevia säännöksiä . Lisäksi tehtäi-
siin lähinnä teknisluonteisia muu-
toksia eräisiin muihin terrorismin 
rahoittamisrikoksiin liittyviin sään-
nöksiin . 

Lainsäädäntömuutosten taustal-
la ovat eräiden kansainvälisten toi-
mielinten arviot terrorismin rahoit-
tamista koskevista Suomen ran-
gaistussäännöksistä sekä terroris-
min rahoittamisrikoksia koskevat 
Yhdistyneiden kansakuntien tur-
vallisuusneuvoston päätöslausel-
mat . Muutoksilla edistettäisiin myös 
sitä, että rangaistussäännökset ovat 
kattavia suhteessa sääntelyn tavoit-
teeseen eli ihmisten henkeä, ter-
veyttä ja turvallisuutta hyvin vaka-
vasti vaarantavan rikollisuuden 
torjumiseen, että säännökset ovat 
rikos oikeudellisen laillisuusperi-
aatteen edellyttämällä tavalla tark-
karajaisia ja että rangaistusasteikot 
vastaavat rikosten rangaistusarvoa . 
Lainsäädäntömuutosten myötä ter-
rorismin rahoittamisrikoksia kos-
kevat rangaistussäännökset muo-
dostaisivat nykyistä johdonmukai-
semman ja selkeämmän kokonai-
suuden . 

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian .

Hallituksen esitys (HE 136/2020) 
eduskunnalle laeiksi tulovero-
lain, elinkeinotulon verottami-
sesta annetun lain sekä konser-
niavustuksesta verotuksessa an-
netun lain 2 ja 7 §:n muuttami-
sesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi tuloverolakia, elinkeinotulon 
verottamisesta annettua lakia ja 
konserniavustuksesta verotuksessa 
annettua lakia . 

Tuloverolakia ehdotetaan muu-
tettavaksi lisäämällä lakiin sään-
nös, jonka mukaan kotimaiseksi 
yhteisöksi katsotaan Suomessa re-
kisteröity tai perustettu yhteisö . 
Esityksessä ehdotetaan tuloverola-
kia muutettavaksi lisäksi siten, että 
yleisesti verovelvollisena pidettäi-
siin ulkomaista yhteisöä, jos ulko-
maisen yhteisön tosiasiallinen joh-
topaikka sijaitsee Suomessa . Ulko-
maisen yhteisön tosiasiallinen joh-
topaikka sijaitsisi paikassa, jossa 
yhteisön tärkeimmät ylintä päivit-
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täistä johtamista koskevat päätök-
set tehdään yhteisön hallituksen tai 
muun vastaavan päätöksenteko-
elimen toimesta ottaen huomioon 
muut yhteisön organisointiin ja lii-
ketoimintaan liittyvät olosuhteet . 
Muutoksen myötä kotimainen sään-
tely yleisestä verovelvollisuudesta 
yhteisöjen osalta vastaisi sääntelyä 
useissa muissa valtiossa . 

Verosopimusta sovellettaessa 
luonnollinen henkilö tai oikeus-
henkilö voi olla molempien sopi-
musvaltioiden kansallisen lainsää-
dännön mukaan valtiossa verotuk-
sellisesti asuva eli niin kutsuttu 
kaksoisasuja . Suomen tekemissä 
verosopimuksissa yhteisön kaksois-
asujatilanne ratkaistaan pääsään-
töisesti tosiasiallisen johtopaikan 
perusteella tai toimivaltaisten vi-
ranomaisten keskinäisellä sopi-
muksella . OECD:n malliverosopi-
muksessa on määräys kaksoisasu-
jan verosopimuksen mukaisesta 
asuinpaikasta . Määräyksen mu-
kaan asuinpaikka ratkaistaan toi-
mivaltaisten viranomaisten keski-
näisellä sopimuksella ottaen huo-
mioon tosiasiallinen johtopaikka, 
perustamispaikka sekä muut rele-
vantit seikat . OECD:n malli vero-
sopimuksen vuoden 2017 kom-
mentaarissa muun kuin luonnolli-
sen henkilön kaksoisasujatilan-
teissa asuinvaltio ratkaistaan toi-
mivaltaisten viranomaisten keski-
näisellä sopimusmenettelyllä, jos-
sa otetaan huomioon samankal-
taisia seikkoja kuin tosiasiallisen 
johtopaikan sijainnin arvioin-
nissa . 

Muutoksella pyrittäisiin myös 
rajoittamaan ja estämään tilantei-
ta, joissa yleinen verovelvollisuus 
Suomessa pyrittäisiin välttämään 
perustamalla yhtiö ulkomaille, 
vaikka sen omistus, johto ja toi-
minta olisivatkin kokonaan Suo-
messa . 

Tosiasiallinen johtopaikka -sään-
nökseen sisältyisi siirtymäsäännös, 
jonka mukaan lakia sovellettaisiin 
toisessa Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa perustettuun 
tai rekisteröityyn, sijoitusrahasto-
laissa tarkoitettuun yhteissijoitus-
yritykseen sekä toisessa Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa perustettuun tai rekisteröi-
tyyn, vaihtoehtorahastojen hoitajis-
ta annetussa laissa tarkoitettuun 

vaihtoehtorahastoon ensimmäisen 
kerran vuodelta 2023 toimitettavas-
sa verotuksessa . 

Lisäksi muutettaisiin elinkeino-
tulon verottamisesta annettua la-
kia siirtyvien varojen arvojen osal-
ta sekä yleisesti verovelvollisen ul-
komaisen yhteisön ja sen aiemmin 
Suomessa sijainneen kiinteän toi-
mipaikan verotuksesta yleisen ve-
rovelvollisuuden alkaessa . Konser-
niavustuksesta verotuksessa annet-
tua lakia muutettaisiin siten, että 
yleisesti verovelvollinen ulkomai-
nen yhteisö voisi olla konserni-
avustuksen antajana ja saajana 
konserniavustusjärjestelmän nor-
maalien soveltamisedellytysten täyt-
tyessä ulkomaisen yhteisön rinnas-
tuessa osakeyhtiöön tai osuuskun-
taan . Lisäksi mainittua lakia muu-
tettaisiin konsernisuhteen keston 
arvioinnin osalta . 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1 .1 .2021 .

Hallituksen esitys (149/2020) 
eduskunnalle laeiksi kaksivuoti-
sen esiopetuksen kokeilusta ja 
varhaiskasvatuslain muuttami-
sesta

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi uusi laki kaksivuotisen esi-
opetuksen kokeilusta sekä muutet-
tavaksi varhaiskasvatuslakia . Ko-
keilu toteutettaisiin vuosina 2021–
2024 . Kokeiluun osallistuvat kun-
nat ja esiopetuksen toimipaikat va-
littaisiin ositettuna satunnaisotan-
tana . Kokeilun kohdejoukkoon 
kuuluisivat kokeilukuntien vuonna 
2016 ja 2017 syntyneet lapset . Var-
haiskasvatuslain muutos liittyy var-
haiskasvatuksen tietovarannon tek-
nisten luovutustapojen moninaista-
miseen, mikä sujuvoittaisi kokeilun 
toteuttamista . 

Esitys liittyy valtion vuoden 
2021 talousarvioesitykseen ja on 
tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhtey-
dessä . 

Kokeilulaki on tarkoitettu tule-
maan voimaan mahdollisimman 
pian syksyllä 2020 ja olemaan voi-
massa 31 .5 .2024 saakka . Lain ko-
keilurekisteriä sekä kokeilun seu-
rantaa ja arviointia koskevat sään-
nökset olisivat kuitenkin voimassa 
31 .12 .2025 saakka . Varhaiskasva-
tuslain muuttamista koskeva laki 
on tarkoitettu tulemaan voimaan 

mahdollisimman pian syksyllä 
2020 .

Hallituksen esitys (158/2020) 
eduskunnalle laiksi kuntaraken-
nelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kuntaraken-
nelain muuttamista . Lakiin lisättäi-
siin kuntien yhdistymisen harkin-
nanvaraista taloudellista tukea kos-
kevat säännökset sekä säännökset 
yhdistymisestä johtuvien valtion-
osuuden menetysten korvaamises-
ta . Taloudellisen tuen määrä olisi 
valtioneuvoston harkinnassa . 

Ehdotettu laki on tarkoitettu 
 tulemaan voimaan vuoden 2021 
alusta .

Hallituksen esitys (HE 161/2020) 
eduskunnalle laiksi päästökaup-
palain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi päästökauppalakia . Muutos-
ehdotus koskee osittain 1 .1 .2021 
voimaan tulevia päästökauppalain 
säännöksiä . Esityksessä ehdote-
taan, että päästökauppalakiin lisät-
täisiin säännökset päästökauppa-
laitosten vakiomuotoisen ja yksin-
kertaistetun päästöjen tarkkailu-
suunnitelman käyttöönotosta, ha-
kemisesta ja asetuksenantovaltuu-
desta sekä muut asiaan liittyvät 
velvoittavat säännökset . Esitykses-
sä ehdotetaan myös, että päästöjen 
tarkkailusuunnitelmia koskevaa ran-
gaistussäännöstä muutetaan mui-
den lakiin ehdotettujen muutosten 
johdosta . 

Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1 .1 .2021 .

Hallituksen esitys (HE 162/2020) 
eduskunnalle laeiksi potilasva-
kuutuslain ja eräiden siihen liit-
tyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi potilasvakuutuslakia ja työ-
eläkelakeja siten, että etuuden saa-
jan näkökulmasta potilasvakuutuk-
sesta maksettavat ansionmenetys-
korvaukset palautettaisiin toissijai-
siksi työeläkelakien mukaisten eläk-
keiden osalta . Muutoksilla selkey-
tetään potilasvahingon kärsineen 
asemaa yhteensovitettavien kor-
vausten maksamisessa . Tämä myös 
yksinkertaistaisi menettelyjä toi-
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meenpanosta huolehtivien vakuu-
tuslaitosten välillä . 

Edellä mainittu tarkoittaisi myös 
sitä, että potilasvakuutuksesta mak-
settavien ansionmenetyskorvaus-
ten rahoitusvastuu suhteessa työ-
eläkkeisiin poistuisi perhe- ja van-
huuseläkkeiden osalta . Muiden 
työeläke-etuuksien osalta potilas-
vakuutus säilyisi kuitenkin edel-
leen rahoituksellisesti viimesijaise-
na etuusjärjestelmänä . Tämä toteu-
tettaisiin siten, että vaikka etuuksia 
myönnettäessä ja maksettaessa saa-
jan potilasvakuutuksesta maksetta-
vat ansionmenetyskorvaukset olisi-
vat etuuden saajan näkökulmasta 
toissijaisia työeläkkeisiin nähden, 
eläkelaitoksella olisi oikeus saada 
maksetun työkyvyttömyyseläkkeen 
ja kuntoutusetuuden määrä ta-
kaisin Potilasvakuutuskeskukselta . 
Etuuksien ensisijaisuuden ja rahoi-
tusvastuun muuttumisen vuoksi 
esitys sisältää muutoksia potilasva-
kuutuksen takautumisoikeutta kos-
keviin säännöksiin . 

Esitys sisältää lisäksi tarkennuk-
sia vakuutuksen antamista koske-
vaan velvollisuuteen sekä eräitä la-
kiteknisiä tai muutoin vähäisiä tar-
kennuksia potilasvakuutuslakiin ja 
Potilasvakuutuskeskuksesta annet-
tuun lakiin . 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan 
työtapaturma- ja ammattitautilain 
säännöstä ansionmenetyskorvauk-
sen perusteena olevasta työansios-
ta täsmennettäväksi ja työkyvyttö-
myyseläkkeellä olevien työhön pa-
luun edistämisestä annetun lain 
voimassaoloaikaa jatkettavaksi vuo-
den 2022 loppuun saakka . 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 1 .1 .2021 .

KORKEIN OIKEUS

KKO:2020:60
Lapsen elatus – Vanhemman 
elatuskyky – Hoitovapaa

Vanhemman elatuskykyä oli hoito-
vapaan aikana arvioitava hänen to-
siasiallisten tulojensa perusteella . 
Vanhemman hoitovapaata edeltä-
vän elatuskyvyn perusteella koh-
tuulliseksi elatusavun määräksi kat-
sottiin kuitenkin tosiasiallisiin tu-
loihin perustuvaa elatuskykyä vas-

taavaa määrää korkeampi määrä . 
(Ään .)

ElatusL 2 § 1 mom

KKO:2020:61
Ampuma-ase – Ampuma-aserikos 
– Todistelu – Esitutkintakerto-
muksen huomioon ottaminen 
oikeudenkäynnissä

Vastaaja oli esitutkinnassa antanut 
tunnustuslausuman, jonka hän oli 
käräjäoikeudessa peruuttanut . Ky-
symys näytön arvioinnista ampu-
ma-aserikosta koskevassa asiassa . 
Ks . KKO:2000:35

KKO:2020:62
Oikeudenkäyntimenettely – Jat-
kokäsittelylupa – Muutosperuste 
– Ennakkoratkaisuperuste – Lail-
lisuusperiaate – Poliisi – Vahin-
gonkorvaus – Julkisyhteisön 
korvausvastuu

Poliisi oli ottanut A:n kiinni rikok-
sesta epäiltynä . Kiinnioton yhtey-
dessä A:lta oli takavarikoitu raha-
varoja, joista keskusrikospoliisi oli 
oma-aloitteisesti ilmoittanut ulos-
ottoviranomaiselle . Rahat oli tä-
män jälkeen ulosmitattu .

A vaati käräjäoikeudessa Suomen 
valtiolta vahingonkorvauksena hä-
neltä takavarikoitua rahamäärää, 
koska poliisilaissa ei ollut poliisin 
oma-aloitteiseen ilmoittamiseen oi-
keuttavaa nimenomaista säännöstä 
eikä poliisin menettelylle ollut lail-
lista perustetta . Käräjäoikeus hyl-
käsi kanteen . Hovioikeus ei myön-
tänyt jatkokäsittelylupaa .

Korkeimman oikeuden päätök-
sestä ilmenevillä perusteilla katsot-
tiin, että hovioikeuden olisi tullut 
myöntää A:lle jatkokäsittelylupa 
ennakkoratkaisu- ja muutosperus-
teella .

OK 25 a luku 11 § 1 mom 1 kohta 
OK 25 a luku 11 § 1 mom 3 kohta

KKO:2020:63
Rangaistuksen määrääminen 
– Rangaistuksen mittaaminen 
– Vapaudenmenetysajan vähen-
täminen

A oli tuomittu käräjäoikeudessa tör-
keästä varkaudesta 8 kuukauden 
ehdottomaan vankeusrangaistuk-

seen, jonka sijasta oli määrätty 240 
tuntia yhdyskuntapalvelua . Hovioi-
keus oli lieventänyt syyksilukemi-
sen varkaudeksi ja rangaistuksen 
70 päiväsakoksi vähentämättä siitä 
A:n ennen hovioikeuden tuomiota 
suorittamaa osaa yhdyskuntapalve-
lurangaistuksesta .

Korkein oikeus katsoi, että suori-
tettu osa yhdyskuntapalvelurangais-
tuksesta on kohtuullisessa määrin 
vähennettävä tuomittavasta sakko-
rangaistuksesta . Kun A:n suoritta-
ma yhdyskuntapalvelu oli ankaruu-
deltaan selvästi ylittänyt hänelle 
tuomitun sakkorangaistuksen, suo-
ritetun yhdyskuntapalvelun perus-
teella tehtävä vähennys katsottiin 
rangaistuksen täydeksi suorituk-
seksi .

RL 6 luku 13 §

KKO:2020:64
Ulosottokaari – Ulosottovalitus 
– Sivullisen oikeus – Virtuaali-
valuutta

B:n pankkitilille oli siirretty A:n va-
roja, joilla B oli ostanut hänen ja 
A:n välisen sopimuksen mukaisesti 
bitcoin-virtuaalivaluuttaa ja säilyt-
tänyt bitcoineja A:n lukuun nimis-
sään ja määräysvallassaan olleella, 
erään yhtiön ylläpitämällä Coinmo-
tion-tilillä . Ulosottomies oli ulosmi-
tannut tilillä olleen virtuaalivaluu-
tan B:n veloista .

Korkein oikeus katsoi, että Coin-
motion-tilillä olleet bitcoinit voitiin 
ulosmitata B:n veloista, koska B:n 
A:n lukuun ostamat bitcoinit olivat 
sekoittuneet B:n tilillä B:n omiin 
bitcoineihin . Ks . KKO:1993:132 
KKO:2012:17 KKO:2014:53

UK 4 luku 9 § 1 mom

KKO:2020:65
Avoliitto – Omaisuuden erottelu 
– Hyvitys yhteistalouden hyväksi 
annetusta panoksesta – Sovittelu 
– Pesänjakajan palkkio

Avopuoliso B oli ostanut puoliosuu-
den kiinteistöstä, josta avopuoliso 
A ennestään omisti puolet ja jolla 
sijaitsevassa omakotitalossa avo-
puolisot asuivat . A ja B olivat yh-
dessä ottaneet pankkilainan, joka 
pääosin oli käytetty B:n ostaman 
kiinteistöosuuden kauppahinnan 



7 Momentti 5/2020
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maksamiseen ja talon korjauskului-
hin . Siltä osin kuin A oli maksanut 
B:n hyväksi käytettyä lainaosuutta, 
avopuolisoiden yhteistalouden pur-
kamisesta annetun lain 8 §:ssä tar-
koitetun hyvityksen maksamisen 
edellytysten katsottiin täyttyvän ja 
B velvoitettiin suorittamaan hyvi-
tystä A:lle . Kysymys myös hyvityk-
sen sovittelun edellytyksistä sekä 
pesänjakajan palkkiosta .

L avopuolisoiden yhteistalouden 
purkamisesta 7 § 2 momentti, 8 §

KKO:2020:66
Pakkokeino – Tutkintavankeus 
– Tutkintavangin sijoittaminen

Tutkintavankeuslain 2 luvun 1 §:n 
3 momentissa tarkoitettu seitsemän 
vuorokauden enimmäisaika tutkin-
tavangin sijoittamiselle poliisin säi-
lytystilaan alkaa kulua vangitse-
mispäätöksestä .

TutkintavankeusL 2 luku 1 § 
3 mom

KKO:2020:67
Pakkokeino – Tutkintavankeus 
– Tutkintavangin sijoittaminen

Käräjäoikeus oli määrännyt taposta 
epäillyn vangittavaksi ja sijoitetta-
vaksi poliisivankilaan niin, että hä-
net oli siirrettävä tutkintavankilaan 
viimeistään neljän viikon kuluttua, 
jollei aikaa pidennettäisi uudelleen .

Tutkintavankia ei olisi saanut en-
simmäisessä vangitsemisoikeuden-
käynnissä määrätä pidettäväksi po-
liisin säilytystilassa seitsemää vuo-
rokautta pidempää aikaa . (Ään .)

TutkintavankeusL 2 luku 1 §

KKO:2020:68
Yhdistys – Yhdistyksen lakkaut-
taminen – Perustuslaki – Euroo-
pan ihmisoikeussopimus – Sa-
nanvapaus – Yhdistymisvapaus 
– Oikeuksien väärinkäytön kielto

Poliisihallitus vaati rekisteröimät-
tömän yhdistyksen julistamista lak-
kautetuksi sillä perusteella, että yh-
distys toimii olennaisesti vastoin 
lakia ja hyviä tapoja . Korkein oi-
keus katsoi, että yhdistys toimi 
olennaisesti vastoin lakia, minkä 
vuoksi se oli lakkautettava . Kor-

kein oikeus katsoi lisäksi, että yh-
distyksen toiminta ei nauttinut sa-
nanvapauden eikä yhdistymisva-
pauden suojaa, sillä yhdistyksen 
toiminta on luonteeltaan näiden 
vapauksien väärinkäyttöä .

KKO:2020:69
Rangaistuksen määrääminen – 
Rangaistuslajin valinta

Rangaistuslajin valinnassa ehdolli-
sen ja ehdottoman vankeusrangais-
tuksen välillä tekijän aikaisempana 
rikollisuutena otettiin huomioon 
eurooppalaisesta rikosrekisteriot-
teesta ilmenevät aikaisemmat muis-
sa Euroopan unionin jäsenvaltiois-
sa annetut tuomiot .

RL 6 luku 9 §

KKO:2020:70
Oikeudenkäyntimenettely – Jat-
kokäsittelylupa – Tarkistusperus-
te – Painava syy Euroopan unio-
nin oikeus – Oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin

Yhtiö A:n hakemuksesta käräjäoi-
keus julisti tuomioistuimen toimi-
vallasta sekä tuomioiden tunnusta-
misesta ja täytäntöönpanosta sivii-
li- ja kauppaoikeuden alalla anne-
tun neuvoston asetuksen (EY) 
44/2001 nojalla virolaisen tuomio-
istuimen B:tä vastaan antaman tuo-
mion täytäntöönpanokelpoiseksi Suo-
messa . B vaati hovioikeudessa, että 
A:n hakemus hylätään, koska hake-
muksen hylkäämiselle oli asetuk-
sen 34 ja 35 artiklan mukaiset pe-
rusteet . Hovioikeus ei myöntänyt 
B:lle jatkokäsittelylupaa .

Korkein oikeus katsoi, että jatko-
käsittelylupaa koskevat oikeuden-
käymiskaaren 25 a luvun säännök-
set soveltuivat asiaan . Korkeimman 
oikeuden ratkaisusta ilmenevillä 
perusteilla katsottiin, että hovioi-
keuden olisi tullut myöntää jatko-
käsittelylupa painavan syyn perus-
teella . (Ään .)

OK 25 a luku 11 §

KKO:2020:71
Ylimääräinen muutoksenhaku 
– Kantelu

Korkeimman oikeuden päätös KKO 
2020:41 poistettiin kantelusta, kos-

ka Korkeimpaan oikeuteen sähkö-
postitse saapunutta asianosaisen 
lausumaa ei ollut otettu huomioon 
asiaa ratkaistaessa ja koska tämän 
virheen voitiin sen laatu huomioon 
ottaen otaksua olennaisesti vaikut-
taneen asian lopputulokseen .

Vahvennettu jaosto

OK 31 luku 1 § 1 mom

KKO:2020:72
Tavaramerkki

Yhtiöllä oli Suomessa voimaan saa-
tettu kansainvälinen tavaramerkki, 
joka oli rekisteröity muun ohella 
tavaroille laakerit . A oli antanut ni-
mensä ja osoitteensa käytettäväksi 
vastaanottajana Kiinasta Suomeen 
tilatulle tavaraerälle, joka sisälsi 
150 kappaletta laakereita . Laakerit 
oli tarkoitettu teollisuuskäyttöön ja 
niiden yhteispaino oli 710 kg . Laa-
kerit oli varustettu yhtiön tavara-
merkillä, eikä niiden maahantuon-
nille ollut yhtiön suostumusta .

A vastaanotti hänelle osoitetun 
laakerierän ja tavarat luovutettiin 
A:n nimissä Suomessa vapaaseen 
liikkeeseen . Laakerit noudettiin A:n 
luota vietäväksi erissä edelleen Ve-
näjälle . Korvaukseksi toiminnas-
taan A sai kartongin savukkeita ja 
konjakkipullon .

Ratkaisustaan ilmenevillä perus-
teilla Korkein oikeus katsoi, että A 
oli käyttänyt merkkiä elinkeinotoi-
minnassa tuomalla laakerit maa-
han ja siten loukannut yhtiön yksin-
oikeutta tavaramerkkiin .

TavaramerkkiL 4 § 1 mom 
(56/2000) 
Tavaramerkkidirektiivi (2008/95/
EY) 5 art 1 kohta

KKO:2020:73
Ylimääräinen muutoksenhaku 
– Menetetyn määräajan palautta-
minen

A:n asiamies oli toimittanut vali-
tuksen käräjäoikeuden tuomiosta 
käräjäoikeuteen valitusajan viimei-
senä päivänä virka-ajan päättymi-
sen jälkeen . Hovioikeus oli myöntä-
nyt asiassa jatkokäsittelyluvan ja 
vasta asian valmistelua jatkaessaan 
havainnut, että valitus oli saapunut 
myöhässä . Hovioikeuden varattua 
A:lle tilaisuuden lausuman antami-
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seen A oli hakenut menetetyn mää-
räajan palauttamista esittäen, että 
hänellä oli ollut laillinen este vali-
tuksen perille ajamiseen määrä-
ajassa . A oli vedonnut lausumas-
saan siihen, että hän ei ollut hake-
nut menetetyn määräajan palautta-
mista 30 päivän kuluessa esteen 
lakkaamisesta, koska hän oli saa-
tuaan tiedon hovioikeuden myön-
tämästä jatkokäsittelyluvasta käsit-
tänyt, että hovioikeus tutkii vali-
tuksen . Hovioikeus oli tämän jäl-
keen jättänyt valituksen ja menete-
tyn määräajan palauttamista kos-
kevan hakemuksen myöhässä saa-
puneina tutkimatta .

Korkein oikeus katsoi, että mää-
räaika hakea menetetyn määräajan 
palauttamista oli asian olosuhteis-
sa alkanut vasta, kun hovioikeuden 
päätös jättää valitus myöhässä saa-
puneena tutkimatta oli saanut lain-
voiman . Hakemus menetetyn mää-
räajan palauttamisesta oli tehty en-
nen hakemuksen tekemiselle sää-
detyn määräajan päättymistä ja se 
tuli siten tutkia . (Ään .)

OK 31 luku 18 §

KKO:2020:74
Työsopimus – Työsopimuksen 
päättäminen – Työsopimuksen 
irtisanominen – Uudelleen 
sijoittaminen

Kaupungin palveluksessa ollut ta-
loussihteeri oli tuomittu ehdolliseen 
vankeusrangaistukseen vapaa-aika-
naan tekemästään törkeästä kaval-
luksesta, johon hän oli syyllistynyt 
luottamusasemassa eräässä am-
mattiyhdistyksessä . Korkein oikeus 
katsoi, että taloussihteerin syyksi 
luettu menettely muodosti niin va-
kavan työsuhteeseen liittyvän rik-
komuksen, että työnantajalta ei voi-
tu kohtuudella edellyttää sopimus-
suhteen jatkamista . Työnantajalla 
ei siten ollut velvollisuutta selvittää 
mahdollisuuksia sijoittaa taloussih-
teeri muuhun työhön .

TSL 7 luku 1 § 
TSL 7 luku 2 §

KKO:2020:75
Ylimääräinen muutoksenhaku 
– Tuomioistuimen ratkaisun 
purkaminen Tuomioistuinsovit-
telu – Sovinto Kiinteistön kauppa 

– Esisopimus – Kiinteistön 
luovutuksen muoto

Irtaimen kaupan purkamista kos-
keva riita-asia oli siirretty tuomio-
istuinsovitteluun, jossa osapuolet 
olivat tehneet sovintosopimuksen, 
jonka mukaan A Oy ostaa B Oy:ltä 
muun ohella tontin tiettyyn päivä-
määrään mennessä . Käräjäoikeus 
vahvisti lainvoimaiseksi jääneen 
sovinnon . A Oy haki Korkeimmalta 
oikeudelta käräjäoikeuden sovin-
non vahvistamista koskevan ratkai-
sun purkamista .

Korkein oikeus katsoi, että so-
vintosopimuksessa oli kysymys 
kiinteistön kaupan esisopimukses-
ta, jota ei ollut tehty maakaaren 2 
luvun 1 ja 7 §:ssä säädetyllä taval-
la . Korkein oikeus katsoi, että kä-
räjäoikeuden ratkaisu oli perustu-
nut ilmeisesti väärään lain sovelta-
miseen, kun käräjäoikeus ei ollut 
ottanut muotovirhettä viran puo-
lesta huomioon ja jättänyt lain vas-
taista sopimusta vahvistamatta . 
(Ään .)

OK 31 luku 7 § 1 mom 4 kohta

KKO:2020:76
Työsopimus – Työpalkkasaatavan 
vanhentuminen

Työntekijä nosti yli kahden vuoden 
kuluttua työsuhteensa päättymises-
tä palkkasaatavaa koskevan kan-
teen . Kanne perustui siihen, että 
työsuhteeseen olisi pitänyt soveltaa 
yleissitovaa työehtosopimusta sii-
hen sovelletun työehtosopimuksen 
asemesta, koska viimeksi mainitun 
sopimuksen oli solminut työnteki-
jöiden puolesta yhdistys, joka ei ol-
lut aito työntekijöiden ammattiyh-
distys .

Korkein oikeus katsoi, ettei työn-
tekijän palkkavaatimuksen perus-
teena ollut työsopimuslain 13 lu-
vun 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu 
ilmeisen tulkinnanvarainen työeh-
tosopimusmääräys . Työntekijän saa-
tava oli rauennut, kun kannetta ei 
ollut nostettu kahden vuoden ku-
luessa työsuhteen päättymisestä .

TSL 13 luku 9 § 3 mom

KKO:2020:77
Ylimääräinen muutoksenhaku 
– Työtuomioistuimen tuomion 

purkaminen – Oikeudenkäynti-
menettely – Välituomio

Tuomion purkamista koskevan ha-
kemuksen mukaan työtuomioistui-
men tuomio oli perustunut ilmeises-
ti väärään lain soveltamiseen, koska 
tuomiossa oli tulkittu työaikasaata-
vien kanne- ja vanhentumisaikoja 
koskevia säännöksiä Korkeimman 
oikeuden ratkaisusta KKO 2018:10 
poikkeavalla tavalla . Kysymys lain-
voimaisen tuomion purkamisen edel-
lytyksistä .

OK 31 luku 7 § 1 mom

KKO:2020:78
Virkarikos – Tuottamuksellinen 
virkavelvollisuuden rikkominen 
Tuomari

Käräjäoikeuden pääkäsittelyssä oli 
käsitelty kahta vastaajaa ja seitse-
mää syytekohtaa koskevaa rikos-
asiaa . Käräjätuomari oli julista-
nut tuomion, jossa toinen vastaa-
jista oli tuomittu yhteiseen van-
keusrangaistukseen kahdesta var-
kaudesta, kätkemisrikoksesta ja 
syyttäjän pääkäsittelyssä esittä-
män toissijaisen rangaistusvaati-
muksen mukaisesti vahingonteos-
ta, josta syyteoikeus oli vanhentu-
nut . Käräjätuomarin mukaan hän 
ei ollut antanut painoa vahingon-
teolle yhteistä rangaistusta mita-
tessaan .

Korkein oikeus katsoi ratkaisus-
ta ilmenevin perustein, että käräjä-
tuomarin tekoa oli pidettävä koko-
naisuutena arvostellen vähäisenä, 
ja hylkäsi syytteen tuottamukselli-
sesta virkavelvollisuuden rikkomi-
sesta .

RL 40 luku 10 § 
RL 8 luku 1 § 2 mom

KORKEIN  
HALLINTO-OIKEUS

Yleishallintoasiat

KHO:2020:91
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen 
suojelu – Somalia – Turvapaikka-
menettely – Erityiset menettelyl-
liset takeet – Seksuaalinen 
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väkivalta – Naishakija – Miespu-
huttelija ja -tulkki

Somalian kansalainen A, joka oli 
nainen, oli hakenut Suomesta kan-
sainvälistä suojelua . A oli hänelle 
järjestetyssä turvapaikkapuhutte-
lussa vedonnut turvapaikkaperus-
teenaan muun ohella häneen al-Sha-
baabin taholta kohdistuneeseen tois-
tuvaan seksuaaliseen väkivaltaan . 
Puhuttelijana toimi Maahanmuutto-
viraston miesvirkailija . Tulkki oli 
niin ikään mies .

Maahanmuuttovirasto hylkäsi 
A:n turvapaikkaa ja oleskelulupaa 
koskevan hakemuksen ja päätti 
käännyttää hänet Somaliaan . A va-
litti päätöksestä hallinto-oikeuteen 
ja muun ohella totesi, että hän ei 
ollut kyennyt kertomaan turva-
paikkaperusteistaan kattavasti tur-
vapaikkamenettelyssä, koska sekä 
puhuttelija että tulkki olivat mie-
hiä . Hallinto-oikeus hylkäsi A:n va-
lituksen .

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että Maahanmuuttoviraston virkai-
lijalla on ulkomaalaislain 96 a  §:n 
nojalla velvollisuus ottaa huomioon 
turvapaikanhakijan yksilöllinen ase-
ma ja olosuhteet siten, että erityisiä 
menettelyllisiä takeita tarvitseva 
hakija tunnistetaan ja hänelle tarjo-
taan hänen tarpeitaan vastaava 
tuki . Tuen tarpeen arvioinnissa rat-
kaisevaa on, pystyisikö hakija il-
man tukea hyödyntämään oikeuk-
siaan ja täyttämään velvollisuuten-
sa turvapaikkamenettelyssä .

A:n haavoittuva asema ja hänen 
turvapaikkaperusteensa arkaluon-
teisuus huomioon ottaen hänen ei 
ollut voitu olettaa pystyvän kerto-
maan turvapaikkamenettelyssä mies-
tulkin ja miespuhuttelijan läsnä ol-
lessa kokemuksistaan siten, että hä-
nen voitaisiin katsoa hyötyneen tur-
vapaikkamenettelyyn liittyvistä oi-
keuksista ja noudattaneen siihen liit-
tyviä velvollisuuksia . Maahanmuut-
toviraston olisi turvapaikkamenette-
lyssä tullut järjestää A:lle hänen tar-
vitsemansa tuki tarjoamalla A:lle 
mahdollisuus saada samaa suku-
puolta oleva puhuttelija ja tulkki .

Turvapaikkamenettely ei ollut 
edellä mainituista syistä ollut asian-
mukainen . Maahanmuuttovirasto 
ei ollut siten myöskään voinut sen 
pohjalta luotettavasti arvioida A:n 
kertomuksen uskottavuutta .

Korkein hallinto-oikeus kumosi 
Maahanmuuttoviraston ja hallin-
to-oikeuden päätökset ja palautti 
asian Maahanmuuttovirastolle uu-
den turvapaikkapuhuttelun järjes-
tämiseksi .

Ulkomaalaislaki 96 a § 
Laki kansainvälistä suojelua hake-
van vastaanotosta sekä ihmiskau-
pan uhrin tunnistamisesta ja autta-
misesta 6 § 
Uudelleenlaadittu menettelydirek-
tiivi (2013/32/EU) johdanto-osan 
perustelukappaleet 29 ja 32 sekä 
2 artikla ja 15 artikla 3 kohta

KHO:2020:94
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen 
suojelu – Jehovan todistaja –  
Uskontoon perustuva vaino

Asiassa oli kysymys siitä, olivatko 
valittajat Jehovan todistajina koti-
maahansa Venäjän federaatioon 
palautettuina vaarassa joutua vai-
notuiksi uskontonsa vuoksi .

Korkein hallinto-oikeus totesi, että 
puuttuminen uskonnonvapauteen 
voi olla niin vakavaa, että se muo-
dostaa vainoa . Kaikkea uskonnon-
vapauteen puuttumista ei kuiten-
kaan voida pitää vainoksi katsotta-
vana tekona . Vainoksi voidaan kat-
soa perustavanlaatuisten ihmisoi-
keuksien vakava loukkaus, kuten 
uskonnon harjoittamisesta johtuva 
syytteeseenpano taikka joutumi-
nen epäinhimillisen tai halventavan 
kohtelun tai seuraamuksen kohteek-
si . Uskonnonharjoittamiseen osal-
listumisen kieltäminen voi sellaise-
naan olla vainoa, jos kiellon rikko-
misesta voi seurata edellä mainitun 
kaltaisia seuraamuksia .

Arvioitaessa sitä, oliko turvapai-
kanhakija todellisessa vaarassa jou-
tua vainotuksi uskontonsa vuoksi, 
oli otettava huomioon yhtäältä us-
konnonharjoittamisesta johtuvien 
mahdollisten seuraamusten vaka-
vuus ja toisaalta se, millaisia vaiku-
tuksia uskonnonvapauden rajoituk-
silla hänelle olisi .

Kun yksittäistapauksessa arvioi-
tiin uskonnonvapauden rajoitusten 
merkitystä, otettiin huomioon se, 
miten turvapaikanhakija harjoitti 
uskontoaan, sekä se, mikä merkitys 
uskonnolla tai tietyllä uskonnolli-
sella käytännöllä oli hänen elämäs-
sään . Jos sellaisen uskonnollisen 

toiminnan harjoittaminen, jolla oli 
turvapaikanhakijalle erityisen suu-
ri merkitys hänen uskonnollisen 
identiteettinsä säilyttämiseksi, kiel-
lettiin, kyseisellä subjektiivisella 
seikalla oli merkitystä arvioitaessa 
sen vaaran suuruutta, jolle turva-
paikanhakija alkuperämaassaan al-
tistui uskontonsa harjoittamisen 
takia . Arvioinnin lähtökohtana oli, 
ettei henkilöltä voitu kohtuudella 
edellyttää uskonnollisesta vakau-
muksesta tai toiminnasta luopu-
mista tai vakaumuksen peittämistä 
kotimaahan palatessaan .

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että valittajilla oli heidän olosuhteis-
taan ja asemastaan saatu selvitys 
huomioon ottaen perustellusti ai-
hetta pelätä joutuvansa vainotuiksi 
kotimaassaan uskontonsa vuoksi . 
Heiltä ei voitu kohtuudella edellyt-
tää, että he luopuvat uskonnonhar-
joittamisestaan tai salaavat sen koti-
maahansa palatessaan . Maatieto 
huomioon ottaen valittajien ei voitu 
katsoa saavan kotimaassaan viran-
omaissuojelua .

Korkein hallinto-oikeus kumosi 
Maahanmuuttoviraston ja hallin-
to-oikeuden päätökset ja palautti 
asian Maahanmuuttovirastolle tur-
vapaikan antamiseksi .

Euroopan ihmisoikeussopimus 
9 artikla 
Pakolaisten oikeusasemaa koskeva 
yleissopimus 1 artiklan A kohdan 
2 alakohta 
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 2011/95/EU vaati-
muksista kolmansien maiden kan-
salaisten ja kansalaisuudettomien 
henkilöiden määrittelemiseksi 
kansainvälistä suojelua saaviksi 
henkilöiksi, pakolaisten ja henki-
löiden, jotka voivat saada toissijais-
ta suojelua, yhdenmukaiselle ase-
malle sekä myönnetyn suojelun si-
sällölle (uudelleenlaadittu määri-
telmädirektiivi) johdanto-osan 4 
perustelukappale sekä 2 artiklan 
d alakohta, 6 artikla, 7 artikla, 
9 artiklan 1 ja 2 kohta sekä 10 ar-
tiklan 1 kohdan b alakohta 
Ulkomaalaislaki 87 §, 87 a §, 87 b § 
ja 88 c § 
Unionin tuomioistuimen tuomio 
5 .9 .2012, Y ja Z (C‑71/11 ja 
C‑99/11, EU:C:2012:518) ja tuomio 
4 .10 .2018, Fathi (C‑56/17, 
EU:C:2018:803)
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KHO:2020:97
Kirkollisasia – Avioliittolain 
muutos – Samaa sukupuolta 
olevien henkilöiden vihkiminen 
avioliittoon – Pappisviran velvol-
lisuuksien ja pappislupauksen 
vastaisuus – Varoituksen antami-
nen

Avioliittolakia muutettiin 1 .3 .2017 
voimaan tulleella lailla siten, että 
avioliittoon voidaan vihkiä myös 
samaa sukupuolta olevat henkilöt . 
Pastori A oli vihkinyt samaa suku-
puolta olevan parin avioliittoon 
avioliittolain muutoksen jälkeen . 
Asiassa oli ratkaistavana, oliko tuo-
miokapituli voinut pitää avioliitto-
lain sallimaa samaa sukupuolta ole-
vien henkilöiden avioliittoon vih-
kimistä kirkkolain 5 luvun 3  §:n 
3 momentissa tarkoitettuna pappis-
viran velvollisuuksien ja pappislu-
pauksen vastaisena toimintana ja 
antaa A:lle tämän johdosta kirjalli-
sen varoituksen .

Korkein hallinto-oikeus otti arvi-
oinnissaan huomioon, että kirkko-
lain 5 luvun 3  §:n 3 momentissa 
tarkoitetussa varoituksessa on ky-
symys pappisviran hoitamista kos-
kevasta hallinnollisesta seuraa-
muksesta, joka poikkeaa tarkoituk-
seltaan ja seurauksiltaan kirkko-
lain 6 luvun 26 §:ssä ja 50 §:ssä tar-
koitetusta virkamiesoikeudellisesta 
varoituksesta . Tuomiokapitulin toi-
mivalta antaa kirkkolain 5 luvun 
3 §:n 3 momentissa tarkoitettu va-
roitus kohdistuu kaikkiin pappis-
vihkimyksen saaneisiin, pappisvi-
rassa oleviin pappeihin . Tuomio-
kapitulin valvontaoikeus ja toimi-
valta heijastavat säännöksen esitöi-
den perusteella kirkon episkopaa-
lista rakennetta, jonka mukaan 
hiippakunnan papisto on piispan ja 
tuomiokapitulin erityisen ohjaus- 
ja valvontavallan alaista .

Korkein hallinto-oikeus kiinnitti 
huomiota siihen, että avioliittolain 
muutoksen esitöissä oli korostettu, 
ettei muutoksella ollut tarkoitus 
puuttua uskonnollisten yhdyskun-
tien avioliittolain 16  §:ssä säädet-
tyyn oikeuteen määrätä kirkollisen 
vihkimisen ehdoista ja muodosta . 
Tämä oikeus palautuu viime kädes-
sä perustuslain 11 §:ssä turvattuun 
uskonnolliseen yhdistymisvapau-
teen, johon sisältyy myös uskonnol-
lisen yhdyskunnan tietynasteinen 

sisäinen autonomia . Kaikilla us-
konnollisilla yhdyskunnilla on si-
ten itsenäinen oikeus päättää, vih-
kivätkö ne avioliittoon samaa suku-
puolta olevia pareja . Korkein hal-
linto-oikeus totesi, että tämän vuok-
si tuomioistuimessa voitiin tässä 
varoituksen antamista koskevassa 
asiassa tutkia ainoastaan sitä, onko 
tuomiokapituli voinut hiippakun-
nan papistoa ohjatessaan ja val-
voessaan katsoa, että pappisvirassa 
olevan papin toiminta on ollut kir-
kon omissa toimivaltaisissa elimis-
sä kirkkolain nojalla määritellyn 
avioliittokäsityksen ja sen perus-
teella annetun ohjeistuksen vas-
taista .

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon avioliittokäsitys oli ennen 
avioliittolain 1 .3 .2017 voimaan tul-
lutta muutosta perustunut siihen, 
että avioliitto on miehen ja naisen 
välinen . Kirkkokäsikirjan avioliit-
toon vihkimistä koskevaa kaavaa, 
jonka sanamuoto viittaa vain mie-
hen ja naisen väliseen avioliittoon, 
ei ollut avioliittolain muuttamisen 
jälkeen muutettu . Samaa sukupuol-
ta olevien parien vihkimistä oli saa-
dun selvityksen mukaan käsitelty 
eri yhteyksissä kirkolliskokoukses-
sa, jossa kirkon avioliittokäsitystä 
tai pappien vihkimisoikeutta ei kui-
tenkaan ollut päädytty laajenta-
maan eräistä laajentamisen puoles-
ta esitetyistä aloitteista ja näkemyk-
sistä huolimatta . Piispainkokous oli 
lisäksi kirkkolaissa säädetyn toimi-
valtansa nojalla ennen avioliittolain 
muutoksen voimaan tuloa 31 .8 .2016 
antanut selonteon avioliittolain muu-
toksen johdosta .

Piispainkokous oli edellä maini-
tussa selonteossaan todennut, että 
voimaan astuva avioliittolain muu-
tos ei vaikuta papin oikeuteen vih-
kiä kirkolliseen avioliittoon sekä 
viitannut siihen että papin vihkies-
sä kirkolliseen avioliittoon hänen 
velvollisuutenaan on toimittaa vih-
kiminen kirkkojärjestyksen ja kirk-
kokäsikirjan määräysten mukaan .

Kirkolliskokous oli täysistunnos-
saan 18 .5 .2018 päättänyt, että edus-
taja-aloite 1/2017 kirkon avioliitto-
käsityksen laajentamiseksi jätetään 
raukeamaan . Samalla kirkollisko-
kous oli päättänyt pyytää piispain-
kokousta edistämään kunnioitta-
vaa keskustelua ja edelleen selvittä-

mään vaihtoehtoja avioliittokäsi-
tyksestä vallitsevan erimielisyyden 
ratkaisemiseksi . Asiaa oli valmistel-
tu piispojen yhteisissä neuvotteluis-
sa, ja kirkolliskokouksessa elokuus-
sa 2020 oli käyty asiasta keskustelu 
piispainkokouksen 6 .8 .2020 päivä-
tyn vastauksen perusteella .

Saadun selvityksen perusteella 
korkein hallinto-oikeus totesi oike-
udellisena arvionaan, että Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon avio-
liittokäsitystä ja vihkimistä koske-
vaan säännöstöä ei ollut avioliitto-
lain muutoksen vuoksi muutettu .

Tuomiokapitulin ei edellä esitet-
tyyn nähden voitu katsoa toimi-
neen lainvastaisesti, kun se oli an-
tanut A:lle kirkkolain 5 luvun 3 §:n 
3 momentissa tarkoitetun varoituk-
sen . Asiaa ei ollut perustuslaissa 
turvattu kirkon sisäinen autonomia 
huomioon ottaen perustetta tässä 
pappisviran hoitamista koskevassa 
yhteydessä arvioida suhteellisuus-
periaatteen valossa toisin .

Korkein hallinto-oikeus kumosi 
hallinto-oikeuden päätöksen, jolla 
hallinto-oikeus oli A:n valituksesta 
kumonnut tuomiokapitulin päätök-
sen .

Äänestys 4–1 .

Suomen perustuslaki 11 § 
Kirkkolaki 1 luku 1 §, 4 luku 2 § 
1 momentti, 5 luku 3 § 3 moment-
ti, 20 luku 7 § 1 momentti, 21 luku 
2 § 5 kohta b alakohta, 24 luku 3 § 
1 momentti 4 kohta ja 4 § 1 mo-
mentti 
Kirkkojärjestys 2 luku 18 §

KHO:2020:98
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa 
– Perheenyhdistäminen – Lapsi 
– Yksin tullut alaikäinen – Tois-
sijainen suojelu – Maahantulo-
säännösten kiertäminen – Perhe -
elämän suoja

Valittajana oleva perheenkokoaja 
oli saapunut Suomeen alaikäisenä 
turvapaikanhakijana, ja hänelle oli 
myönnetty oleskelulupa toissijai-
sen suojelun perusteella . Asiassa 
oli kysymys siitä, oliko Maahan-
muuttovirasto voinut hylätä haki-
joina olevien vanhempien oleskelu-
lupahakemukset sillä perusteella, 
että asiassa oli ollut perusteltu aihe 
epäillä heidän pyrkineen kiertä-
mään maahantulosäännöksiä lä-
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hettämällä alaikäisen lapsensa Suo-
meen tarkoituksenaan saada itsel-
leen oleskeluluvat .

Valittajalle annetun toissijaista 
suojelua koskevan päätöksen mu-
kaan hänen kotialueensa Anbarin 
läänin turvallisuustilanne ei ollut 
sellainen, että vaara uhkaisi henki-
lökohtaisesti ketä tahansa pelkäs-
tään alueella oleskelemisen vuoksi . 
Päätöksessä oli todettu, että valitta-
ja oli alaikäinen tyttö, jonka van-
hemmat asuivat Bagdadissa, eikä 
hänellä ollut kotialueellaan Anba-
rin läänissä sellaista aikuista, joka 
olisi pystynyt huolehtimaan hänen 
turvallisuudestaan, tai muuta tur-
vaverkkoa . Päätöksen mukaan nämä 
olivat sellaisia valittajan henkilö-
kohtaiseen turvallisuuteen vaikut-
tavia seikkoja, jotka asettivat valit-
tajan erityisen alttiiksi joutua mie-
livaltaisen väkivallan uhriksi koti-
alueellaan, kun otettiin huomioon 
alueen turvallisuustilanne .

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
etteivät toissijaisen suojelun myön-
tämisen perusteena olleet seikat eli 
valittajan kotialueen Anbarin lää-
nin turvallisuustilanne ja hänen 
paluunsa sinne yksin vanhempien 
asuessa Bagdadissa ja sittemmin 
Turkissa olleet sellaisia syitä, joilla 
voitaisiin perustella tarvetta lähet-
tää valittaja pois vanhempiensa 
luota Bagdadista tai Turkista . Kun 
otettiin huomioon toissijaisen suo-
jelun perusteet, valittajan vanhem-
pien esille tuomista Irakin turvalli-
suustilanteeseen liittyvistä näkö-
kohdista huolimatta asiassa ei voi-
tu katsoa, että vanhempien päätök-
selle lähettää valittaja luotaan ha-
kemaan Suomesta kansainvälistä 
suojelua olisi ollut valittajan hen-
keen tai terveyteen liittyvä pakotta-
va syy .

Kun lisäksi otettiin huomioon 
asiassa ilmenneet muut olosuhteet, 
asiassa oli riittävällä varmuudella 
pääteltävissä vanhempien tarkoi-
tuksena olleen lähettää valittaja 
Suomeen hakeakseen oleskelulupia 
myöhemmin itselleen . Maahanmuut-
tovirasto oli siten voinut katsoa, 
että valittajan vanhemmat olivat 
pyrkineet kiertämään maahantu-
loa koskevia säännöksiä ulkomaa-
laislain 36 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetulla tavalla .

Hakijoiden ja valittajan välillä ei 
voitu katsoa olevan kiinteää per-

he-elämää, minkä vuoksi asiaa ei 
ollut aihetta arvioida toisin ulko-
maalaislain 66 a  §:n perusteella . 
Oleskelulupien hylkääminen ei myös-
kään merkinnyt Euroopan ihmisoi-
keussopimuksen vastaista puuttu-
mista perhe-elämän suojaan .

Äänestys 6–1 .

Ulkomaalaislaki 6 § 1 momentti, 
36 § 2 momentti, 37 § 1 momentti, 
66 a § ja 114 § 1 momentti 
Lapsen oikeuksia koskeva yleisso-
pimus 3 artikla 1 kohta, 7 artikla 
1 kohta ja 10 artikla 1 kohta 
Euroopan ihmisoikeussopimus 
8 artikla 
Ks . KHO 2009:86

KHO:2020:101
Ylimääräinen muutoksenhaku 
– Menetetyn määräajan palautta-
minen – Yleiskalastusoikeuksien 
rajoittaminen – Kalastusopas 
– Asianosainen – Asianosaisen 
kuuleminen – Tiedoksianto – Va-
litusoikeus – Erittäin painava syy

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus oli kaupungin hakemukses-
ta kieltänyt yleiskalastusoikeuksien 
käytön kaupungin läpi kulkevalla 
ja sen edustalle laskevalla jokialueel-
la määräajaksi .

Alue oli tärkeä kalastuskohde . 
Alueella oli ollut erityistä merkitys-
tä niille kalastusoppaille, jotka ka-
lastuslain mukaisen luvan nojalla 
järjestivät kalastusmatkailuyrittä-
jinä asiakkailleen alueelle ulottu-
via kalastusmatkailutilaisuuksia . 
Kalastuskiellon määrääminen vai-
kutti välittömästi heidän oikeu-
teensa, velvollisuuteensa tai etuun-
sa . Koska heitä ei ollut kuultu kau-
pungin hakemuksesta eikä ELY-kes-
kuksen päätöstä kalastuskiellon 
määräämisestä ollut annettu heille 
tiedoksi, he eivät olleet erittäin pai-
navan syyn vuoksi voineet määrä-
ajassa hakea muutosta päätökseen . 
Korkein hallinto-oikeus palautti heil-
le menetetyn määräajan ELY-kes-
kuksen päätöksestä valittamista 
varten .

Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 
6 §, 61 ja 62 § 
Kalastuslaki 124 § 1 momentti 
(379/2015) 
Laki oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa 126 § 1 momentti 

Hallintolaki 11 §, 34 § 1 momentti 
ja 54 § 1momentti

KHO:2020:102
Ulkomaalaisasia – Valituslupa – 
Valitusluvan myöntämisperusteet 
– Muu erityisen painava syy 
– Uusi selvitys

Maahanmuuttovirasto oli hylän-
nyt muutoksenhakijan oleskelulu-
pahakemuksen, koska oleskelulu-
van kaikkien edellytysten ei kat-
sottu täyttyneen . Hallinto-oikeus 
oli hylännyt muutoksenhakijan 
valituksen .

Muutoksenhakija oli korkeim-
paan hallinto-oikeuteen toimitta-
massaan valituslupahakemuksessa 
katsonut, että valitusluvan myöntä-
miselle on olemassa muu erityisen 
painava syy, koska hän uuden selvi-
tyksen myötä täyttää kaikki oleske-
luluvan myöntämisen edellytykset .

Korkein hallinto-oikeus totesi, että 
uuden selvityksen esittäminen vasta 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei 
ollut ulkomaalaislain 196 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettu erityisen pai-
nava syy, jonka perusteella valitus-
lupa tulisi myöntää . Valituslupaha-
kemus hylättiin .

Ulkomaalaislaki 196 § 4 momentti 
Hallituksen esitys 32/2016 vp

KHO:2020:103
Holhoustoimen edunvalvonta 
– Kiinteistön kauppa – Holhous-
toimilain mukainen lupa – Vali-
tusoikeus – Välittömät ja välilliset 
oikeusvaikutukset – Oikeustoi-
men vastapuoli

Asiassa oli ratkaistavana, oliko hol-
houstoimilain 35  §:n mukaista lu-
pa-asiaa koskevalla päätöksellä sel-
laisia välittömiä vaikutuksia luvan-
varaisen oikeustoimen vastapuolen 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun, 
että hänellä olisi ollut valitusoikeus 
lupa-asiassa annetusta päätöksestä .

Edunvalvoja oli hakenut holhous-
toimilain mukaista lupaa päämie-
hensä A omistamien kiinteistöjen 
myymiseen päämiehen pojalle D ja 
tämän puolisolle E . Kiinteistön kau-
palla oli tarkoitus toteuttaa maatilan 
sukupolvenvaihdos . Maistraatti (ny-
kyisin Digi- ja väestötietovirasto) 
katsoi, että alhaisen kauppahinnan 
vuoksi kyseessä oleva oikeustoimi 
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oli lahjoitus, jolle ei voida myöntää 
holhoustoimilain mukaista lupaa . 
Maistraatin mukaan oikeustoimi ei 
myöskään ollut A:n edun mukai-
nen . Maistraatti hylkäsi hakemuk-
sen . Hallinto-oikeus jätti D:n vali-
tuksen maistraatin päätöksestä tut-
kimatta .

Korkein hallinto-oikeus totesi, että 
holhoustoimilain ja siinä olevan tiet-
tyjä oikeustoimia koskevan lupajär-
jestelmän tarkoituksena on päämie-
hen edun turvaaminen . Maistraatin 
lupa-asiaan antamassa päätöksessä 
ei ollut kyse siitä, että sillä rajoitettai-
siin osapuolten mahdollisuutta ryh-
tyä luvanvaraiseen oikeustoimeen 
sinänsä, vaan lupa-asiaan annetta-
van päätöksen tarkoitus oli turvata 
se, ettei sellaisella oikeustoimella ai-
heuteta edunvalvottavan päämiehen 
eduille vahinkoa .

Kiinteistön kauppa koski tosi-
asiassa D:n etua . Korkein hallinto -
oikeus katsoi, että maistraatin hol-
houstoimilain nojalla antaman pää-
töksen vaikutukset olivat kuitenkin 
hänen kannaltaan välillisiä . Näin 
ollen maistraatin päätös ei koske-
nut D:n oikeutta tai etua sillä ta-
voin, että hänellä olisi ollut valitus-
oikeus maistraatin päätöksestä . 
Hallinto-oikeuden päätöksen lop-
putulosta ei muutettu .

Holhoustoimesta annettu laki 1 §, 
34 § 1 momentti 1 kohta, 35 § ja 
87 § 1 momentti 
Hallintolainkäyttölaki 6 § 1 mo-
mentti 
Oikeudenkäynnistä hallintoasiois-
sa annettu laki 126 § 1 momentti

Ympäristöasiat

KHO:2020:92
Maankäyttö ja rakentaminen – 
Ranta-asemakaava – Rakennusoi-
keuden siirtäminen – Tarkoituk-
senmukainen kokonaisuus – 
Yleiskaava-alue – Selvitysten 
riittävyys – Yhdenvertaisuus

Maanomistajan toimesta laadittu 
ranta-asemakaava muodostui osa -
alueesta A ja osa-alueesta B, joiden 
välinen etäisyys oli 20 kilometriä . 
Osa-alue A sijaitsi oikeusvaikuttei-
sen rantayleiskaavan alueella . Osa -
alueella B ei ollut voimassa oikeus-
vaikutteista yleiskaavaa .

Ranta-asemakaavan laskennalli-
nen rakennusoikeus perustui osa -
alueeseen B kuuluvien vesistöjen 
osalta tehtyihin mitoituslaskelmiin . 
Tältä osa-alueelta lasketusta yh-
teensä 24 rakennuspaikasta neljä 
rakennuspaikkaa oli osoitettu osa -
alueelle A . Nämä rakennuspaikat 
sijoittuivat rantayleiskaavassa osoi-
tetulle maa- ja metsätalousvaltaisel-
le alueelle (M) .

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että osa-aluetta A koskevassa ran-
tayleiskaavassa oli selvitetty koko 
yleiskaava-alueen osalta rakennus-
oikeuden tasapuolinen jakaminen 
maanomistajien välillä niin, että 
riittävistä vapaa-alueista oli samal-
la huolehdittu . Ranta-asemakaavan 
kaava-aineistosta ei voitu selvittää, 
oliko yleiskaava-alueen muilla 
maanomistajilla käyttämättä yleis-
kaavan mukaista rantarakennusoi-
keutta tai vastaavaa tarvetta raken-
nuspaikkojen siirtämiselle . Kaava-
selvitysten perusteella ei myöskään 
voitu luotettavasti varmistua siitä, 
että neljän uuden rantarakennus-
paikan osoittaminen lainvoimaisen 
yleiskaavan alueelle ei ole vastoin 
ranta-alueen kaavoituksessa huo-
mioon otettavaa maanomistajien 
tasapuolisen kohtelun vaatimusta . 
Kun lisäksi otettiin huomion, että 
mainitut neljä uutta rakennuspaik-
kaa oli suunniteltu sijoittaa yleis-
kaavassa rakentamiselta vapaaksi 
osoitetuille alueille, ranta-asema-
kaavaa laadittaessa oli riittämättö-
mästi selvitetty, miten yleiskaava 
oli ollut ohjeena ranta-asemakaa-
vaa laadittaessa .

Kaava-asiakirjoihin ei näin ollen 
sisältynyt sellaista maankäyttö- ja 
rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettua 
selvitystä, jonka perusteella maan-
käyttö- ja rakennuslain 73 §:ssä ase-
tettujen kaavan sisältövaatimusten 
ja maanomistajien yhdenvertaisen 
kohtelun vaatimuksen toteutumis-
ta voitiin arvioida koko sillä alueel-
la, jolla kaavalla voitiin arvioida 
olevan olennaisia vaikutuksia .

Kun myös otettiin huomioon 
ranta -asemakaavan osa-alueen A ja 
osa-alueen B välinen pitkä etäisyys, 
edellä selostettu osa-aluetta A kos-
keva kaavatilanne ja se, että siirret-
täessä rakennusoikeutta saman 
maanomistajan yhden vesistön ran-
nalta toiselle siirrolla saattaa olla 
vaikutusta myös vastaanottavan ve-

sistön muiden rannanomistajien 
rakennusmahdollisuuksiin, kaava- 
alue ei muodostanut maankäyttö- 
ja rakennuslain 74 §:n 2 momentis-
sa tarkoitettua tarkoituksenmukais-
ta kokonaisuutta . Tällaiset vaiku-
tukset ja rakennusoikeuksien siir-
tämisen edellytykset olivat lähtö-
kohtaisesti selvitettävissä ja rat-
kaistavissa vain laajahkoa alueko-
konaisuutta ja useiden maanomis-
tajien alueita koskevan ranta-aluei-
den kaavoituksen yhteydessä .

Kaupunginvaltuuston päätös ja 
hallinto-oikeuden päätös, jolla kau-
punginvaltuuston päätöksestä teh-
ty valitus oli hylätty, kumottiin .

Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §, 
42 § 1 momentti, 54 § 1 momentti, 
73 § 1 ja 3 momentti sekä 74 § 
2 momentti 
Suomen perustuslaki 6 §

KHO:2020:93
Maankäyttö ja rakentaminen – 
Suunnittelutarveratkaisu – 
ELY-keskuksen valitusoikeus 
– Naapuriasema – Valtakunnalli-
nen tai maakunnallinen merkitys

Kunnan rakennusvalvontaviran-
omainen oli hyväksynyt A:n suun-
nittelutarveratkaisua koskevan ha-
kemuksen omakotitalon ja autotal-
lin rakentamiseen noin 0,6 hehtaa-
rin suuruiselle kiinteistölle . Kiin-
teistö sijaitsi noin 70 metrin etäi-
syydellä moottoritiestä .

Asiassa oli ratkaistavana, oliko 
ELY-keskuksen ympäristö ja luon-
nonvarat -vastuualueella valitusoi-
keutta hanketta koskevasta suun-
nittelutarveratkaisupäätöksestä .

ELY-keskuksen ympäristö ja luon-
nonvarat -vastuualueen valitukses-
sa esitetyt valitusperusteet liittyivät 
alueiden käyttöön ja rakentamisen 
ohjaukseen, jotka kuuluivat sen 
tehtäviin ja toimialaan . Kun otet-
tiin huomioon, että ELY-keskusten 
eri vastuualueiden tehtävät ja toi-
mivalta oli elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksista annetussa 
laissa määritelty erillisiksi, ELY-kes-
kuksen ympäristö ja luonnonvarat 
-vastuualueella ei ollut asiassa 
maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n 
1 momentin 1 kohdassa tarkoitet-
tuun naapuriasemaan perustuvaa 
valitusoikeutta sen johdosta, että 
saman ELY-keskuksen liikenne- ja 
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infrastruktuuri -vastuualue toimi 
rakennuspaikkaan rajoittuvan moot-
toritien tienpitoviranomaisena . Sil-
lä valituksessa esitetyllä seikalla, 
että ELY-keskuksen työjärjestyksen 
mukaan suunnittelutarveratkaisuis-
ta valittaminen kuului ELY-keskuk-
sen ympäristö ja luonnonvarat -vas-
tuualueen yksikön tehtäviin, ei ol-
lut asiassa ratkaisevaa merkitystä .

Rakennuspaikka ei sijoittunut 
erityisiä luonnon tai kulttuuriympä-
ristön arvoja omaavalle alueelle, 
eikä hanke vähäisyytensä vuoksi 
muutoinkaan sellaisenaan ollut 
maankäyttö- ja rakennuslain 18 §:n 
2 momentissa tarkoitettu vaikutuk-
siltaan valtakunnallinen tai merkit-
tävä maakunnallinen asia, joka mai-
nitun säännöksen perusteella kuu-
luisi ELY-keskuksen valvottavaksi . 
Myöskään suunnittelutarveratkai-
sua koskevan hakemuksen hyväksy-
misestä aiheutuvia mahdollisia ker-
rannaisvaikutuksia, kuten vaikutus-
ta saman kunnan alueella muissa 
vastaavissa asioissa tehtäviin pää-
töksiin, ei voitu pitää asian maakun-
nallisen tai valtakunnallisen merki-
tyksen perusteena .

Hallinto-oikeuden päätöksen, jol-
la ELY-keskuksen valitus oli jätetty 
tutkimatta, lopputulosta ei muu-
tettu .

Maankäyttö- ja rakennuslaki 18 § 
2 momentti, 193 § 1 momentti 
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksista 3 § 1 momentti ja 
4 § 2 momentti 
Valtioneuvoston asetus elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sista 2 §

KHO:2020:100
Vesihuolto – Vesihuoltolaitos – 
Liittämisvelvollisuus – Vapautta-
minen liittämisvelvollisuudesta 
– Vapauttamisen edellytykset – 
Kannettava vesi – Liittämiskus-
tannukset – Vesihuoltolaitos 
– Palvelujen vähäinen tarve – Ve-
sihuollon taloudellinen ja asian-
mukainen hoitaminen – Muut 
vapauttamishakemukset

Kiinteistöä käytettiin kesäasuntona 
erään liiton jäsenten vuokrauskäy-
tössä . Sitä vuokrattiin kesäisin ke-
säkuusta syyskuuhun kerrallaan 
yhden perheen käyttöön sekä joita-
kin kertoja kesässä muuhun vuok-

rauskäyttöön . Kiinteistöllä oli kom-
postoiva ulkokäymälä ja kaksi kai-
voa, joiden vettä käytettiin pesuve-
tenä . Kiinteistön talousveden käyt-
tö oli mantereelta kanistereilla tuo-
tavan kantoveden varassa . Ympä-
ristötarkastajan tarkastuksessa oli 
arvioitu syntyvien harmaiden jäte-
vesien määrä vähäiseksi sekä todet-
tu jätevesien käsittelyn olevan asian-
mukaista . Kun otettiin huomioon 
kiinteistön käyttö lähinnä kesäkuu-
kausiin rajoittuvana vapaa-ajan 
asuntona, kiinteistön vaatimaton 
varustetaso ja se, ettei kiinteistöllä 
ollut käytössään juoksevaa vettä, 
kiinteistön vesihuoltopalvelujen tar-
vetta voitiin pitää vähäisenä . Arvi-
oitaessa kiinteistön vesihuoltolai-
toksen palvelujen vähäistä tarvetta 
suhteessa liittämisestä aiheutuviin 
kustannuksiin liittäminen muodos-
tui kiinteistön omistajalle vesihuol-
tolain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan 
mukaisesti kohtuuttomaksi .

Vapauttaminen edellytti vesihuol-
tolain 11 §:n 2 momentin 2 kohdan 
mukaan lisäksi, ettei vapautuksen 
myöntäminen vaaranna vesihuol-
lon taloudellista ja asianmukaista 
hoitamista vesihuoltolaitoksen toi-
minta-alueella . Kun otettiin huo-
mioon asiassa vesiosuuskunnan 
taloudellisesta tilanteesta saatu sel-
vitys sekä jo aiemmin vireillä ol-
leet hakemukset ja myönnetyt va-
pautukset liittämisvelvollisuudes-
ta, haetun vapautuksen myöntämi-
sen katsottiin vaarantavan vesi-
huollon taloudellisen ja asianmu-
kaisen hoitamisen vesihuoltolai-
toksen toiminta-alueella . Edelly-
tyksiä vesiosuuskunnan vesijohto- 
ja paineviemäriverkostoon liittä-
misvelvollisuudesta vapauttami-
seen ei näin ollen ollut . Sen vuoksi 
hallinto-oikeuden ja ympäristön-
suojelupäällikön päätökset kumot-
tiin ja vapauttamista koskeva hake-
mus hylättiin .

Vesihuoltolaki 10 § 1 momentti 
(119/2001) ja 11 §

Verotusasiat

KHO:2020:95
Henkilökohtaisen tulon verotus 
– Kotitalousvähennys – Asunnon 
kunnossapito- tai perusparannus-

työ – Turva- ja hälytysjärjestelmä 
– Asennustyö

A oli asennuttanut kotiinsa B Oy:n 
tarjoaman turva- ja hälytysjärjestel-
män, joka sisälsi muun muassa kes-
kusyksikön (GSM- ja Wifi-liitäntä), 
puhekeskuksen, käyttönäppäimis-
tön sekä murto- ja palovaroittimet . 
Lisäksi järjestelmään oli liitettävis-
sä vesi- ja vuotovahdit . Järjestel-
män asennustyöt olivat sisältäneet 
A:n kotona tehdyn asennettavan 
järjestelmän ja siihen liittyvän pal-
velun laajuuden määrittämisen, 
asennettavien ilmaisimien ja kes-
kusyksikön sijainnin yksityiskoh-
taisen suunnittelun, laitteiden var-
sinaisen asennus- ja ohjelmointi-
työn sekä hälytysjärjestelmän käy-
tön koulutuksen .

A:n hankkiman järjestelmän tar-
koituksena oli muun ohella varoit-
taa rakennusta ja rakennelmia uh-
kaavista vahingoista ja siten eh-
käistä suurten vahinkojen aiheutu-
mista ja edistää asunnon kunnossa-
pitoa . Korkein hallinto-oikeus kat-
soi, että järjestelmää oli pidettävä 
luonteeltaan taloteknisenä perus-
parannuksena . Näin ollen järjestel-
män asennustyö oli tuloverolain 
127 a §:n 1 momentissa tarkoitettua 
kotitalousvähennykseen oikeutta-
vaa asunnon kunnossapito- tai pe-
rusparannustyötä . Ennakkoratkai-
su verovuodelle 2019 .

Tuloverolaki 127 a § 1 momentti 
(1246/2013)

KHO:2020:96
Ennakkoperintä – Ennakonpidä-
tys – Lähdeverotus – Työskentely 
Suomessa – Urheilija – Allekirjoi-
tuspalkkio

A Oy oli tehnyt ulkomaalaispelaa-
jien kanssa neljä esisopimusta siitä, 
että nämä pelaisivat A Oy:n jouk-
kueessa kahden tai kolmen peli-
kauden ajan . Esisopimusten perus-
teella A Oy oli maksanut ulkomaa-
laispelaajille allekirjoituspalkkioi-
ta, jotka ulkomaalaispelaajien oli 
pitänyt palauttaa A Oy:lle, mikäli 
esisopimus olisi mitätöitynyt hei-
dän käytettyään esisopimuksien 
mukaista mahdollisuutta tehdä pe-
laajasopimus toiseen sarjaan tietyn 
määräajan kuluessa . Esisopimuk-
sissa oli myös sovittu nettopalkka-
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periaatteesta, jonka mukaan yhtiö 
huolehti ulkomaalaispelaajien vero-
jen maksusta . Yhtiö oli pitänyt ulko-
maalaispelaajia allekirjoituspalkki-
oiden maksuhetkillä rajoitetusti ve-
rovelvollisina ja tilittänyt valtiolle 
allekirjoituspalkkioiden perusteel-
la lasketut 15 prosentin suuruisia 
lähdeveroja vastaavat määrät .

Ulkomaalaispelaajat olivat sit-
temmin pelanneet A Oy:n joukku-
eessa, ja heistä oli tullut Suomessa 
yleisesti verovelvollisia . Kahden esi-
sopimuksen osalta yhtiö oli maksa-
nut ulkomaalaispelaajalle allekir-
joituspalkkiona ja ensimmäisen 
pelikauden rahapalkkana saman 
määrän, jonka yhtiö oli maksanut 
heille toisen pelikauden rahapalk-
kana . Myös kahden muun esisopi-
muksen osalta yhtiö oli maksanut 
ensimmäisten pelikausien aikana 
ulkomaalaispelaajille olennaisesti 
pienempää rahapalkkaa kuin seu-
raavina pelikausina . Lisäksi yhtiö 
oli kaikkien esisopimusten osalta 
maksanut ensimmäisten pelikau-
sien aikana rahapalkkaa vain osan 
aikaa pelikaudesta . Seuraavina pe-
likausina rahapalkkaa oli maksettu 
kuukausittain kesäkuukausia lu-
kuun ottamatta .

A Oy:n verotarkastuskertomuk-
sessa oli katsottu, että allekirjoitus-
palkkiot olivat tosiasiallisesti olleet 
Suomessa pelaamisesta saatuja en-
nakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitet-
tuja palkkoja ja että ne oli maksettu 
15 prosentin lähdeveron alaisina 
suorituksina, jotta oli vältytty kor-
keammalta yleisesti verovelvolli-
sen tuloverolta . Yhtiölle oli mak-
suunpantu toimittamatta jääneet 
ennakonpidätykset veronkorotuk-
sineen . Maksuunpanopäätöksiin ei 
ollut merkitty verotusmenettelystä 
annetun lain 28  §:ää sovellettuna 
oikeusohjeena .

Korkein hallinto-oikeus otti asias-
sa huomioon ulkomaalaispelaajille 
allekirjoituspalkkioina ja ensim-
mäisten pelikausien rahapalkkoina 
maksetut yhteenlasketut määrät 
sekä ensimmäisten pelikausien ra-
hapalkkojen maksutavat ja katsoi, 
että kaikkien neljän esisopimuksen 
osalta allekirjoituspalkkiot olivat 
koko määriltään osa sanottujen ul-
komaalaispelaajien ensimmäisiltä 
pelikausilta saamia nettopalkkoja . 
Koska allekirjoituspalkkiot kohdis-
tuivat sellaiseen pelaajien henkilö-

kohtaiseen toimintaan, jota he oli-
vat harjoittaneet ollessaan Suomes-
sa yleisesti verovelvollisia, korkein 
hallinto-oikeus katsoi allekirjoitus-
palkkiot osaksi sitä palkkatuloa, 
jonka ulkomaalaispelaajat olivat 
saaneet, kun he olivat olleet Suo-
messa yleisesti verovelvollisia . Si-
ten niiden osalta oli lähdeveron 
suorittamisen sijasta tullut toimit-
taa ennakonpidätys . Koska ennak-
koperintälain 13 §:n soveltamis-
alaan kuuluvat kaikenlaatuiset pal-
kat, jotka saadaan työsuhteessa, 
maksuunpanot oli voitu toimittaa 
sanotun säännöksen nojalla, eikä 
asiassa ollut annettava merkitystä 
sille seikalle, ettei maksuunpano-
päätöksissä ollut sovellettuna oi-
keusohjeena mainittu verotusme-
nettelystä annetun lain 28  §:ää . 
Vuodet 2012 ja 2014 .

Ennakkoperintälaki 9 § 1 moment-
ti, 13 § 1 momentti 1 kohta, 38 § 
1 momentti (516/2010) ja 44 § 
1 momentti (516/2010) 
Tuloverolaki 9 § 1 momentti ja 
4 momentti sekä 10 § 4 b kohta 
Laki rajoitetusti verovelvollisen tu-
lon verottamisesta 1 § 1 momentti

KHO:2020:99
Arvonlisävero – Kiinteistön 
käyttöoikeuden luovuttaminen – 
Työpisteen vuokraus – Lukollisen 
toimistotilan vuokraus – Oheis-
hyödykkeet – Yhteistoimistopal-
velu – Palvelukokonaisuus – Liit-
tymisperiaate

A Oy tarjosi yhteistoimistopalvelu-
ja, joissa asiakas voi varata käyt-
töönsä yhden tai useamman joko 
nimetyn tai nimeämättömän työ-
pisteen avotilassa . Nimeämättö-
män työpisteen voi varata joko päi-
vä- tai kuukausimaksua vastaan ja 
nimetyn työpisteen kuukasimak-
sua vastaan . Työpisteen käyttöoi-
keuden lisäksi palveluihin sisältyi-
vät muun muassa palveluvastaavan 
palvelut, turvallisuus- ja järjestely-
palvelut, siivouspalvelut, internet-/
WIFI-yhteys, tulostus- ja kopiointi-
palvelut sekä ilta- ja aamiais- ja 
muita tapahtumia . Osaan palveluis-
ta sisältyi myös henkilökohtaisten 
tavaroiden säilytys sekä postiosoite 
ja -lokero . Korkein hallinto-oikeus 
ei muuttanut keskusverolautakun-
nan päätöstä, jonka mukaan palve-

lut muodostivat yhden jakamatto-
man kokonaisuuden, josta oli suori-
tettava arvonlisäveroa arvonlisäve-
rolain 1 §:n nojalla .

A Oy tarjosi lisäksi palvelua, jos-
sa asiakas sai käyttöönsä kalustetun 
ja lukollisen toimiston sekä lisäksi 
edellä mainitut palvelut . Lukollisen 
toimistotilan antamista käyttöön oli 
pidettävä arvonlisäverolain 27 §:ssä 
tarkoitettuna kiinteistön käyttöoi-
keuden luovutuksena . Palvelukoko-
naisuuden katsottiin muodostavan 
yhden jakamattoman taloudellisen 
suorituksen, jossa pääsuoritteena 
oli kiinteistön käyttöoikeuden luo-
vuttaminen ja muut palvelut olivat 
asiakkaan keino käyttää tätä pää-
asiallista palvelua parhaissa mah-
dollisissa olosuhteissa . Näin ollen 
palvelua oli kokonaisuudessaan pi-
dettävä arvonlisäverolain 27  §:ssä 
tarkoitettuna kiinteistön käyttöoi-
keuden luovutuksena .

Keskusverolautakunnan ennakko-
ratkaisu ajalle 26 .4 .2019–
31 .12 .2020 . 
Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 
1 kohta, 27 § ja 28 § 
Neuvoston direktiivi yhteisestä ar-
vonlisäverojärjestelmästä 
2006/112/EY 2 artikla 1 kohta a ja 
c alakohta sekä 135 artikla 1 kohta 
l alakohta 
Täytäntöönpanoasetus N:o 
282/2011, jota on muutettu palve-
lujen suorituspaikan osalta 
7 .10 .2013 annetulla neuvoston täy-
täntöönpanoasetuksella N:o 
1042/2013, 13 b artikla 
Unionin tuomioistuimen tuomiot 
asioissa C-55/14, Régie communa-
le autonome du stade Luc Varenne, 
C-42/14, Wojskowa Agencja Miesz-
kaniowa w Warszawie, C-392/11, 
Field Fisher Waterhouse ja 
C-215/19, Veronsaajien oikeuden-
valvontayksikkö

KHO:2020:104
Tuloverotus – Tulon veronalai-
suus – Tulon käsite – Ansiotulo – 
Avoero – Avoliittolaissa tarkoitet-
tu hyvitys – Kotityö

A ja B olivat avopuolisoita ja tulove-
rolain 7 §:ssä tarkoitettuja puolisoi-
ta . A oli ollut avoliiton aikana an-
siotyössä vain osittain, koska hän 
oli hoitanut avopuolisoiden yhteis-
tä kotia ja lapsia, kun B oli työsken-
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nellyt kokoaikaisesti yrityksessään . 
A ja B olivat eroamassa, ja B oli täs-
sä yhteydessä maksamassa A:lle 
avopuolisoiden yhteistalouden pur-
kamisesta annetussa laissa tarkoi-
tettua hyvitystä A:n tekemän koti-
työn perusteella .

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että perheenjäsenen kotityö yhtei-
sen perheen hyväksi ei tapahdu 
työsuhteessa eikä se muutoinkaan 
ole luonteeltaan ansiotarkoitukses-
sa tapahtuvaa . Hyvityksen perus-
teena oleva kotityö on luonteeltaan 
perheen sisäistä työnjakoa perheen 
hoitamisen ja kodin ulkopuolella 
tapahtuvan ansiotyön välillä . Avo-
puolisoiden yhteistalouden purka-
misesta annetun lain mukainen 
avoliiton purkautumisen yhteydes-
sä kotityön perusteella maksettava 
kertaluonteinen hyvitys ei kuulu 
tuloverolain tulokäsitteen piiriin, 
eikä tällaisesta hyvityksestä kerry 
veronalaista ansiotuloa .

Verohallinnon ennakkoratkaisu 
verovuodelle 2018 .

Äänestys 4–1

Laki avopuolisoiden yhteistalou-
den purkamisesta 8 § 
Tuloverolaki 7 § 1 ja 3 momentti, 
29 § 1 momentti, 51 § ja 91 §

KKO:N  
VALITUSLUVAT

VL:2020-98
Ulosottokaari – Ulosottoperuste 
– Välimiesmenettely – Välitys-
tuomio – Täytäntöönpanokelpoi-
suus

Diaarinumero: S2020/404

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Vaasan hovioikeus 9 .7 .2020 
U20/298

Välimiesoikeus velvoitti yhtiö A:n 
suorittamaan yhtiö B:lle lisäkaup-
pahintaa ja korvausta oikeuden-
käyntikuluista . Lisäksi välimiesoi-
keus velvoitti A:n ja B:n yhteisvas-
tuullisesti suorittamaan Keskus-
kauppakamarille hallinnointimak-
sun sekä välimiehelle palkkion . 
Tuomiolauselman mukaan maksu-
velvollisuus mainituista korvauk-
sista jakaantuu asianosaisten kes-

kinäisessä suhteessa siten, että A 
vastaa niistä yksin .

Käräjäoikeuden määrättyä väli-
tystuomion kokonaisuudessaan täy-
täntöönpantavaksi ulosottovirasto 
hylkäsi B:n hakemuksen välitystuo-
mion täytäntöönpanosta edellä mai-
nittujen hallinnointimaksun ja väli-
miehen palkkion osalta, koska ha-
kijalla tuli olla ulosottoperuste, jos-
sa velallinen velvoitetaan suoritta-
maan hakijan saatava . Käräjäoi-
keus ja hovioikeus eivät muutta-
neet ulosottoviraston päätöstä .

Kysymys välitystuomion täytän-
töönpanokelpoisuudesta edellä tar-
koitetulta osin .

VL:2020-99
Kiristys – Törkeä kiristys

Diaarinumero: R2020/432

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Vaasan hovioikeus 23 .4 .2020 
R19/197

A ja kaksi muuta vastaajaa olivat 
houkutelleet B:n kyytiinsä autoon . 
Vastaajat olivat autokyydin aikana 
vaatineet B:ltä rahaa ja B:n verkko-
pankkitunnuksia sekä ottaneet esil-
le aseen ja näyttäneet B:lle, että sen 
lippaassa on patruunoita . Vastaajat 
olivat kyydinneet B:n pankkiauto-
maatille, josta B oli nostanut kaikki 
tilillään olleet varat, autoon palat-
tuaan luovuttanut ne vastaajille 
sekä antanut verkkopankkitunnuk-
sensa vastaajien käyttöön pikavip-
pien hakemista varten .

Kysymys siitä, oliko A menette-
lyllään syyllistynyt törkeään kiris-
tykseen .

VL:2020-100
Pakkokeino – Yhteydenpidon 
rajoittaminen

Diaarinumero: R2020/318

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 10 .3 .2020 
R18/2805

Käräjäoikeus oli vangitsemispää-
töksen yhteydessä määrännyt, että 
rikoksesta epäilty A ei saanut olla 
yhteydessä muiden tutkintavan-
kien kanssa . Kysymys siitä, onko 
tällainen yhteydenpitorajoitus voi-
tu määrätä .

VL:2020-101
Oikeudenkäyntimenettely – Jat-
kokäsittelylupa – Syyttömästi 
vangitun korvaus

Diaarinumero: S2020/49

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Vaasan hovioikeus 13 .11 .2019 
S19/775

Kysymys jatkokäsittelyluvan myön-
tämisen edellytyksistä syyttömästi 
vangitulle maksettavaa korvausta 
koskevassa asiassa, jossa vangitulta 
oli vankeusaikana jäänyt käyttä-
mättä ennen vangitsemista makset-
tu lentolippu ja auton vuokra .

VL:2020-102
Pakkokeino – Vangitseminen – 
Oikeudenkäyntimenettely

Diaarinumero:R2020/466

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Rovaniemen hovioikeus 
23 .6 .2020 R2020/455

Käräjäoikeus määräsi vangitsemis-
asian uudelleen käsittelyn yhtey-
dessä tietomurrosta ja maksuväli-
nepetoksesta epäillyn A:n vangitta-
vaksi myös epäiltynä huumausai-
nerikoksesta .

Kysymys siitä, oliko käräjäoikeus 
voinut määrätä A:n vangittavaksi 
epäiltynä huumausainerikoksesta, 
kun vaatimus vangitsemisesta oli 
tehty yksinomaan suullisesti .

VL:2020-103
Ihmiskauppa – Rikosten yhtymi-
nen – Rikoksen yksiköinti – Ran-
gaistuksen määrääminen

Diaarinumero: R2020/297

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Vaasan hovioikeus 26 .2 .2020 
R18/482

A oli toiminut luonnonmarjojen ja 
-sienten keräystä ja myyntiä har-
joittavien yhtiöiden ainoana halli-
tuksen jäsenenä ja yritysten käy-
tännön toiminnasta vastaavana 
henkilönä . A:n syyksi oli luettu, 
että hän oli käyttänyt hyväksi 26 
asian omistajan riippuvaista ase-
maa ja turvatonta tilaa sekä ereh-
dyttämällä värvännyt asianomista-



jat Thaimaasta Suomeen ja kuljet-
tanut, vastaanottanut sekä majoit-
tanut heidät heidän saattamisek-
seen luonnonmarjojen ja -sienten 
keräämistä sisältävään pakkotyö-
hön ja muihin ihmisarvoa loukkaa-
viin olosuhteisiin .

Kysymys siitä, oliko A syyllisty-
nyt menettelyllään yhteen vai 
26  ihmiskaupparikokseen . Kysy-
mys myös rangaistuksen määrää-
misestä .

VL:2020-106
Ryöstörikos – Ryöstö – Törkeä 
ryöstö – Teräase

Diaarinumero: R2020/269

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Rovaniemen hovioikeus 
14 .2 .2020 R19/756

Vastaajan syyksi oli luettu törkeä 
ryöstö, jossa vastaaja oli lyönyt 
asianomistajaa kirveen hamara-
puolella . Kysymys siitä, oliko ryös-
tössä käytetty ampuma- tai terä-
asetta taikka muuta niihin rinnas-
tettavaa hengenvaarallista välinet-
tä rikoslain 31 luvun 2  §:n 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitetulla ta-
valla .

VL:2020-107
Rangaistuksen määrääminen – 
Yhdistelmärangaistus – Lailli-
suusperiaate – Törkeä pahoinpi-
tely – Hätävarjelu – Hätävarjelun 
liioittelu

Diaarinumero: R2020/434

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 17 .4 .2020 
R19/1581

Kysymys siitä, onko hätävarjelun 
liioitteluna tehty törkeä pahoinpite-
ly sellainen rikoslain 2 c luvun 11 §:n 
2 momentissa tarkoitettu rikos, jos-
ta voidaan tuomita yhdistelmäran-
gaistukseen .

VL:2020-108
Oikeudenkäyntimenettely – Mie-
lentilatutkimuksen määrääminen

Diaarinumero: R2020/608

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 25 .6 .2020 
R19/1937

Hovioikeus katsoi A:n tarkoitta-
neen törmätä autollaan vastaantul-
leeseen kuorma-autoon ja siten tap-
paa kyydissä ollut 3-vuotias lapsen-
sa . A:n syyksi luettiin tapon yritys . 
A oli pyytänyt, että hänen mielenti-
lansa määrätään tutkittavaksi . Ho-
vioikeus hylkäsi pyynnön .

Kysymys mielentilatutkimuksen 
edellytysten täyttymisestä .

VL:2020-109
Turvaamistoimi – Työsopimus 
– Kilpaileva toiminta – Kilpailu-
kielto

Diaarinumero: S2020/517

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 2 .7 .2020 
S20/929

A:n johtajasopimuksessa on ollut 
kilpailukieltoa tarkoittava ehto . A:n 
entinen työnantaja oli oikeuden-
käymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla 
vaatinut, että käräjäoikeus kieltää 
A:ta sakon uhalla ennen kilpailu-
kieltoehdossa asetetun määräajan 
umpeen kulumista aloittamasta ja/
tai jatkamasta työskentelyä tai tar-
joamasta palveluja entisen työnan-
tajayhtiön kanssa kilpailevalle ta-
holle .

Kysymys turvaamistoimipäätök-
sen vaade-edellytyksen täyttymisestä .

VL:2020-110
Varkausrikos – Varkaus – Näpis-
tys – Rangaistuksen määräämi-
nen – Rangaistuksen mittaaminen

Diaarinumero: R2020/467

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Rovaniemen hovioikeus 
30 .4 .2020 R19/943

Hovioikeus luki A:n syyksi 106 var-
kautta, jotka oli tehty noin kolmen ja 
puolen kuukauden aikana, ja tuomit-
si A:n 10 kuukauden vankeusrangais-
tukseen . Tekojen kohteena oli ollut 
vähäisiä määriä lähinnä alkoholijuo-
mia ja tupakkaa . A oli tehnyt teot 
myymälöiden aukioloaikana otta-
malla tuotteet haltuunsa ja poistu-
malla myymälästä tuotteita maksa-
matta . Kysymys siitä, onko A tuomit-
tava varkauksista vai näpistyksistä . 
Kysymys myös rangaistuksesta .

VL:2020-111
Oikeudenkäyntimenettely – Tut-
kimatta jättäminen – Muutoksen-
haku – Muutoksenhakuoikeus

Diaarinumero: R2020/321

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Rovaniemen hovioikeus 
6 .3 .2020 R19/435

Syyttäjä vaati vastaajalle rangais-
tusta törkeästä velallisen epärehel-
lisyydestä sillä perusteella, että 
tämä oli aiheuttanut yhtiön maksu-
kyvyttömyyden tai oleellisesti pa-
hentanut sitä . Syytteeseen yhtynyt 
asianomistaja vaati rikoksen perus-
teella vahingonkorvausta . 

Käräjäoikeus luki vastaajan syyk-
si yhtiön maksukyvyttömyyden 
oleellisen pahentamisen ja hyväksyi 
vahingonkorvausvaatimuksen mää-
rän . Käräjäoikeuden mukaan vas-
taaja ei kuitenkaan ollut aiheuttanut 
yhtiön maksukyvyttömyyttä .

Vastaaja valitti hovioikeuteen . 
Asianomistaja vaati kirjallisessa 
vastauksessaan ja syyttäjä pääkä-
sittelyssä, että vastaajan syyksi lue-
taan myös yhtiön maksukyvyttö-
myyden aiheuttaminen .

Kysymys siitä, oliko hovioikeu-
della oikeus tutkia syyttäjän ja 
asianomistajan vaatimukset .
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