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

lain muuttamisesta sekä niihin 
liittyvät lait (28–59/2022)

HE 129/2021
StVM 33/2021

Lait tulevat voimaan 1.8.2022.

Lakimuutoksilla toteutettiin per-
hevapaauudistus. Lisäksi muutok-
silla pantiin täytäntöön työelämän 
tasapaino -direktiivi. Muutoksilla 
pyritään edistämään miesten ja 
naisten tasa-arvoa työelämässä ja 
helpottamaan työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista.  

Sairausvakuutuslain mukainen 
vanhempainpäivärahajärjestelmä 
uudistettiin kokonaan. Uudistuksen 
mukaisia vanhempainpäivä rahoja 
ovat erityisraskausraha, raskaus-
raha ja vanhempainraha. Työ sopi-
muslain perhevapaita koskeviin 
säännöksiin tehtiin sairausvakuu-
tuslain vanhempainpäivärahasään-
nösten edellyttämät muutokset. 
Työsopimuslakiin tehtiin myös mui-
ta direktiivin täytäntöönpanon edel-
lyttämiä muutoksia ja lisättiin sään-
nös työntekijän oikeudesta omais-
hoitovapaaseen. Varhaiskasvatusla-
kia muutettiin siten, että oikeus var-
haiskasvatukseen alkaa sen kalente-
rikuukauden alussa, jona lapsi täyt-
tää yhdeksän kuukautta. Lisäksi 
eräisiin muihin lakeihin tehtiin ter-
minologisia tai teknisiä muutoksia, 
jotka johtuvat vanhempainpäiväjär-
jestelmään tai työsopimuslain muu-
toksista.  

Suullisen todistelun tallentami-
sesta ja vastaanottamisesta ylei-
sissä tuomioistuimissa koskevan 
lainsäädännön uudistus (96–
101/2022)

HE 133/2021
LaVM 16/2021

Lait tulevat voimaan erikseen lailla 
säädettävänä ajankohtana. 

Uudistuksen johdosta muutettiin 
oikeudenkäymiskaarta sekä oikeu-

paikkojen hakeminen velvoittaa tie-
tyin edellytyksin työnhakijaa työttö-
myysetuuden jatkumisen edellytyk-
senä. Jos työnhakija laiminlyö ha-
kea työmahdollisuuksia tai osallis-
tua palveluihin häneltä edellytetyl-
lä tavalla, häntä muistutetaan työt-
tömyysetuuden saamisen edelly-
tyksistä. Korvauksettomien määrä-
aikojen kestoja porrastettiin ja ly-
hennettiin. 

Laki rekrytointitukikokeilusta ja 
siihen liittyvät lait (20–23/2022) 

HE 160/2021
TyVM 16/2021

Lait tulivat voimaan 1.3.2022.  
Laki rekrytointitukikokeilusta on 
pääosin voimassa 31.12.2023 
saakka. Takaisinperintää, tietojen 
luovuttamista ja tietojensaanti-
oikeuksia, tietojen rekisteröimistä, 
muutoksenhakua sekä kokeilun 
seurantaa ja arviointia koskevat 
säännökset ovat kuitenkin voimas-
sa 31.12.2033 saakka.

Rekrytointitukikokeilusta anne-
tun lain mukainen rekrytointituki 
on ensimmäistä työntekijää palk-
kaavalle yritykselle työntekijän 
palkkakustannuksiin maksettava 
rahallinen tuki. Kokeilun tueksi 
muutetiin väliaikaisesti julkisesta 
työvoima- ja yrityspalvelusta an-
nettua lakia, tulotietojärjestelmäs-
tä annettua lakia ja rikosrekisteri-
lakia. 

Kokeiltavan rekrytointituen ta-
voitteena on madaltaa yritysten 
kynnystä ensimmäisen työntekijän 
palkkaamiseen ja siten edistää uu-
sien työnantajayritysten syntymis-
tä ja tätä kautta yritystoiminnan 
kasvua ja työllisyyttä. Kokeilun ta-
voitteena on selvittää, voidaanko 
palkkakustannuksia alentavalla ra-
hallisella tuella alentaa rekrytointi-
kynnystä ja näin saada aikaan posi-
tiivisen kasvun kierre. 

Lait sairausvakuutuslain, työ-
sopimuslain ja varhaiskasvatus-

Momentti 2/2022

VAHVISTETUT LAIT
Laki julkisesta työvoima- ja  
yrityspalvelusta annetun lain 
muuttamisesta ja siihen liittyvät 
lait (1379–1384/2021)

He 167/2021
TyVM 17/2021

Lait tulevat voimaan 2.5.2022. 

Uudistuksen yhteydessä muutettiin 
julkisista työvoima- ja yrityspalve-
luista annettua lakia, työttömyys-
turvalakia, työllisyyden edistämi-
sen kuntakokeilusta annettua lakia, 
kotoutumisen edistämisestä annet-
tua lakia, työllistymistä edistävästä 
monialaisesta yhteispalvelusta an-
nettua lakia ja kuntouttavasta työ-
toiminnasta annettua lakia. 

Uudistuksen tavoitteena oli pa-
rantaa työllisyyttä vähintään 9 500 
työllisellä sekä uudistaa työttömien 
palveluita sekä kohtuullistaa työttö-
myysturvan seuraamusjärjestelmää 
niin, että työnhakijoiden oikeudet ja 
velvollisuudet ovat tasapainossa.

Lakimuutosten myötä työttömi-
en työnhakua ja ohjaamista palve-
lutarpeen mukaisiin palveluihin 
tuetaan siten, että työ- ja elinkei-
notoimisto tai työllisyyden edistä-
misen kuntakokeilussa mukana ole-
va kunta tapaa työnhakijan työn-
hakukeskustelussa työttömyyden 
alkuvaiheessa lähtökohtaisesti kah-
den viikon välein. Vanhan lain mu-
kaisten kolmen kuukauden välein 
järjestettävien työnhakijan haas-
tattelujen lisäksi työnhakijalle jär-
jestetään puolen vuoden välein 
kuukauden kestävä jakso, jonka 
aikana järjestetään kaksi työnha-
kukeskustelua. 

Uudistuksen myötä työttömyys-
turvaoikeuden jatkumisen edelly-
tyksenä työnhakijan on haettava 
tiettyä määrää työmahdollisuuksia. 
Hakuvelvollisuus kirjataan työllis-
tymissuunnitelmaan. Työnhakijal-
le voidaan tarjota haettavaksi yksi-
löityjä työpaikkoja. Näiden työ-
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denkäynnistä rikosasioissa annet-
tua lakia, oikeudenkäynnin julki-
suudesta yleisissä tuomioistuimis-
sa annettua lakia, elinkautisvan-
kien vapauttamismenettelystä an-
nettua lakia, oikeudenkäynnistä 
markkinaoikeudessa annettua la-
kia ja turvatarkastuksista tuomiois-
tuimissa annettua lakia. 

Uudistuksen myötä oikeuden-
käynneissä näytön vastaanottami-
nen keskitetään käräjäoikeuksiin 
niin, että todistelu taltioidaan hovi-
oikeuskäsittelyä varten. Taltioimi-
nen tapahtuu tekemällä käräjäoi-
keudessa vastaanotettavasta suulli-
sesta todistelusta kuva- ja ääni-
tallenne. Jos asiassa haetaan muu-
tosta, hovioikeus ja korkein oikeus 
ottavat suullisen todistelun lähtö-
kohtaisesti vastaan tältä tallenteelta, 
eikä todistajia ja muita oikeuden-
käynnissä kuulusteltavia henkilöitä 
kutsuta esittämään kertomustaan 
uudelleen. Eräissä tilanteissa suulli-
nen todistelu voidaan esittää pääkä-
sittelyssä siihen viittaamalla siten, 
että muutoksenhakutuomioistuin 
perehtyy todisteluun asianosaisten 
ja yleisön läsnä olematta. Lisäksi 
uudistuksella tehtiin eräitä muita 
muutoksia suullisen todistelun vas-
taanottamistapaan. 

Uudistuksen tavoitteena on pa-
rantaa muutoksenhaussa tapahtu-
van näytön arvioinnin oikeellisuut-
ta, tehostaa muutoksenhakumenet-
telyä sekä vähentää muutoksen-
hausta asianosaisille ja todistajille 
aiheutuvia kustannuksia ja muuta 
haittaa. Lisäksi uudistuksella pyri-
tään vahvistamaan hovioikeuden 
roolia käräjäoikeuden ratkaisun oi-
keellisuutta kontrolloivana tuomio-
istuimena siirtämällä oikeuden-
käynnin painopistettä entistä enem-
män käräjäoikeuteen. Samalla edis-
tetään tietotekniikan hyödyntämis-
tä oikeudenkäyntimenettelyssä.

HALLITUKSEN  
ESITYKSET

Hallituksen esitys (HE 241/2021) 
eduskunnalle laiksi saatavien pe-
rinnästä annetun lain muuttami-
sesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi laki saatavien perinnästä an-
netun lain muuttamisesta, laki luot-

totietolain muuttamisesta, laki oi-
keudenkäynnistä markkinaoikeu-
dessa annetun lain muuttamisesta 
ja laki kaupallisten sopimusten mak-
suehdoista annetun lain muuttami-
sesta. 

Esityksessä ehdotetaan muiden 
kuin kuluttajasaatavien perintäku-
lujen kohtuullisuuden ja yhdenmu-
kaisuuden varmistamiseksi yksi-
tyiskohtaisempaa sääntelyä. Pysy-
vä laki sisältää yksityiskohtaista 
sääntelyä perintäkuluista vain ku-
luttajasaatavien osalta. Lakiin lisät-
täisiin muiden kuin kuluttajasaata-
vien osalta säännökset siitä, minkä-
laisista perintätoimista ja kuinka 
monesta perintätoimesta saisi vaa-
tia korvauksen. Lakiin lisättäisiin 
myös säännökset yksittäisistä pe-
rintätoimista veloitettavien kulujen 
ja velallisen kokonaiskuluvastuun 
enimmäismääristä sekä aikarajois-
ta sellaisten maksumuistutusten tai 
maksuvaatimusten lähettämiselle, 
joiden kuluista vaaditaan korvaus 
velalliselta. 

Trattaa edeltävän maksumuistu-
tuksen määräaika pidennettäisiin 
7 päivästä 10 päivään ja tratan pro-
testointiaika pidennettäisiin 10 päi-
västä 14 päivään. Lisäksi ehdote-
taan, että tratan protestoinnin taka-
rajasta säädettäisiin laissa. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, 
että niitä edellytyksiä, joiden pe-
rusteella maksuvaatimus, tratta tai 
trattaa edeltävä maksumuistutus 
voidaan toimittaa velalliselle muul-
la pysyvällä tavalla kuin kirjallises-
ti, kuten sähköisesti, joustavoitet-
taisiin. Maksuvaatimuksen toimit-
tamisen osalta uudistus koskee 
myös kuluttajasaatavia. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1.5.2022, jolloin muiden kuin 
kuluttajasaatavien perintäkuluja 
koskeva väliaikainen sääntely lak-
kaa olemasta voimassa. 

Hallituksen esitys (HE 243/2021) 
eduskunnalle laeiksi ympäris-
tönsuojelulain ja vesilain 11 ja 
18 luvun muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi ympäristönsuojelulakia ja ve-
silakia. 

Esityksen mukaan ympäristön-
suojelulakia muutettaisiin lupa-
määräysten muuttamista koske-
van säännöksen sekä jätteenkäsit-

telyn vakuuksia koskevan säänte-
lyn osalta. Lupamääräyksen muut-
tamista koskevan aloitteen käsitte-
lemiseksi tarvittavien selvitysten 
toimittaminen säädettäisiin vel-
voittavampaan muotoon, minkä li-
säksi säädettäisiin aloitteen käsit-
telemiseksi lupaviranomaisen mah-
dollisuudesta kuulla toiminnan-
harjoittajaa aloitteen lisäksi myös 
lupaviranomaisen laatimasta pää-
tösluonnoksesta. Lupamääräysten 
muuttamista koskevaa säännöstä 
muutettaisiin myös siten, että siinä 
huomioitaisiin mahdollisuus muut-
taa jätteenkäsittelyn vakuutta kos-
kevaa lupamääräystä, jos se on tar-
peen vakuusmäärän tai muutoin 
laissa säädettyjen vakuutta koske-
vien vaatimusten täyttämiseksi. 

Sääntelyä tarkistettaisiin täs-
mentämällä vakuuden asettamista 
koskevan velvoitteen ulottuminen 
myös sellaiseen muuhun luvanva-
raiseen toimintaan, jossa syntyy 
merkittäviä määriä jätteitä. Lupavi-
ranomaiselle säädettäisiin mahdol-
lisuus määrätä luvassa, että toimin-
nanharjoittajan olisi arvioitava va-
kuuden riittävyyttä sillä katetta-
vaksi tarkoitetuista toimista aiheu-
tuviin kustannuksiin määräajoin ja 
ilmoitettava tästä valvontaviran-
omaiselle. Lakiin lisättäisiin myös 
säännökset lupaviranomaisen mah-
dollisuudesta delegoida vakuus-
määrän muuttaminen ja vapautta-
minen valvontaviranomaisille eräis-
sä tapauksissa.  

Ympäristönsuojelulakiin ja vesi-
lakiin lisättäisiin vanhojen päätös-
ten julkaisemista koskevat sään-
nökset, jotka mahdollistaisivat pää-
töksiin sisältyvien välttämättömien 
henkilötietojen julkaisemisen ylei-
sessä tietoverkossa. 

Esitykseen sisältyy myös liha- 
luujauhon polttoa koskevat ympä-
ristönsuojelulain muutokset, joi-
den tarkoituksena on panna osal-
taan täytäntöön Euroopan unionin 
eläin peräisiä sivutuotteita koske-
van täytäntöönpanoasetuksen muu-
tos, jonka mukaan liha-luujauhoa 
voidaan polttaa ilman jätteenpolt-
tolainsäädännön vaatimusten nou-
dattamista. Esityksen tarkoitukse-
na on selkeyttää liha-luujauhon 
polton ympäristösääntelyä ja val-
vontaviranomaisten vastuunjakoa. 
Lisäksi ehdotettu laki sisältäisi Eu-
roopan unionin sivutuoteasetuk-
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sen täytäntöönpanoasetuksen muu-
toksen mahdollistaman siirtymä-
ajan. 

Lisäksi esityksellä ehdotetaan 
täydennettäväksi päätöksen täytän-
töönpanoa oikaisuvaatimuksesta ja 
muutoksenhausta huolimatta kos-
kevaa ympäristönsuojelulain sään-
nöstä. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan keväällä 2022. 

Hallituksen esitys (HE 10/2022) 
eduskunnalle sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämisen uudistusta koske-
van lainsäädännön muuttami-
seksi

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
ja pelastustoimea koskevan uudis-
tuksen toimeenpanosta ja sitä kos-
kevan lainsäädännön voimaanpa-
nosta annettua lakia, hyvinvointi-
alueesta annettua lakia, sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä 
annettua lakia, pelastustoimen jär-
jestämisestä annettua lakia, hyvin-
vointialueiden rahoituksesta an-
nettua lakia, terveydenhuoltolakia, 
perintö- ja lahjaverolakia sekä kuo-
lemansyyn selvittämisestä annet-
tua lakia. 

Tavoitteena on tarkentaa sosiaa-
li- ja terveydenhuollon ja pelastus-
toimen uudistusta koskevaa lain-
säädäntöä siltä osin, kuin uudistuk-
sen toimeenpanossa on havaittu 
täsmentämistarpeita. 

Ympäristöterveydenhuollon teh-
tävien järjestämisvastuun sopimuk-
senvaraista siirtoa koskevaa sään-
nöstä ehdotetaan täsmennettäväksi 
eräiltä osin. 

Hyvinvointialueen tiedonsaan-
tioikeutta ehdotetaan muutettavak-
si siten, että hyvinvointialueella 
olisi oikeus saada sosiaali- ja terve-
ydenhuollon asiakas- ja potilastie-
toja silloin, kun tiedot olisivat vält-
tämättömiä asiakkaan hoidon ja 
palvelujen jatkuvuuden sekä hoi-
toon ja palveluun liittyvien yksilö-
kohtaisiin velvoitteiden täyttämi-
seksi. 

Kuntien hyvinvointialueille tuot-
tamien tukipalvelujen yhtiöittämi-
selle ehdotetaan yhden vuoden siir-
tymäaikaa, jos kunta on tuottanut 
kyseisiä palveluja sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoon tai pelastustoi-

meen ennen vuotta 2023. Hyvin-
vointialue voisi myös siirtymäaika-
na ostaa palveluja kunnilta sekä 
myydä palveluja, jos sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kuntayhtymä olisi 
myynyt tukipalveluja ennen vuotta 
2023. 

Hyvinvointialueesta annetussa 
laissa, sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä annetussa laissa 
sekä pelastustoimen järjestämises-
tä annetussa laissa tarkoitettujen 
neuvottelukuntien toimikautta kos-
kevaan sääntelyyn ehdotetaan li-
säksi teknisluontoisia korjauksia. 
Myös kuolemansyyn selvittämistä 
koskevaan sääntelyyn ehdotetaan 
tekninen korjaus. 

Lisäksi ehdotetaan täsmennettä-
väksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja 
innovaatiotoimintaa koskevaa sään-
telyä, uudistukseen liittyvien asia-
kirjojen siirtoa koskevia säännök-
siä sekä ensihoitokeskuksien lääkä-
rihelikopteritoimintaa koskevia vel-
voitteita. 

Hyvinvointialueiden rahoitukses-
ta annettua lakia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, hyvinvointialuei-
den tehtävämuutokset huomioidaan 
valtion rahoituksessa nettomeno-
perusteisesti. 

Perintö- ja lahjaverolakia muu-
tettaisiin siten, että muun muassa 
maakuntia koskeva perintö- ja lah-
javerovapaus koskisi myös hyvin-
vointialueita. 

Terveydenhuoltolain muuttamis-
ta koskeva laki, kuolemansyyn sel-
vittämistä koskevan lain muutta-
mista koskeva laki ja hyvinvointi-
alueiden rahoituksesta annetun 
lain muuttamista koskeva laki on 
tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2023 ja muut lait 
mahdollisimman pian niiden vah-
vistamisen jälkeen. 

Hallituksen esitys (HE 13/2022) 
eduskunnalle seksuaalirikoksia 
koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi rikoslain seksuaalirikoksia 
koskevat säännökset. Samalla muu-
tettaisiin esitutkintalakia, järjestys-
lakia, liikenteen palveluista annet-
tua lakia, liiketoimintakiellosta an-
nettua lakia, oikeudenkäynnistä ri-
kosasioissa annettua lakia, poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelus-

ta annettua lakia, raskauden kes-
keyttämisestä annettua lakia, oi-
keudenkäymiskaarta, pakkokeino-
lakia, rikosrekisterilakia, vankeus-
lakia, yliopistolakia, ammattikor-
keakoululakia, ammatillisesta kou-
lutuksesta annettua lakia sekä lap-
sipornografian levittämisen estotoi-
mista annettua lakia.  

Keskeinen muutos olisi raiskaus-
rikosta koskevan säännöksen muut-
taminen suostumusperusteiseksi. 
Tämä toteutettaisiin säätämällä rais-
kauksen keskeiseksi tunnusmer-
kiksi sukupuoliyhteydessä olemi-
nen sellaisen henkilön kanssa, joka 
ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. 
Vastaavalla tavalla muissa seksuaa-
lirikoksissa keskeistä olisi se, ettei 
seksuaalisen teon kohde osallistu 
siihen vapaaehtoisesti. Tämän mu-
kaisesti pakottaminen seksuaali-
seen tekoon korvattaisiin säännök-
sellä seksuaalisesta kajoamisesta. 
Seksuaalisen ahdistelun rangaista-
vuus laajenisi myös muihin kuin 
koskettelutekoihin. Seksuaalisen 
kuvan luvaton levittäminen säädet-
täisiin seksuaalirikoksena rangais-
tavaksi.  

Kuuttatoista vuotta nuorempiin 
lapsiin kohdistuvia seksuaalirikok-
sia koskevat säännökset erotettai-
siin pääosin aikuisia koskevista 
säännöksistä. Lasten koskematto-
muuden ja häiriöttömän kehityk-
sen suojaa vahvistettaisiin säätä-
mällä uusina rikoksina lapsenrais-
kaus ja seksuaalinen kajoaminen 
lapseen. Myös kuusitoista mutta ei 
kahdeksantoista vuotta täyttäneitä 
lapsia suojattaisiin edelleen aikui-
siin nähden laajemmin erityissään-
nöksillä. Lasta seksuaalisesti esittä-
viä kuvia koskevat rangaistussään-
nökset siirrettäisiin rikoslain seksu-
aalirikoksia koskevaan lukuun ja 
niihin tehtäisiin sääntelyä ankaroit-
tavia muutoksia. 

Keskeisistä seksuaalirikoksista 
säädettäisiin myös törkeät teko-
muodot. Muihin seksuaalirikoksia 
koskeviin säännöksiin ja muihin 
lakeihin kuin rikoslakiin tehtäisiin 
lähinnä tarkentavia ja teknisluon-
teisia muutoksia.  

Uudet rikostunnusmerkistöt mer-
kitsisivät seksuaalirikoksina ran-
gaistavien tekojen alan laajene-
mista. Myös sukupuoliyhteyden 
määritelmää laajennettaisiin. Sek-
suaalirikosten rangaistusasteikot 
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ankaroituisivat, tuntuvimmin lap-
siin kohdistuvien rikosten osalta.  

Esityksen tavoitteena on vahvis-
taa seksuaalisen itsemääräämisoi-
keuden ja henkilökohtaisen koske-
mattomuuden suojaa. Tarkoitus on 
myös yhdenmukaistaa ja selkiyttää 
seksuaalirikoksia koskevia sään-
nöksiä rikoslaissa. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1.1.2023 tai aikai-
sintaan kuuden kuukauden kulut-
tua niiden hyväksymisestä ja vah-
vistamisesta. 

Hallituksen esitys (HE 14/2022) 
eduskunnalle laeiksi kuluttajan-
suojalain ja kuluttajansuoja-
viranomaisten eräistä toimival-
tuuksista annetun lain muutta-
misesta sekä eräiksi muiksi 
laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi kuluttajansuojalakia, kulut-
tajansuojaviranomaisten eräistä 
toimivaltuuksista annettua lakia, 
sähkömarkkinalakia, maakaasu-
markkinalakia sekä kuluttajansuo-
jalain muuttamisesta annetun lain 
voimaantulosäännöstä. Muutoksil-
la pantaisiin täytäntöön Euroopan 
unionin kuluttajansuojasääntöjen 
täytäntöönpanon valvonnan pa-
rantamista ja nykyaikaistamista 
koskeva niin kutsuttu Omnibus-di-
rektiivi. Kuluttajansuojalain muut-
tamisesta annetun lain voimaantu-
losäännöksen muutoksella pantai-
siin puolestaan täytäntöön Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi digitaalisesta sisällöstä ja 
digitaalisista palveluista siltä osin 
kuin direktiivin täytäntöön pane-
miseksi annettavia säännöksiä on 
sovellettava tietyiltä osin myös en-
nen 1.1.2022 tehtyihin sopimuk-
siin. 

Ehdotuksen mukaan kulutta-
jansuojalain kohtuuttomia sopi-
musehtoja sekä kotimyyntiä ja etä-
myyntiä koskevien lukujen sään-
nöksiä sovellettaisiin myös sellai-
siin kulutushyödykkeitä koskeviin 
sopimuksiin, joiden nojalla kulut-
taja luovuttaa elinkeinonharjoitta-
jalle henkilötietoja. Lisäksi lain 
markkinointia ja menettelytapoja 
koskevan luvun säännökset koski-
sivat kulutushyödykkeiden mark-
kinointia myös silloin, kun elinkei-
nonharjoittajan tarkoituksena on, 

että kuluttaja luovuttaa henkilö-
tietoja. Sääntely olisi osittain di-
rektiiviin perustuvaa ja osittain 
kansallista. 

Omnibus-direktiivin täytäntöön 
panemiseksi kuluttajansuojalakiin 
tehtäisiin erinäisiä muutoksia ja 
täydennyksiä, jotka koskevat mark-
kinoinnissa annettavia tietoja sekä 
elinkeinonharjoittajan tiedonanto-
velvollisuutta ennen koti- tai etä-
myyntisopimuksen tekemistä. Ku-
luttajansuojalakiin lisättäisiin myös 
säännökset elinkeinonharjoittajan 
ja kuluttajan oikeuksista ja velvolli-
suuksista kuluttajan peruuttaessa 
digitaalista sisältöä tai palvelua 
koskevan sopimuksen. Direktiivin 
täytäntöön panemiseksi lakiin eh-
dotetaan lisättäväksi myös sään-
nökset kuluttajan oikeudesta hin-
nanalennukseen ja vahingonkor-
vaukseen, kun elinkeinonharjoitta-
ja on rikkonut tai laiminlyönyt nou-
dattaa eräitä kuluttajansuojalain 
säännöksiä sopimattomasta menet-
telystä markkinoinnissa ja asiakas-
suhteessa. 

Kotimyyntiin liittyvien ongel-
mien vähentämiseksi esityksessä 
ehdotetaan muun muassa hyödyn-
nettäväksi Omnibus-direktiivin op-
tiota, jonka mukaan peruuttamisoi-
keus voidaan laajentaa koskemaan 
tilanteita, joissa sopimus on tehty 
elinkeinonharjoittajan ilman kulut-
tajan pyyntöä tekemän kotikäynnin 
yhteydessä. Ehdotuksen mukaan 
kuluttajalla olisi tällaisissa tapauk-
sissa peruuttamisoikeus myös sil-
loin, kun sopimus koskee tavaraa, 
joka valmistetaan kuluttajan vaati-
musten mukaisesti. 

Puhelinmyyntisääntelyn tiuken-
tamiseksi esityksessä ehdotetaan 
kirjallisen vahvistusmenettelyn käyt-
töönottoa puhelinmyynnissä. Eh-
dotuksen mukaan elinkeinonhar-
joittajan olisi puhelun jälkeen toi-
mitettava tekemänsä tarjous kulut-
tajalle pysyvällä tavalla. Jos kulutta-
ja ei puhelinkeskustelun jälkeen 
pysyvällä tavalla hyväksy elinkei-
nonharjoittajan toimittamaa tarjo-
usta, sopimus ei sitoisi kuluttajaa. 
Vahvistusmenettelyn käytön lai-
minlyönnistä voitaisiin määrätä elin-
keinonharjoittajalle seuraamusmak-
su. Puhelinmyyntisääntely olisi kan-
sallista.  

Kuluttajansuojaviranomaisten 
eräistä toimivaltuuksista annetun 

lain säännöksiä seuraamusmak-
susta ehdotetaan täydennettäväksi 
myös Omnibus-direktiivin sään-
nösten täytäntöön panemiseksi. 
Seuraamusmaksu voitaisiin määrä-
tä tietyin edellytyksin myös, jos 
elinkeinonharjoittaja jatkaa tuo-
mioistuimen tai kuluttaja-asiamie-
hen kieltämän sopimattoman me-
nettelyn tai kohtuuttoman sopimus-
ehdon käyttämistä.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 28.5.2022, jolloin Omnibus- 
direktiivin täytäntöön panemiseksi 
annettavia säännöksiä on ryhdyttä-
vä soveltamaan. Kirjallista vahvis-
tusmenettelyä koskevien säännös-
ten on kuitenkin tarkoitus tulla voi-
maan vasta 1.12.2022 lukien. 

Hallituksen esitys (HE 21/2022) 
eduskunnalle laiksi tuomio-
istuimen toimivallasta, päätös-
ten tunnustamisesta ja täytän-
töönpanosta avioliittoa ja van-
hempainvastuuta koskevissa 
asioissa ja kansainvälisestä lap-
sikaappauksesta annetun neu-
voston asetuksen soveltamisesta 
sekä eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi laki tuomioistuimen toimi-
vallasta, päätösten tunnustamises-
ta ja täytäntöönpanosta avioliittoa 
ja vanhempainvastuuta koskevis-
sa asioissa ja kansainvälisestä lap-
sikaappauksesta annetun neuvos-
ton asetuksen soveltamisesta. Eh-
dotetussa laissa annettaisiin ase-
tuksen soveltamisen edellyttämät 
täydentävät kansalliset säännökset 
muun muassa toimivaltaisista vi-
ranomaisista ja menettelystä toi-
sessa Euroopan unionin jäsenval-
tiossa annetun päätöksen tunnus-
tamista tai täytäntöönpanoa kos-
kevissa asioissa.  

Esityksessä ehdotetaan myös 
asetuksesta johtuvia seurannais-
muutoksia lapsen huollosta ja ta-
paamisoikeudesta annettuun la-
kiin, lapsen huoltoa ja tapaamis-
oikeutta koskevan päätöksen täy-
täntöönpanosta annettuun lakiin, 
avioliittolakiin, yksityisoikeudel-
lista vaatimusta koskevien poh-
joismaisten tuomioiden tunnusta-
misesta ja täytäntöönpanosta an-
nettuun lakiin sekä lastensuojelu-
lakiin. 
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Lisäksi lapsen huollosta ja ta-
paamisoikeudesta annettuun la-
kiin ehdotetaan muutoksia, joilla 
täsmennetään lapsen palauttami-
sesta annetun päätöksen täytän-
töönpanon turvaamistoimiin liitty-
viä säännöksiä.  

Ehdotetut lait on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan 1.8.2022, jolloin 
asetus tulee täysimääräisesti so-
vellettavaksi. Hyvinvointialueiden 
 perustamista koskevaan uudistuk-
seen liitännäiset säännökset on 
kuitenkin tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1.1.2023. 

Hallituksen esitys (HE 22/2022) 
eduskunnalle laiksi positiivises-
ta luottotietorekisteristä ja sii-
hen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi laki positiivisesta luottotieto-
rekisteristä. Positiiviseen luottotie-
torekisteriin talletettaisiin tietoja 
luonnollisen henkilön luotoista ja 
tuloista. Rekisterin avulla luoton-
antaja voisi nykyistä helpommin ja 
luotettavammin arvioida lainanha-
kijan kykyä maksaa luotto takaisin. 
Rekisterin käyttötarkoituksia olisi-
vat tietojen käyttö luotonannossa 
sekä rahoitusvakauden ja rahoitus-
markkinoiden seurannassa ja val-
vonnassa. 

Laissa säädettäisiin rekisterin-
pitäjästä, rekisteriin talletettavista 
tiedoista, velvollisuudesta ilmoit-
taa tiedot rekisteriin, tietojen luo-
vutuksesta rekisteristä sekä lain si-
sältämien velvoitteiden valvonnas-
ta. Rekisterinpitäjä olisi Verohallin-
non Tulorekisteriyksikkö. Tietojen 
ilmoitusvelvollisuuden osalta val-
vontaviranomaisina toimisivat Fi-
nanssivalvonta ja Etelä-Suomen alue-
hallintovirasto. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi 
muutoksia kuluttajansuojalakiin, 
luottotietolakiin ja tulotietojärjes-
telmästä annettuun lakiin. 

Ehdotettu laki positiivisesta 
luottotietorekisteristä on tarkoitet-
tu tulemaan voimaan 1.8.2022. La-
kia sovellettaisiin kuitenkin porras-
tetusti. Ehdotetut kuluttajansuoja-
lain ja luottotietolain muuttamista 
koskevat lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1.4.2024 ja ehdotet-
tu tulotietojärjestelmästä annetun 
lain muuttamista koskeva laki 
1.1.2023. 

Hallituksen esitys (HE 27/2022) 
eduskunnalle ilmastolaiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi uusi ilmastolaki. Samalla voi-
massa oleva ilmastolaki ehdotetaan 
kumottavaksi. Esityksen tavoittee-
na on vahvistaa sääntelyn ohjaus-
vaikutusta ja varmistaa, että Suomi 
saavuttaa hiilineutraaliuden vuo-
teen 2035 mennessä. Ehdotetussa 
laissa säädettäisiin uusista ilmasto-
tavoitteista. Vuoden 2035 hiilineut-
raaliustavoitteen lisäksi esitykses-
sä säädettäisiin päästövähennysta-
voitteet vuosille 2030 ja 2040. Vuo-
delle 2050 asetettua päästövähen-
nystavoitetta päivitettäisiin ja sää-
dettäisiin myös nielujen vahvista-
misen tavoitteesta. Samoin ilmasto-
lain suunnittelujärjestelmä laajen-
nettaisiin koskemaan maankäyttö-
sektoria.  

Laissa säädettäisiin ilmastopoli-
tiikan suunnittelujärjestelmästä, jo-
hon voimassa olevan ilmastolain 
mukaisesti kuuluvat pitkän aikavä-
lin suunnitelma, keskipitkän aika-
välin suunnitelma sekä ilmaston-
muutokseen sopeutumista koskeva 
suunnitelma. Suunnittelujärjestel-
mää laajennettaisiin niin, että jat-
kossa ilmastolaissa säädettäisiin 
myös maankäyttösektorin ilmasto-
suunnitelman valmistelusta ja sisäl-
tövaatimuksista. Suunnitelmia kos-
kevaan sääntelyyn tehtäisiin myös 
muita täsmennyksiä. 

Ilmastovuosikertomusta ja il-
mastopaneelia koskevaa sääntelyä 
sekä valtion viranomaisia koske-
vaa edistämisvelvoitetta täsmen-
nettäisiin. Lisäksi laissa olisi sään-
nökset saamelaisten oikeuksien 
huomioon ottamisesta suunnitel-
mia valmisteltaessa, saamelaiskä-
räjien kanssa käytävistä neuvotte-
luista sekä saamelaisesta ilmasto-
neuvostosta, joka tukisi ilmastopo-
litiikan suunnitelmien valmiste-
lua.  

Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1.7.2022. 

VALTIONEUVOSTON 
ASETUKSET

Valtioneuvoston asetus yliopis-
tojen tutkinnoista ja erikoistu-
miskoulutuksista annetun val-

tioneuvoston asetuksen liitteen 
muuttamisesta (11/2022)

Asetus tulee voimaan 1.8.2023.

Korkeakoulujen koulutusvastuita 
laajennettiin muuttamalla yliopis-
tojen tutkinnoista ja erikoistumis-
koulutuksista annetun valtioneu-
voston asetuksen liitettä. Muutok-
sen myötä Åbo Akademille lisättiin 
oikeustieteellisellä koulutusalalla 
nykyisen oikeusnotaarin tutkintoa 
koskevan koulutusvastuun lisäksi 
oikeustieteiden maisterin, kansain-
välisen ja vertailevan oikeustieteen 
maisterin, oikeustieteen lisensiaa-
tin ja oikeustieteen tohtorin tutkin-
toja koskeva koulutusvastuu. Hel-
singin yliopistolle lisättiin terveys-
tieteiden koulutusalan koulutus-
vastuu terveystieteiden maisterin, 
terveystieteiden lisensiaatin ja ter-
veystieteiden tohtorin tutkintoihin. 
Itä-Suomen yliopistolle lisättiin 
tekniikan koulutusalan koulutus-
vastuu tekniikan kandidaatin, dip-
lomi-insinöörin, tekniikan lisensi-
aatin ja tekniikan tohtorin tutkin-
toihin. Lappeenrannan-Lahden tek-
nillinen yliopisto LUTille lisättiin 
yhteiskuntatieteiden koulutusalan 
koulutusvastuu kaikkiin koulutus-
alan tutkintoihin. 

KORKEIN OIKEUS

KKO:2022:1
Kunnianloukkaus – Perustuslaki 
– Euroopan ihmisoikeussopimus 
– Sananvapaus

Vapaana toimittajana ja tietokirjai-
lijana työskennellyt A oli käsitelles-
sään Facebook-kirjoituksessaan 
B:n aiemman käyttäytymisen pe-
rusteella olettamaansa B:n aiko-
musta poliittisin tarkoitusperin häi-
ritä A:n julkista esiintymistä nimi-
tellyt B:tä halventavasti. Korkein 
oikeus katsoi, että kirjoituksessa oli 
kyse arvostelusta, joka kohdistui 
B:n menettelyyn politiikassa tai sii-
hen rinnastettavassa julkisessa toi-
minnassa ja joka koski yleistä mie-
lenkiintoa herättävää aihetta. Ot-
taen huomioon B:n julkisuudessa 
esittämät tiettyjä ihmisryhmiä hal-
ventavat ja vihamieliset kannan-
otot, kirjoitusta kokonaisuutena ar-
vioitaessa siinä käytettyjen ilmai-
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sujen ei katsottu selvästi ylittäneen 
sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttä-
vänä. Syyte kunnianloukkauksesta 
hylättiin.

RL 24 luku 9 § 1 mom 2 kohta 
RL 24 luku 9 § 3 mom 
IhmisoikeusSop 8 art 
IhmisoikeusSop 10 art

KKO:2022:2
Ihmiskauppa – Rikosten yhtymi-
nen – Rikoksen yksilöinti – 
 Rangaistuksen määrääminen – 
Rangaistuslajin valinta

A oli erehdyttämällä asianomistajia 
majoitusolosuhteista ja ansainta-
mahdollisuuksista Suomessa vär-
vännyt heidät Thaimaasta Suo-
meen sekä kuljettanut, vastaanotta-
nut ja majoittanut heidät käyttäen 
hyväkseen 26 asianomistajan A:sta 
ja majoitusleirin henkilökunnasta 
riippuvaista asemaa ja turvatonta 
tilaa heidän saattamisekseen mar-
jojen ja sienten keräämistä käsittä-
vään pakkotyöhön ja majoitusolo-
suhteiden osalta ihmisarvoa louk-
kaaviin olosuhteisiin. A:n katsottiin 
menettelyllään syyllistyneen 26 ih-
miskaupparikokseen.

Kysymys myös rangaistuksen 
määräämisestä ja lajivalinnasta eh-
dollisen ja ehdottoman vankeuden 
välillä. (Ään.)

RL 25 luku 3 § 1 mom

KKO:2022:3
Oikeudenkäyntimenettely – 
 Jatkokäsittelylupa – Muutos-
peruste – Ennakkoratkaisu-
peruste – Jutun palauttaminen 
– Oikeus apu – Avustajan palkkio

Käräjäoikeus oli peruuttanut oike-
usapua saavan syytetyn avustajalle 
annetun määräyksen ja määrännyt 
uudeksi avustajaksi asianajaja A:n, 
joka ei yleisesti hoitanut asianajo-
tehtäviä kyseisessä käräjäoikeudes-
sa. A oli vaatinut palkkiota muun 
ohella toimeksiannon vastaanotta-
miseen liittyneistä toimenpiteis-
tään ja pääkäsittelyyn saapumiseen 
kuluneelta matka-ajalta sekä korva-
usta matkakuluista. Käräjäoikeus 
oli hylännyt nämä vaatimukset ko-
konaisuudessaan.

Korkein oikeus katsoi ratkaisus-
taan ilmenevillä perusteilla, että 

hovioikeuden olisi pitänyt myöntää 
A:lle jatkokäsittelylupa muutos- ja 
ennakkoratkaisuperusteella. Kor-
kein oikeus myönsi jatkokäsittely-
luvan ja palautti asian hovioikeu-
teen. (Ään.)

OK 25 a luku 11 § 1 mom 1 kohta 
OK 25 a luku 11 § 1 mom 3 kohta 
OikeusapuL 17 § 1 mom

KKO:2022:4
Pakkokeino – Vangitseminen – 
Oikeudenkäyntimenettely

Käräjäoikeus oli määrännyt A:n 
vangittavaksi epäiltynä todennä-
köisin syin törkeästä huumausaine-
rikoksesta. Hovioikeus katsoi, että 
rikosepäilylle ei ollut pakkokeino-
lain 2 luvun 11 §:n 1 momentissa 
edellytettyjä todennäköisiä syitä. 
Hovioikeus kuitenkin määräsi A:n 
vangittavaksi pykälän 2 momentin 
nojalla.

Vangitsemista ei ollut vaadittu 
pakkokeinolain 2 luvun 11 §:n 2 mo-
mentin nojalla, eikä asiassa ollut ve-
dottu siihen, että odotettavissa olisi 
lisäselvitystä, jonka vuoksi vangitse-
minen olisi erittäin tärkeää. Hovioi-
keus ei olisi saanut oma- aloitteisesti 
ottaa tutkittavakseen lisäselvityk-
seen liittyvän vangitsemisen edelly-
tyksiä. (Ään.)

PakkokeinoL 2 luku 11 §

KKO:2022:5
Pakkokeino – Etsintä – Yleinen 
kotietsintä – Oikeudenkäynti-
menettely – Prosessinjohto

A:n asunnossa oli toimitettu kotiet-
sintä sillä perusteella, että hänen 
epäiltiin syyllistyneen kiskonnan-
tapaiseen työsyrjintään.

Kysymys hovioikeuden menette-
lyn oikeellisuudesta, kun hovioike-
us oli pyytänyt poliisia täydentä-
mään vastaustaan esittämällä selvi-
tystä rikosepäilyn perusteista ja 
katsonut osaksi täydennyksen pe-
rusteella, että kotietsinnälle oli ol-
lut lain mukaiset edellytykset.

KKO:2022:6
Oikeudenkäyntimenettely – 
 Jatkokäsittelylupa – Muutos-
peruste – Painava syy – Liikenne-
turvallisuuden vaarantaminen – 

 Törkeä liikenneturvallisuuden 
vaarantaminen

Tekoaikaan 16-vuotias A oli kuljet-
tanut kevytmoottoripyörää yöai-
kaan keula ylös nostettuna ja tör-
männyt risteyksessä hänen eteensä 
ajaneeseen henkilöautoon, jonka 
kuljettajalla oli väistämisvelvolli-
suus. Käräjäoikeus oli lukenut A:n 
syyksi törkeän liikenneturvallisuu-
den vaarantamisen nuorena henki-
lönä. Hovioikeus ei ollut myöntä-
nyt A:lle jatkokäsittelylupaa.

Korkein oikeus katsoi, että tielii-
kennelaissa säädetyn yleisen huo-
lellisuusvelvollisuuden rikkominen 
ei yksinään täytä törkeän liikenne-
turvallisuuden vaarantamisen an-
karoittamisperustetta. Korkein oi-
keus katsoi ratkaisusta ilmenevillä 
perusteilla, että hovioikeuden olisi 
pitänyt myöntää A:lle jatkokäsitte-
lylupa muutosperusteella ja paina-
van syyn perusteella.

TLL 3 § 1 mom. (267/1981) 
TLL 15 § 2 mom. (267/1981) 
TLL 23 § 1 mom. (267/1981) 
RL 23 luku 2 § 
OK 25 a luku 11 §

KKO:2022:7
Rangaistuksen määrääminen – 
Rangaistuksen mittaaminen – 
Rangaistuslajin valinta – Kiristys

A:n syyksi oli luettu noin kolmen 
vuoden aikana tehdyt, eri asian-
omistajiin kohdistuneet 41 kiris-
tystä ja 37 kiristyksen yritystä, joi-
den tekotapa oli samankaltainen. 
A oli saatuaan seuranhakupalstan 
välityksellä yhteyden asianomista-
jaan esiintynyt ensin nuorena tyt-
tönä lähettäen asianomistajalle 
viestejä sekä valokuvia ja sitten 
tytön vanhempana esiintyen vaati-
nut asian omistajalta rahaa vasti-
neeksi siitä, ettei tee asianomista-
jasta rikosilmoitusta tai julkista 
asiaa. Rikoksilla oli aiheutettu asian-
omistajille yhteensä 60 000 euron 
vahinko. Kysymys rangaistuksen 
määräämisestä.

RL 31 luku 3 § 
RL 6 luku 3 § 
RL 6 luku 4 § 
RL 6 luku 8 § 
RL 6 luku 9 § 
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RL 6 luku 10 § 
RL 7 luku 5 §

KKO:2022:8
Vainoaminen – Sananvapaus

A oli julkaissut Facebookin julkisilla 
sivuilla ja Twitterissä suuren määrän 
toimittaja B:tä pilkkaavia ja halventa-
via viestejä, joista B oli saanut tiedon. 
Samaan aikaan A oli lähettänyt B:lle 
lukuisia tapaamis ehdotuksia sisältä-
neitä yksityisviestejä.

A:n katsottiin julkaisuillaan ja 
viesteillään ottaneen toistuvasti yh-
teyttä B:hen. Kun A:n menettely oli 
lisäksi oikeudetonta ja omiaan ai-
heuttamaan ahdistusta B:ssä, A:n 
syyksi luettiin vainoaminen.

RL 25 luku 7 a §

KKO:2022:9
Ulosottokaari – Ulosottovalitus – 
Sivullisen oikeus – Vaihdanta-
suoja – Todistustaakka

Ulosottomies oli ulosmitannut B:n 
veloista puoliosuuden asunto-osak-
keista sillä perusteella, että hänet oli 
merkitty asunto-osakeyhtiön osake-
luetteloon osakkeiden puoliosuu-
den omistajaksi. Ulosottovalitukses-
sa toinen yhteisomistaja A väitti os-
taneensa B:n osuuden jo ennen 
ulosmittausta. Kun A ei esittänyt 
selvitystä siitä, että hän olisi saanut 
osakekirjan hallintaansa ennen 
ulosmittausta, Korkein oikeus hyl-
käsi A:n ulosottovalituksen. (Ään.)

VelkakirjaL 22 § 1 mom

KKO:2022:10
Virkamiehen väkivaltainen 
vastustaminen – Julkisen vallan 
käyttö – Poliisi – Poliisimiehen 
toimimisvelvollisuus

A oli huutanut asunnossaan tap-
pouhkauksia poliisiksi tietämäl-
leen naapurilleen B:lle. Tämän jäl-
keen A oli mennyt B:n asunnon 
ovelle, jolloin B oli avannut oven ja 
ottanut A:n hallintaotteeseen ja 
lähtenyt kuljettamaan tätä pois. A 
oli rimpuillut vastaan, ja B oli saa-
nut vammoja. A:ta syytettiin virka-
miehen väkivaltaisesta vastustami-
sesta.

Korkein oikeus katsoi, että va-
paa-aikaansa viettämässä ollut po-

liisimies B ei ollut suorittanut jul-
kisen vallan käyttöä sisältävää vir-
katointa. B:n menettelyä vastusta-
nut A ei ollut syyllistynyt virka-
miehen väkivaltaiseen vastustami-
seen.

RL 16 luku 1 § 
L poliisin hallinnosta 15 c § 3 mom

KKO:2022:11
Huumausainerikos – Törkeä 
huumausainerikos – Rangaistuk-
sen määrääminen – Rangaistuk-
sen mittaaminen

A oli ylläpitänyt TOR-verkossa ano-
nyymiä keskustelupalstaa, joka oli 
hänen tietensä toiminut laajamittai-
sen huumausainekaupan mark-
kinapaikkana. A:n oli muun ohella 
selvitetty aktiivisilla toimenpiteil-
lään parantaneen keskustelupals-
tan toimivuutta vastaamaan kasva-
neen huumausainekaupan tarpeita 
sekä ohjeistaneen kaupankäyntiä 
keskustelupals talla.

Korkein oikeus katsoi ratkaisus-
ta ilmenevin perustein, että A:n 
tekoa oli pidettävä rikoslain 50 lu-
vun 1 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna 
huumausaineen välittämisenä.

Kysymys myös rangaistuksen 
määräämisestä.

RL 50 luku 1 §

KKO:2022:12
Veropetos – Törkeä veropetos – 
Arvonlisävero – Euroopan unio-
nin oikeus

A oli tuonut Suomeen toisesta 
EU:n jäsenvaltiosta savukkeita, 
jotka oli salakuljetettu sinne unio-
nin tulli- ja veroalueen ulkopuolel-
ta. Savukkeet oli veron välttämis-
tarkoituksessa jätetty Tullille il-
moittamatta. Hovioikeus oli tuo-
minnut A:n törkeästä veropetok-
sesta vältetyn valmisteveron ja 
tullivelan osalta mutta hylännyt 
syytteen arvonlisäveron osalta sil-
lä perusteella, että Suomen valtio 
ei ollut toimivaltainen kantamaan 
arvonlisäveroa.

Korkeimman oikeuden tuo-
miosta ilmenevillä perusteilla kat-
sottiin, että savukkeet olivat olleet 
tulossa taloudelliseen vaihdantaan 
ja kulutuksen kohteeksi Suomessa 
ja että Suomen valtio oli toimi-

valtainen kantamaan arvonlisäve-
ron. A oli siten menettelyllään 
syyllistynyt törkeään veropetok-
seen myös vältetyn arvonlisäveron 
osalta.

KORKEIN  
HALLINTO-OIKEUS

Yleishallintoasiat

KHO:2021:193
Omaishoidon tuki – Hoitopalkkio 
– Kunnassa vahvistetut tuen 
myöntämiskriteerit – Hoidon 
sitovuus ja vaativuus – Hoitoi-
suuden muutos – Koronavirus-
pandemia

X:n kunnassa oli myönnetty 11-vuo-
tiaan A:n hoidon tukemiseksi 
omaishoidon tuen palkkiota kun-
nassa hyväksyttyjen omaishoidon 
tuen myöntämisperusteiden alem-
man hoitoryhmän mukaisesti. 
Asiassa oli korkeimmassa hallin-
to-oikeudessa kysymys siitä, oliko 
kunta voinut hylätä hakemuksen 
omaishoidon tuen väliaikaisesta 
korottamisesta ylempään hoitoryh-
mään tilanteessa, jossa A oli jäänyt 
koulusta kotiin koronaviruspande-
mian vuoksi.

A:n hoitoisuuden muutosta oli 
kunnassa arvioitu uudelleen ja to-
dettu, että hoitoisuuspisteet olivat 
hieman nousseet sen vuoksi, että 
A  oli kokoaikaisesti kotihoidossa. 
Lapsen ei tästä huolimatta arvioitu 
täyttävän ylemmän hoitoryhmän 
myöntämisperusteita.

Korkein hallinto-oikeus totesi sa-
moin kuin hallinto-oikeus, että 
omaishoidon tuki on lakisääteinen 
määrärahasidonnainen sosiaali-
palvelu, jonka järjestämiseen kun-
nalla on yleinen velvollisuus. Tuen 
myöntäminen yksittäistapauksessa 
perustuu kuitenkin kunnan harkin-
taan. Tuomioistuimen tehtävänä on 
varmistaa kunnan myöntämiskri-
teerien sekä asiassa saadun tapaus-
kohtaisen selvityksen perusteella, 
että ratkaisu perustuu myös tältä 
osin asianmukaiseen harkintaval-
lan käyttöön.

Hallinto-oikeus oli arvioinut A:n 
hoitoisuutta saamansa selvityksen 
ja X:n kunnan hyväksymien omais-
hoidon tuen myöntämisperustei-
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den valossa ja todennut, ettei ollut 
ilmennyt, että kunnan viranomai-
nen olisi sen päätöksentekohetkellä 
tiedossa olleiden seikkojen perus-
teella arvioinut väärin A:n hoidon 
sitovuuden ja vaativuuden tai ylit-
tänyt harkintavaltansa. Korkein 
hallinto-oikeus arvioi asiaa samois-
ta lähtökohdista kuin hallinto-oi-
keus eikä muuttanut hallinto-oikeu-
den päätöksen lopputulosta.

Omaishoidon tuesta annettu laki 
2 § 4 kohta, 3 §, 5 § 1 momentti 
Sosiaalihuoltolaki 14 § 2 momentti 
Ks. KHO 2018:136

KHO:2021:195
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen 
suojelu – Luopuminen islamista 
– Kristityksi kääntyminen – Sur 
place -tilanne – Uskonvakaumuk-
sen arvioiminen – Todistajan 
kertomukset – Seurakunnan 
toimintaan osallistuminen

Irakin kansalainen A oli saanut 
Maahanmuuttovirastolta kielteisen 
päätöksen turvapaikkahakemuk-
seensa. A oli mainitun päätöksen 
saatuaan vedonnut uutena turva-
paikkaperusteena kristityksi kään-
tymiseensä. A:ta oli kuultu uudesta 
turvapaikkaperusteesta Maahan-
muuttoviraston turvapaikkapuhut-
telussa ja hallinto-oikeuden suulli-
sessa käsittelyssä. Maahanmuutto-
virasto ja hallinto-oikeus eivät ol-
leet vakuuttuneita A:n vakaumuk-
sen aitoudesta eivätkä siitä, että A 
olisi kristinuskon vuoksi kotimaas-
saan vainon vaarassa.

Korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa oli ratkaistavana, miten kris-
tityksi kääntymiseen turvapaikka-
perusteenaan vedonneen A:n va-
kaumusta oli arvioitava tilanteessa, 
jossa hän oli osallistunut Suomessa 
uskonnolliseen toimintaan vakiin-
tuneesti jo pidemmän aikaa, sekä 
miten oli arvioitava tästä toimin-
nasta A:lle mahdollisessa palautus-
tilanteessa aiheutuvaa vainon vaa-
raa hänen kotimaassaan.

Korkein hallinto-oikeus viittasi 
ratkaisun lähtökohdissaan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, 
jonka mukaan arvioitaessa sellaisia 
kansainvälistä suojelua koskevia 
hakemuksia, jotka perustuvat pel-
koon joutua vainotuksi uskontoon 
liittyvien syiden vuoksi, on otetta-

va erityisesti huomioon hakijan 
aseman ja henkilökohtaisten olo-
suhteiden lisäksi myös hänen us-
konnollinen vakaumuksensa ja sen 
muodostumista koskevat olosuh-
teet, miten hän ymmärtää uskonsa 
ja elää siinä, hänen suhteensa sen 
uskonnon oppeihin, rituaaleihin tai 
määräyksiin, johon hän ilmoittaa 
kuuluvansa tai josta hän aikoo 
etääntyä, onko hänellä mahdolli-
sesti uskonsa välittämisessä erityi-
nen tehtävä, sekä keskinäinen vuo-
rovaikutus uskonnollisten tekijöi-
den ja identiteettiä, etnistä taustaa 
tai sukupuolta koskevien tekijöi-
den välillä.

Arvioitaessa uskonnollisen va-
kaumuksen olemassaoloa hakijan 
oma kertomus on näin ollen keskei-
sessä asemassa. Olennaista on pyr-
kiä selvittämään hakijan motivaa-
tiota kääntymiseen ja sitä, mitä vai-
kutuksia kääntymisellä on ollut 
henkilön elämään. Tämän lisäksi 
kokonaisarviossa on annettava 
asianmukainen painoarvo myös 
muulle selvitykselle kuten asiakir-
jatodisteille ja todistajien kerto-
muksille, jotka voivat tukea muu-
toksenhakijan omaa kertomusta 
vakaumuksestaan. Sen sijaan muu-
toksenhakijan vakaumuksen aito-
utta ei ole mahdollista arvioida yk-
sinomaan tällaisen muun selvityk-
sen perusteella.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että suullisessa käsittelyssä kuultu-
jen todistajien kertomuksen merki-
tyksen arviointi on tehtävä tapaus-
kohtaisesti. Arvioinnissa voidaan 
muun muassa kiinnittää huomiota 
siihen, kuinka läheisesti ja kuinka 
pitkältä ajalta todistaja tuntee muu-
toksenhakijan, missä määrin todis-
taja on tehnyt havaintoja tämän us-
konnonharjoittamisesta tai käänty-
misprosessista ja sen eri vaiheista, 
ovatko todistaja ja muutoksenhaki-
ja keskustelleet uskonnollisista ky-
symyksistä tai mihin todistajan kä-
sitys muutoksenhakijan vakau-
muksesta perustuu. Keskusteluja 
uskonnollisista kysymyksistä on 
voitu käydä tulkin välityksellä. Ar-
vioitaessa sitä, mihin todistajan kä-
sitys muutoksenhakijan vakau-
muksesta perustuu, erityistä merki-
tystä on kuitenkin annettava sille, 
onko todistajalla ja muutoksenha-
kijalla ollut yhteistä kieltä, jolla näi-
tä keskusteluja on käyty.

Asiassa oli selvitetty, että A oli 
hallinto-oikeuden toimittamaan suul-
liseen käsittelyyn mennessä osallis-
tunut seurakunnan toimintaan 
noin neljän vuoden ajan.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että seurakuntayhteys on sinänsä 
yksi kristillisen uskon perusele-
menteistä. Seurakunnissa järjeste-
tään kuitenkin avointa toimintaa 
myös muille kuin vakaumuksellisil-
le kristityille. Aktiivinenkaan osal-
listuminen seurakunnan järjestä-
mään toimintaan ei siten sellaise-
naan osoita vakaumuksen olemas-
saoloa. Arvioitaessa seurakunnan 
toimintaan osallistumisen merki-
tystä vakaumuksen uskottavuusar-
vioinnissa oli siten kiinnitettävä 
huomiota esimerkiksi toiminnan 
sisältöön, hakijan oma-aloitteiseen 
aktiivisuuteen, toimintaan osallis-
tumisen pitkäjänteisyyteen sekä 
muihin seikkoihin, jotka osoittavat 
hakijan sitoutumisen nimenomaan 
hengelliseen yhteisöön.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että A:n kristinuskoon kääntymi-
nen oli aluksi voinut olla muodollis-
ta ja sen tarkoituksena oli voinut 
olla turvapaikka-asian edistäminen. 
Kun kuitenkin otettiin huomioon, 
että kristinuskoon kääntyminen ja 
kristillinen vakaumus eivät ole py-
syviä ja muuttumattomia asioita, 
vaan vaiheittain etenevä ja kehitty-
vä prosessi, oli alussa tarkoitusha-
kuisena ilmenneestä kääntymisestä 
huolimatta mahdollista, että kris-
tinusko oli myöhemmin muodostu-
nut henkilökohtaiseksi vakaumuk-
seksi. Kun A oli sittemmin aktiivi-
sesti harjoittanut kristinuskoa jo 
useamman vuoden ajan, kääntymi-
sen alkuvaiheiden olosuhteille ei 
tullut antaa arvioinnissa vähäistä 
suurempaa merkitystä, vaan asias-
sa oli ensisijaisesti arvioitava A:n 
vakaumuksen nykytilaa.

Korkein hallinto-oikeus piti A:n 
kertomusta henkilökohtaisesta va-
kaumuksestaan ja sen merkitykses-
tä itselleen riittävän omakohtaise-
na ja johdonmukaisena. A:n kerto-
musta kristillisestä vakaumukses-
taan tukivat hänen pitkäaikainen, 
oma-aloitteinen ja aktiivinen osal-
listumisensa seurakuntatoimintaan 
sekä asiassa kuultujen todistajien 
kertomukset. Todistajilla oli pitkä-
aikaisia ja läheisiä havaintoja A:n 
kristillisestä elämästä ja toisella 
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heistä oli yhteinen kieli muutok-
senhakijan kanssa.

Kun otettiin huomioon asiassa 
esitetty selvitys kokonaisuudessaan, 
korkein hallinto-oikeus katsoi, että 
asiassa oli riittävän luotettavasti 
selvitetty, että A:lle oli muodostu-
nut sellainen kristillinen vakau-
mus, joka edellytti hänen harjoitta-
van ja tunnustavan kristinuskoa 
avoimesti. A:n ei voitu edellyttää 
elävän vakaumuksensa vastaisesti 
tai piilottelevan vakaumustaan vai-
nolta välttyäkseen.

A:n kohdalla täyttyivät ulkomaa-
laislain 87 §:n 1 momentissa turva-
paikan myöntämiselle säädetyt edel-
lytykset. Hallinto-oikeuden ja Maa-
hanmuuttoviraston päätökset kumot-
tiin ja asia palautettiin Maahanmuut-
tovirastolle turvapaikan antamiseksi.

Pakolaisen oikeusasemaa koskeva 
yleissopimus 1 artikla A kohta 
2 alakohta 
Kansalaisoikeuksia ja poliittisia 
oikeuksia koskeva kansainvälinen 
yleissopimus 18 artikla 1–3 kap-
paleet 
Euroopan ihmisoikeussopimus 
9 artikla 
Euroopan unionin perusoikeus-
kirja 10 artikla 1 kohta 
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 hen-
kilöiden, jotka voivat saada tois-
sijaista suojelua, yhdenmukaiselle 
asemalle sekä myönnetyn suojelun 
sisällölle (uudelleenlaadittu määri-
telmädirektiivi) 2 artikla d alakoh-
ta, 4 artikla 1–3 kohdat, 5 artikla, 
9 artikla 1 kohta a alakohta sekä 
10 artikla 1 kohta b alakohta ja 
2 kohta 
Ulkomaalaislaki 87 § 1 momentti, 
87 a § 1 momentti, 87 b § 1 mo-
mentti, 2 momentti 2 kohta ja 
5 momentti, 88 b §, 88 c §, 88 d § ja 
147 § 
Unionin tuomioistuimen tuomio 
5.9.2012 yhdistetyissä asioissa Y ja 
Z (C-71/11 ja C-99/11) 
Unionin tuomioistuimen tuomio 
4.10.2018 asiassa Bahtiyar Fathi 
(C-56/17) 
Ks. KHO 2017:63, KHO 2018:118 
ja KHO 2018:130

KHO:2022:1
Julkinen hankinta – Tarjouspyyn-
nön muuttaminen kesken han-
kintamenettelyn – Yhdenvertai-
sen kohtelun periaate – Avoi-
muusperiaate – Hankinnan 
kohdetta koskeva vähimmäisvaa-
timus – Olennainen muutos – 
Korjausilmoitus – Uusi tarjous-
kilpailu

Hankintayksikkö oli julkaissut avoin-
ta menettelyä koskevan EU-hankin-
tailmoituksen diabeteskulutustarvik-
keiden, insuliinipumppujen ja niissä 
käytettävien tarvikkeiden, verenso-
keriliuskojen ja -mittareiden sekä pis-
tolaitteissa käytettävien lansettien 
hankinnasta. Hankintaa koskevassa 
tarjouspyynnössä oli erään kohde-
ryhmän osalta asetettu hankinnan 
kohdetta koskeva vaatimus, jonka 
mukaan galaktoosi ei saa häiritä mää-
ritystä.

Hankintayksikkö oli poistanut 
mainitun vaatimuksen kesken han-
kintamenettelyn. Muutoksesta oli 
julkaistu EU-korjausilmoitus ja kor-
jattu tarjouspyyntö, minkä lisäksi 
tarjousten jättämiselle varattua ai-
kaa oli jatkettu. Muutoksesta oli 
hankintayksikön mukaan lähtenyt 
tieto hankinnasta kiinnostuneille 
myös sen käyttämän sähköisen kil-
pailutusjärjestelmän kautta.

Korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa oli kysymys siitä, oliko han-
kintayksikkö menetellyt markki-
naoikeuden toteamin tavoin julki-
sia hankintoja koskevien oikeusoh-
jeiden vastaisesti, kun se oli tehnyt 
edellä mainitun muutoksen kesken 
hankintamenettelyn, uutta hankin-
tamenettelyä käynnistämättä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
markkinaoikeuden tavoin, että unio-
nin tuomioistuimen asiassa C-298/15 
Borta antaman tuomion perusteella 
edes riittävä tiedottaminen tarjous-
pyynnön muutoksista tai korjausil-
moituksen julkaiseminen ei takaa 
yhdenvertaista ja syrjimätöntä kohte-
lua, jos muutokset ovat niin olennai-
sia, että ne olisivat houkutelleet po-
tentiaalisia tarjoajia, jotka eivät ilman 
muutoksia olisi voineet jättää tarjous-
ta. Toisin kuin hankintalakia kos-
kevassa hallituksen esityksessä (HE 
108/2016 vp) on viitattu, tällä tavalla 
olennaisten muutosten tekeminen ei 
siten ole mahdollista ilmoittamalla 
niistä vain korjausilmoituksella.

Tarjouspyyntöön tehty muutos oli 
merkinnyt luopumista hankinnan 
kohteelle asetetusta ehdottomasta 
vaatimuksesta. Muutos olisi voinut 
houkutella potentiaalisia tarjoajia, 
jotka eivät ilman muutosta olisi voi-
neet jättää tarjousta. Tätä tuki se, 
että hankintayksikkö oli markki-
naoikeudessa esittänyt tehneensä 
kysymyksessä olevan muutoksen 
tarjonnan lisäämiseksi, sekä se, 
että ilman kyseistä muutosta voitta-
neen tarjoajan tarjous olisi tullut 
suljetuksi tarjousten vertailusta tar-
jouspyynnön vastaisena. Kysymys 
oli hankinnan kohdetta koskevan 
vaatimuksen olennaisesta muutta-
misesta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
kuten markkinaoikeus, että han-
kintayksikkö oli menetellyt julkisia 
hankintoja koskevien oikeusohjei-
den vastaisesti, kun se oli tehnyt 
edellä mainitun muutoksen han-
kintamenettelyn kuluessa julkaise-
mallaan korjausilmoituksella ja kor-
jatulla tarjouspyynnöllä uutta han-
kintamenettelyä käynnistämättä. 
Markkinaoikeuden päätöstä ei muu-
tettu.

Laki julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (hankin-
talaki) 3 § 1 momentti, 56 § 5 mo-
mentti 2 kohta ja 6 momentti, 58 § 
1 momentti, 59 § 1 momentti, 68 § 
1 kohta sekä 69 § 1 ja 4 momentti 
Unionin tuomioistuimen 
tuomio asia C-298/15, Borta 
(EU:C:2017:266) 
Ks. KHO 2017:139

KHO:2022:5
Työturvallisuus – Uhkasakon 
tuomitseminen – Uhkasakon 
sisältävä päävelvoite – Pätevä syy 
– Oikeudellinen ja tosiasiallinen 
mahdollisuus – Työtilojen sisäil-
ma – Rakenteita avaava tutkimus 
– Tilojen omistajan ja vuokran-
antajan kielto

Aluehallintoviraston työsuojelun 
vastuualue oli lainvoimaisella pää-
töksellä muun ohella velvoittanut 
työnantaja X:n antamaan selvityk-
sen sisäilmaan vaikuttavasta työti-
lojen rakenteiden ja materiaalien 
kunnosta ja asettanut määräyksen 
tehosteeksi 8 000 euron uhkasakon. 
Päätöksen mukaan rakenteita ja 
materiaaleja oli tutkittava niitä 
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avaavilla menetelmillä. X:n laimin-
lyötyä päävelvoitteen noudattami-
sen työsuojelun vastuualue oli vali-
tuksen kohteena olevalla päätök-
sellään tuominnut 8 000 euron uh-
kasakon maksettavaksi ja asettanut 
uuden 16 000 euron uhkasakon ra-
kenteita avaavien tutkimusten suo-
rittamisen tehosteeksi.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko 
työnantaja X:llä ollut uhkasakko-
lain 10 §:ssä tarkoitettu pätevä syy 
päävelvoitteen täyttämättä jättämi-
selle sillä perusteella, että raken-
nuksen omistaja ja vuokranantaja 
olivat X:n mukaan kieltäneet ra-
kenteita avaavien tutkimusten suo-
rittamisen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että 
työturvallisuuslain 61 § velvoittaa 
rakennuksen omistajaa ja vuokran-
antajaa osaltaan sallimaan, että 
työnantaja suorittaa lain edellyttä-
mät korjaukset tai muutokset. Sa-
notun säännöksen oli katsottava 
kattavan myös korjaustarpeiden 
selvittämisen rakenteita avaavilla 
tutkimuksilla. Rakennetutkimuk-
sen tekemistä koskevan rakennuk-
sen omistajan ja vuokranantajan 
kiellon ei siten ollut katsottava 
muodostavan uhkasakkolain 10 §:ssä 
tarkoitettuna pätevänä syynä pidet-
tävää oikeudellista tai tosiasiallista 
estettä päävelvoitteen täyttämisel-
le. Uhkasakko oli voitu tuomita 
maksettavaksi.

Työturvallisuuslaki 61 § 
Uhkasakkolaki 10 § 1 momentti

KHO:2022:6
Vammaispalvelu – Asunnon 
muutostyöt – Esteiden poista-
minen asunnon välittömästä 
lähiympäristöstä – Pihan aitaami-
nen – Lapsi – Välttämättömyys – 
Tavanomaiset elämän toiminnot

4-vuotiaalle lapselle oli haettu vam-
maispalvelulain mukaisena asun-
non muutostyönä korvattavaksi 
kustannuksia pihan aitaamisesta. 
Asiassa oli ratkaistavana, tarvitsiko 
lapsi kehitysvammaisuutensa vuok-
si välttämättä pihan aitaamista suo-
riutuakseen tavanomaisista elämän-
toiminnoista, jotka oli suhteutetta-
va hänen ikäänsä.

Lapsella oli vammansa vuoksi 
erityisiä vaikeuksia suoriutua ta-
vanomaisen elämän toimintoihin 

kuuluvasta ulkoilusta piha-alueella 
ikäistensä lasten tavoin. Hänen voi-
tiin arvioida olevan vaikeavammai-
nen suhteessa haettuun toimenpi-
teeseen, josta voitiin arvioida ole-
van myös hyötyä sekä hänen että 
hänestä huolehtivien aikuisten 
kannalta.

Asiassa oli vielä arvioitava, oliko 
haettu toimenpide lapsen vamman 
vuoksi välttämätön. Valvottuna 
hän kykeni ulkoilemaan pihalla. 
Turvallisuusriski lähellä olevasta 
tiestä ei johtunut nimenomaan lap-
sen vammasta. Kun otettiin huo-
mioon lapsen vamman laadusta ja 
olosuhteista saatu selvitys kokonai-
suutena, haettu korkeampi piha-ai-
ta ei ollut lapsen kotona asumisen 
ja hänen ulkoilusta suoriutumisen-
sa kannalta välttämätöntä. Kunnal-
la ei ollut velvollisuutta korvata 
vaadittuja kustannuksia asunnon 
muutostöinä.

Äänestys 5–4

Laki vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tuki-
toimista 1 §, 3 § 2 momentti ja 9 § 
2 momentti 
Asetus vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tuki-
toimista 12 § 1 momentti ja 13 § 
Yleissopimus vammaisten henki-
löiden oikeuksista 7, 9, 14 ja  
20 artikla 
Ks. myös KHO 2008:61

KHO:2022:8
Ulkomaalaisasia – Perheside-
perusteinen oleskelulupa – Per-
heenjäsen – Maahanmuutto-
viraston toimivalta – Avioliitto-
laki – Videoyhteyden välityksellä 
solmittu avioliitto – Avioliiton 
pätevyys – Erityinen syy

Perhesideperusteisen oleskeluluvan 
hakija, Afganistanin kansalainen A 
ja perheenkokoaja, Afganistanista 
kotoisin oleva Suomen kansalainen 
B olivat avioituneet vuonna 2017. B 
ei ollut vihittäessä henkilökohtai-
sesti saapuvilla, vaan vihkiminen 
oli tapahtunut videoyhteyden väli-
tyksellä siten, että A oli ollut Afga-
nistanissa ja B Suomessa. Avioliitto 
oli laillistettu Suomessa ja rekiste-
röity Suomen väestötietojärjestel-
mään.

Maahanmuuttovirastolla oli ha-
kemusta käsitellessään toimivalta 

tutkia avioliiton pätevyyttä siitä 
näkökulmasta, täyttyvätkö oleske-
luvan myöntämisen edellytykset. 
Tällaisessa yhteydessä se ei ole si-
dottu väestötietojärjestelmän tie-
toihin.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että hakijalla ja perheenkokoajalla 
oli liityntä avioliiton solmimis-
maahan. Videoyhteyden välityk-
sellä solmittuja avioliittoja voi-
daan Afganistanissa pitää laillisi-
na. Avioliittoa oli pidettävä  favor 
matrimonii -periaatteen kannalta 
lähtökohtaisesti pätevänä myös 
Suomessa.

Seuraavaksi oli vielä arvioitava, 
oliko avioliiton katsomiseen Suo-
messa päteväksi erityistä syytä. 
Perheenkokoaja ei ollut esittänyt 
henkilöönsä liittyvää syytä, jonka 
vuoksi hän ei olisi voinut matkus-
taa Afganistaniin. Asiassa oli arvi-
oitava, oliko asianmukaiseksi pe-
rusteeksi solmia avioliitto poikke-
uksellisella tavalla esitetty muita 
erityisiä syitä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
ettei asiassa esitettyjä perusteluja 
videoyhteyden välityksellä toteu-
tetulle vihkimiselle voitu pitää eri-
tyisen vakuuttavina. Perheenko-
koajan osallistumista melko pian 
vihkimisen jälkeen pidettyyn hää-
juhlaan pidettiin kuitenkin arvi-
oinnissa huomioon otettava seik-
kana.

Erityisen syyn täyttymistä arvi-
oitaessa oli kiinnitettävä vielä huo-
miota puolisoiden yhteyksiin avio-
liiton solmimisvaltioon sekä per-
he-elämän kestoa osoittaviin seik-
koihin. Arvioituaan selvitystä yh-
teiselämän viettämisestä ja yhtey-
denpidosta korkein hallinto-oikeus 
katsoi puolisoiden toiminnallaan 
osoittaneen, että heidän tarkoituk-
senaan oli ollut perhe-elämän viet-
täminen aviopuolisoina. Asiassa ei 
ollut tullut esille seikkoja, jotka oli-
sivat viitanneet siihen, että avioliit-
to olisi solmittu tavanomaisesta poik-
keavalla tavalla muussa kuin per-
he-elämän viettämisen tarkoituk-
sessa.

Avioliittoa oli pidettävä Suomes-
sa pätevänä ratkaistaessa sitä, oliko 
hakija perheenkokoajan ulkomaa-
laislain 37 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu perheenjäsen. Asia palautet-
tiin Maahanmuuttovirastolle uu-
delleen käsiteltäväksi.
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Ulkomaalaislaki 37 § 1 momentti 
Avioliittolaki 115 § 1 momentti, 
116 § ja 117 § 2 momentti

KHO:2022:9
Ulkomaalaisasia – Perheside-
perusteinen oleskelulupa – Per-
heenjäsen – Laillistamaton 
avioliittotodistus – Väestötieto-
järjestelmämerkintä – Avioliitto-
laki – Valtakirja-avioliitto – Avio-
liiton pätevyys – Erityinen syy

Pakistanin kansalaiset, perheside-
perusteisen oleskeluluvan hakija A 
ja perheenkokoaja B olivat avioitu-
neet vuonna 2013 puhelimen väli-
tyksellä siten, että A oli Pakistanis-
sa ja B Suomessa. Vihkimistilaisuu-
dessa oli ollut läsnä kaksi A:n ja 
kaksi B:n valtuuttamaa todistajaa.

Avioliitosta ei ollut esitetty lail-
listettua avioliittotodistusta eikä 
avioliittoa ollut merkitty Suomen 
väestötietojärjestelmään. Saadun 
selvityksen perusteella muutoksen-
hakijat eivät olleet voineet itsestään 
riippumattomista syistä saada avio-
liittotodistustaan laillistettua Maa-
hanmuuttoviraston edellyttämällä 
tavalla. Näissä olosuhteissa muu-
toksenhakijoiden oikeutta perheen-
yhdistämiseen oli rajoitettu ulko-
maalaislain 5 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla enemmän kuin oli välttämä-
töntä. Kun vielä otettiin huomioon, 
että viranomainen ei ollut esittänyt 
epäilystä siitä, että avioliittotodis-
tus olisi väärennetty tai muutoin 
virheellinen, oleskelulupahakemus-
ta ei ollut voitu hylätä pelkästään 
asiakirjan laillistamisen puuttumi-
sen vuoksi. Näissä olosuhteissa myös-
kään sillä, että avioliittoa ei ollut 
merkitty väestötietojärjestelmään, 
ei ollut asian arvioimisen kannalta 
merkitystä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että puolisoilla oli liityntä avioliiton 
solmimismaahan, jossa niin sanotut 
valtakirja-avioliitot olivat laillisia. 
Avioliittoa oli pidettävä favor matri-
monii -periaatteen kannalta lähtö-
kohtaisesti pätevänä myös Suo-
messa.

Seuraavaksi oli vielä arvioitava, 
oliko avioliiton katsomiseen Suo-
messa päteväksi erityistä syytä. 
Perheenkokoaja ei oleskellut Suo-
messa pakolaisena. Asiassa oli ar-
vioitava, oliko asianmukaiseksi pe-
rusteeksi solmia avioliitto poikke-

uksellisella tavalla esitetty muita 
erityisiä syitä. Korkein hallinto-oi-
keus arvioi, että B:n asiassa esittä-
mää perustelua tavan yleisyydestä 
ei voitu pitää avioliittolaissa tarkoi-
tettuna erityisenä syynä.

Erityisen syyn täyttymistä arvi-
oitaessa oli kuitenkin kiinnitettävä 
vielä huomiota puolisoiden yh-
teyksiin avioliiton solmimisvaltioon 
sekä perhe-elämän kestoa osoitta-
viin seikkoihin. Arvioituaan sel-
vitystä yhteiselämän viettämisestä 
sekä muista avioliiton vakiintu-
neisuuden arviointiin vaikuttavis-
ta seikoista korkein hallinto-oikeus 
katsoi puolisoiden osoittaneen, 
että heidän tarkoituksenaan oli ol-
lut aloittaa perhe-elämän viettämi-
nen aviopuolisoina. Asiassa ei ol-
lut tullut esille seikkoja, jotka olisi-
vat viitanneet siihen, että avioliitto 
olisi solmittu tavanomaisesta poik-
keavalla tavalla muussa kuin per-
he-elämän viettämisen tarkoituk-
sessa.

Avioliittoa oli pidettävä Suomes-
sa pätevänä ratkaistaessa sitä, onko 
hakija perheenkokoajan ulkomaa-
laislain 37 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu perheenjäsen. Asia palautet-
tiin Maahanmuuttovirastolle uu-
delleen käsiteltäväksi.

Ulkomaalaislaki 5 § ja 37 § 1 mo-
mentti 
Avioliittolaki 115 § 1 momentti, 
116 § ja 117 § 2 momentti

KHO:2022:26
Vaalivalitus – Vaalilaki – Muu-
toksenhakusäännökset – Valitus 
hallinto-oikeuden päätöksestä 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
– Valituksen luvanvaraisuus – 
Valituslupajärjestelmä – Valitus- 
tai valituslupa-asia – Kuntavaa-
lien tuloksen vahvistaminen

Muutoksen hakeminen hallinto-oi-
keuden päätökseen, joka koski vaali-
viranomaisen vaalien tuloksen vah-
vistamista koskevaa päätöstä, edellyt-
ti valituslupaa.

Vaalilaki 100 § 1 momentti, 102 § 
1 ja 2 momentti ja 105 § 1 mo-
mentti 
Laki oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa 3 § ja 107 § 1 momentti 
Ks. myös KHO 2021:81 ja KHO 
2022:20

KHO:2022:33
Kiinteistöjen ja asuntojen välitys-
liikkeet – Vastaavan hoitajan 
velvollisuus huolehtia toiminnan 
harjoittamisesta lainmukaisesti 
– Oikeus harjoittaa välitystoimin-
taa – Välitystehtävien suoritta-
minen – Välittäjä – Välitysliik-
keen palveluksessa oleminen – 
Yhteistyösopimus – Varoitus

Kiinteistönvälitysketjuun kuuluva 
välitysliike oli tehnyt yhteistyösopi-
muksia, joiden perusteella välittä-
jät saivat käyttää ketjun kiinteistön-
välityskonseptia. Sopimuksen mu-
kaan välittäjät eivät olleet työsuh-
teessa välitysliikkeeseen, vaan toi-
mivat itsenäisesti ja laskuttivat toi-
meksiantojen hoitamisesta synty-
neet provisiot erillisen laskutus-
yhtiön avulla.

Aluehallintovirasto oli antanut 
välitysliikkeelle varoituksen, koska 
sopimuksen perusteella välitysliik-
keen nimissä välitystehtäviä suorit-
taneet henkilöt eivät olleet välitys-
liikkeen palveluksessa. Hallinto-oi-
keus oli kumonnut päätöksen kat-
soen, että välittäjät olivat välityslii-
kelaissa tarkoitetulla tavalla välitys-
liikkeen palveluksessa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että välitysliikelaissa tarkoitettu toi-
minta on erityisesti säänneltyä toi-
mintaa, jota saa harjoittaa vain lais-
sa säädetyin tavoin välitysliikkeek-
si rekisteröity yksityinen elinkei-
nonharjoittaja tai oikeushenkilö. 
Välitysliikkeen vastaavalle hoitajal-
le säädetty velvollisuus huolehtia 
välitystoiminnan lainmukaisuudes-
ta edellytti, että vastaavalla hoitajal-
la oli todellinen ja välitön mahdolli-
suus ohjata ja valvoa toimintaa sekä 
puuttua siinä ilmeneviin epäkoh-
tiin.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että välitysliikelaissa viitatulla palve-
luksessa olemisella tarkoitettiin väli-
tysliikkeeseen työsuhteessa olevia ja 
liikkeen johtoon kuuluvia henkilöi-
tä. Välitysliikkeen ulkopuolisina so-
pimuskumppaneina välitystehtäviä 
itsenäisesti suorittavien henkilöiden 
ei katsottu olevan säännöksessä tar-
koitetulla tavalla välitysliikkeen pal-
veluksessa eikä tällaiseen henkilöön 
rinnastettavissa. Välitystehtäviä ei 
ollut mahdollista antaa muiden kuin 
välitysliikkeen palveluksessa ole-
vien suoritettaviksi.
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Välitysliikkeen toiminnassa oli 
menetelty aluehallintoviraston to-
teamalla tavalla välitysliikelain vas-
taisesti. Hallinto-oikeus päätös ku-
mottiin ja aluehallintoviraston pää-
tös varoituksen antamisesta saatet-
tiin voimaan. Äänestys 3–2.

Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja 
vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 
3 § 1 momentti, 5 § 1 momentti ja 
18 § 2 momentti

Ympäristöasiat

KHO:2022:3
Maankäyttö ja rakentaminen – 
Osayleiskaava – Yleiskaavamää-
räykset – Kotieläintalouden 
suuryksikkö – Maatilan suojavyö-
hyke – Oikeusvaikutusten epäsel-
vyys – Suhde ympäristönsuojelu-
lakiin – Ympäristölupaharkinta

Osayleiskaavamuutoksessa oli ti-
lan 1 alue osoitettu kyläalueeksi, 
jolle sai rakentaa pientaloja ja lo-
ma-asuntoja (AT). Tilaa 1 koskivat 
kohdemerkintä ”Oleva asuinraken-
nus” ja merkintä, jonka mukaan ti-
lan uusien rakennuspaikkojen suu-
rin sallittu lukumäärä oli kaksi. 
Naapuritila 2 oli osoitettu kotieläin-
talouden suuryksikön alueeksi 
(ME), joka oli tarkoitettu maatilo-
jen eläinsuoja- ja varastotilojen ra-
kentamiseen. Tilalle 2 oli osayleis-
kaavassa lisäksi sillä jo olemassa 
olevan maatilan ympärille osoitet-
tu ympyrärajauksella halkaisijal-
taan 600 metrin suuruinen maati-
lan suojavyöhyke. Suojavyöhykettä 
koskevan kaavamääräyksen mu-
kaan suojavyöhykkeelle ei saanut 
sijoittaa uusia, maatilaan kuulu-
mattomia rakennuksia, ellei raken-
nushankkeeseen ryhtyvä esitä ra-
kennuslupavaiheessa kirjallista vah-
vistusta siitä, että on tietoinen ra-
kennuspaikan sijainnista maatilan 
suojavyöhykkeellä ja maataloudesta 
aiheutuvista mahdollisista ympäris-
tövaikutuksista. Maatalouden suoja-
vyöhykettä koskeva määräys oli oh-
jeellinen yleiskaavarajan ulkopuo-
lella. Tilan 1 asuinrakennus ja ra-
kennuspaikat sijaitsivat maatilan 
suojavyöhykkeen sisäpuolella.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että yleiskaavan tarkoituksena oli 
kunnan yhdyskuntarakenteen ja 

maankäytön yleispiirteinen ohjaa-
minen sekä toimintojen yhteen so-
vittaminen maankäyttö- ja raken-
nuslain osoittamissa rajoissa. Yleis-
kaavan kaavamääräysten tuli olla 
oikeusvaikutuksiltaan siten selkei-
tä ja täsmällisiä, että niiden vaiku-
tus tulevassa maankäyttöä koske-
vassa päätöksenteossa oli riittä-
västi ennakoitavissa.

Osayleiskaava oli suunnittelu-
tarkkuudeltaan yksityiskohtainen 
kyläyleiskaava, jolla oli muun ohella 
osoitettu asuinrakennuspaikkojen 
lukumäärä tilakohtaisesti. Raken-
nusluvat asuinrakennuksille kylä-
alueilla voitiin myöntää suoraan 
yleiskaavan nojalla. Nämä seikat ko-
rostivat eri toimintojen yhteensovit-
tamisen tarvetta yleiskaavaa laadit-
taessa. Tilan 1 osalta rakennuspaik-
koja koskeva maatilan suojavyöhyk-
keeseen liittyvä kaavamääräys läh-
tökohtaisesti kielsi rakentamisen il-
man määräyksessä edellytettyä ra-
kennuslupamenettelyyn kuuluma-
tonta vahvistusvaatimusta.

Korkein hallinto-oikeus lausui, 
ettei yleiskaavassa ratkaistu lopulli-
sesti ympäristölupaa edellyttävän 
kotieläintalouden suuryksikön si-
joittumista tai kysymystä siitä, ai-
heutuiko suuryksikön toiminnasta 
sen lähistöllä mahdollisesti eräistä 
naapuruussuhteista annetun lain 
17 §:n mukaista rasitusta.

Suojavyöhykettä koskevasta kaa-
vamääräyksestä ei käynyt selvästi 
ilmi, mikä merkitys siinä mainitul-
la kirjallisella vahvistuksella oli suur-
yksikköä koskevassa yksityiskoh-
taisemmassa maankäytön suunnit-
telussa. Siltä osin kuin määräyk-
sellä oli mahdollisesti tarkoitettu 
olevan oikeusvaikutuksia tulevaan 
ympäristölupamenettelyyn, korkein 
hallinto-oikeus totesi, että yleiskaa-
valla tai sen määräyksellä voi olla 
vain maankäyttö- ja rakennuslakiin 
perustuvia oikeusvaikutuksia. Ym-
päristöluvan myöntämisen edelly-
tyksistä säädetään ympäristönsuo-
jelulaissa.

Kun otettiin huomioon valituk-
senalaisen kotieläintalouden suur-
yksikköä koskevan aluevarauksen 
ja muutoksenhakijan tilalle osoite-
tun pysyvää asumista koskevan alue-
varauksen sijainti suhteessa toisiin-
sa, ME-alueelle osayleiskaavassa 
suunnitellusta toiminnasta mah-
dollisesti aiheutuvat ympäristövai-

kutukset ja se, että naapuritilalle 
osoitetulla AT-alueella olemassa 
oleva pysyvä asuminen ja osayleis-
kaavassa osoitettu lisärakennusoi-
keus sijoittuivat ME-aluetta ympä-
röivälle suojavyöhykkeelle, kaava-
ratkaisu oli mainittujen kaavamer-
kintöjen ja niihin liittyvien kaava-
määräysten vuoksi oikeusvaiku-
tuksiltaan epäselvä. Tämän vuoksi 
ei ollut riittäviä edellytyksiä arvioi-
da, täyttyivätkö yleiskaavan sisältö-
vaatimukset.

Kunnanvaltuuston päätös oli 
lainvastainen siltä osin kuin se kos-
ki tilalle 2 osoitettua ME-alueva-
rausta ja maatilan suojavyöhykettä. 
Näiltä osin kunnanvaltuuston ja 
hallinto-oikeuden päätökset kumot-
tiin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 39 § 
2 momentti, 41 § 1 momentti 
Ympäristönsuojelulaki 6 §, 11 §, 
12 § 
Eräistä naapuruussuhteista annet-
tu laki 17 § 1 momentti 
Ks. ja vrt. myös KHO 2006:24.

KHO:2022:4
Maankäyttö ja rakentaminen – 
Rakennusrasite – Rasitteen 
perustamisen edellytykset – 
Tyyppipakkoperiaate – Asema-
kaavan edellyttämä rasite – 
Asianosaisten välinen sopimus

Rakennuslautakunta oli hakemuk-
sesta perustanut rakennusrasitteet, 
jotka liittyivät pientalon rakentami-
seen asemakaava-alueella. Peruste-
tut rasitteet oikeuttivat hakijana ol-
leen tontin haltijan muun ohella 
ulottamaan tontin rajalle sijoitetta-
van rakennuksen katon ja routa-
eristyksen pysyvästi rasitetun ton-
tin puolelle.

Lautakunnan päätöksestä ilme-
ni, ettei rakennusrasitteiden perus-
taminen ollut perustunut asian-
osaisten väliseen sopimukseen 
vaan siihen, että rasitteiden oli kat-
sottu olevan tarpeen asemakaavan 
mukaisen rakentamisen toteutta-
miseksi. Koska rakennusrasittei-
den perustaminen ilman asian-
osaisten välistä sopimusta oli mah-
dollista ainoastaan maankäyttö- ja 
rakennuslain 159 §:n 1 momentis-
sa yksilöityjen rasitetyyppien osal-
ta, joista nyt ei ollut kysymys, lauta-
kunta ei ollut voinut päättää rasit-
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teiden perustamisesta ilman, että 
asianosaiset olivat niistä kirjallises-
ti sopineet.

Rakennusrasitteet olivat tyyppi-
pakkoperiaatteen alaisia, eikä mui-
ta kuin maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 80 §:ssä mainittuja rasi-
teoikeuksia voitu rakennusrasittei-
na perustaa. Tyyppipakkoperiaat-
teesta seurasi, että rasitteiden pe-
rustamisen lähtökohtana olevasta 
rasitesopimuksesta oli käytävä riit-
tävän yksilöidysti ilmi, minkä sisäl-
töisten rasitteiden perustamisesta 
asianosaisten kesken oli sovittu.

Asiassa esitetystä selvityksestä 
ei ilmennyt, että asianosaiset olisi-
vat edellä mainitulla tavalla yksilöi-
dysti sopineet rakennuslautakun-
nan päätöksessä mainituista rasit-
teista. Rakennusrasitteiden perus-
tamiselle ei näin ollen ollut edelly-
tyksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 158 § 
1 ja 2 momentti ja 159 § 1 mo-
mentti 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 
80 §

KHO:2022:7
Rakennussuojelu – Rakennus-
perintölaki – Maankäyttö- ja 
rakennuslaki – Suojelun oikeu-
delliset edellytykset – Rakenta-
malla muodostettu alue – Raken-
nusperintölain mukainen suoje-
lukohde

Museovirasto oli tehnyt ELY-kes-
kukselle esityksen pinta-alaltaan 
noin 82 hehtaarin suuruisen Hel-
singin Vartiosaaren suojelemisesta 
rakennusperintölain nojalla. Suoje-
luesityksen mukaan Vartiosaari oli 
rakennettuna alueena rakennuspe-
rintölain 3 §:n mukainen suojelu-
kohde, jonka kulttuuriympäristö 
perustui erityisesti saarelle 1800-lu-
vun lopulla ja 1900-luvun alkupuo-
lella muodostuneeseen huvilakult-
tuuriin. Vartiosaari sisältyi Museo-
viraston laatimaan inventointiin 
Valtakunnallisesti merkittävät ra-
kennetut kulttuuriympäristöt (RKY 
2009) osana kohdetta Helsingin 
höyrylaivareittien kesähuvila-asu-
tus.

Vartiosaaren alueella ei ollut voi-
massa asemakaavaa eikä rakennus-
kieltoa asemakaavan laatimista 
 varten, joten rakennusperintölain 

soveltamista asemakaava-alueella 
koskeva rakennusperintölain 2 §:n 
2 momentin rajoitus ei ollut koske-
nut suojeluesitystä. Rakennusperin-
tölain sovellettavuutta arvioitaessa 
oli kuitenkin tullut ottaa huomioon 
se, mitä lain 3 ja 8 §:ssä säädetään 
suojelun kohteista ja edellytyksistä. 
Asiassa oli lisäksi otettava kantaa 
siihen, mikä merkitys Euroopan ra-
kennustaiteellisen perinnön suoje-
lua koskevalla yleissopimuksella ja 
sopimuksen 1 artiklassa esitetyllä 
rakennustaiteellisen perinnön mää-
ritelmällä on Vartiosaaren raken-
nusperintölakiin perustuvan suoje-
lun edellytyksiä arvioitaessa.

Rakennusperintölain 3 §:n 1 ja 
2  momentin ja rakennusperintö-
lain esitöiden (HE 101/2009 vp) pe-
rusteella rakennusperintölain mu-
kaisen suojelun kohteena oli voinut 
olla rakennusten ja rakennelmien 
ohella vain niiden välitön ympäris-
tö kuten piha, puisto tai puutarha. 
Rakennusten välittömiä pihapiirejä 
laajemmat alueet, samoin kuin pel-
toaukeat ja metsäsaarekkeet, eivät 
sen sijaan olleet rakennusperintö-
laissa tarkoitettuja suojelun kohtei-
ta, vaan niiden suojelu voitiin to-
teuttaa muiden lakien kuten maan-
käyttö- ja rakennuslain perusteella 
tapahtuvan kaavallisen suojelun tai 
luonnonsuojelulain perusteella.

Euroopan rakennustaiteellisen 
perinnön suojelua koskevan yleis-
sopimuksen lakisääteiset suojelu-
toimenpiteet oli Suomessa pantu 
täytäntöön siten, että rakennustai-
teellista perintöä suojeltiin sekä ra-
kennusperintölain että maankäyt-
tö- ja rakennuslain nojalla. Raken-
nusperintölain mukaisen suojelun 
ja kaavasuojelun välinen suhde oli 
kansallisessa lainsäädännössä jär-
jestetty niin, että suojelutarpeen 
kohdistuessa sellaiseen yleissopi-
muksessa tarkoitettuun rakennus-
taiteellisen perinnön kohteeseen, 
joka oli rakennusperintölain mu-
kaista suojelun kohdetta laaja-alai-
sempi, suojelun edellytykset tulivat 
arvioitavaksi maankäyttö- ja raken-
nuslain perusteella.

Kun otettiin huomioon Vartiosaa-
ren suuri koko, saaren rakennetun 
kulttuuriympäristön kannalta ar-
vokkaiden rakennusten ja niihin vä-
littömästi liittyvien piha-alueiden 
sijoittuminen saaren rantavyöhyk-
keelle, rakennettuun kulttuuriym-

päristöön välittömästi liittymättö-
mien rakentamattomien alueiden 
merkittävä osuus, sekä se, mitä edel-
lä oli todettu rakennusperintölain 
mukaisen suojelun ja maankäyttö- 
ja rakennuslakiin perustuvan kaa-
vasuojelun suhteesta, päätös, jolla 
ELY-keskus oli katsonut, ettei raken-
nusperintölaki sovellu Vartiosaaren 
suojeluun Museoviraston suojelu-
esityksessä esitetyllä tavalla, ei ollut 
lainvastainen.

Laki rakennusperinnön suojelemi-
sesta (rakennusperintölaki) 2 §, 3 § 
ja 8 § 
Euroopan rakennustaiteellisen 
perinnön suojelua koskeva yleisso-
pimus (SopS 10/1992) 1 artikla ja 
3 artikla

KHO:2022:12
Maankäyttö ja rakentaminen – 
Yleiskaava – Tuulivoima – Maa-
kuntakaavan ohjausvaikutus – 
Poronhoito – Yhdistyksen valitus-
oikeus – Naapurikunnassa toimi-
va matkailuyritys

Kaupunginvaltuusto oli hyväksy-
nyt tuulivoimaosayleiskaavan, joka 
mahdollisti yhteensä 54 tuulivoi-
malan rakentamisen tuulivoimaloi-
den alueiksi (tv) osoitetuille alueil-
le. Tuulivoimaloiden kokonaiskor-
keus sai olla enintään 250 metriä.

Osayleiskaava-alue sijoittui pää-
osin alueelle, joka oli vaihemaakunta-
kaavassa osoitettu soveltuvaksi mer-
kitykseltään seudullisen tuulivoi-
ma-alueen rakentamiseen. Osayleis-
kaava-alue sijoittui lisäksi kokonai-
suudessaan poronhoitoalueelle, jolla 
vaihemaakuntakaavan suunnittelu-
määräyksen mukaan oli turvattava 
poronhoidon ja muiden luontaiselin-
keinojen alueidenkäytölliset toimin-
ta- ja kehittämisedellytykset.

Hallinto-oikeus oli katsonut, että 
kaupunginvaltuuston päätös osa-
yleiskaavan hyväksymisestä oli 
lainvastainen niillä matkailuyhdis-
tys A ry:n esittämillä perusteilla, 
jotka liittyivät kaavan maisema- ja 
matkailuelinkeinovaikutuksiin, 
sekä niillä kaava-alueella toimivan 
paliskunnan esittämillä perusteilla, 
jotka liittyivät poronhoitoon koh-
distuviin vaikutuksiin. Asiassa oli 
kaupunginhallituksen valituksesta 
ratkaistava, oliko matkailuyhdistys 
A ry:llä ollut oikeus valittaa 
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osayleiskaavan hyväksymistä kos-
kevasta päätöksestä, ja oliko osa-
yleiskaava sille asetettujen sisältö-
vaatimusten vastainen paliskun-
nan esittämillä poronhoitoon liitty-
villä perusteilla.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että matkailuyhdistys A ry ei ollut 
osa yleiskaavan hyväksymisestä päät-
täneen kunnan jäsen, eikä mainit-
tua päätöstä ollut kohdistettu yh-
distykseen. Päätöksen ei myöskään 
voitu katsoa vaikuttavan välittö-
mästi yhdistyksen oikeuteen, vel-
vollisuuteen tai etuun. Yhdistyk-
sellä ei näin ollen ollut kuntalain 
perusteella oikeutta valittaa pää-
töksestä. Ratkaistavaksi siten jäi, 
oliko yhdistyksellä valitusoikeus 
päätöksestä maankäyttö- ja raken-
nuslain 191 §:n 2 momentin perus-
teella.

Matkailuyhdistys A ry:n toimi-
alue käsitti sen sääntöjen ja muun 
asiassa saadun selvityksen perus-
teella ainoastaan naapurikunnan 
alueen. Osayleiskaavan vaikutuk-
set, joihin yhdistys oli valitukses-
saan vedonnut, olisivat ilmenneet 
maiseman muutoksina lähimmil-
läänkin noin viiden kilometrin 
etäisyydellä naapurikunnan tär-
keimmistä matkailukohteista. Osa-
yleis kaavan mahdolliset yhdistyk-
sen toimialueelle ja naapurikun-
nan alueen matkailu- ja elinkei-
notoiminnalle kohdistuvat vaiku-
tukset olisivat siten olleet ainoas-
taan välillisiä. Osayleiskaavan hy-
väksymistä koskevaa päätöstä ei 
näin ollen ollut pidettävä sellaise-
na maankäyttö- ja rakennuslain 
191 §:n 2 momentissa tarkoitettu-
na matkailuyhdistys A ry:n toimi-
alaan ja toimialueeseen kuuluvana 
asiana, josta sillä olisi ollut oikeus 
valittaa hallinto-oikeudelle. Hallin-
to-oikeuden päätös oli edellä mai-
nitun perusteella kumottava siltä 
osin kuin matkailuyhdistys A ry:n 
valitus oli tutkittu ja yhdistyksen 
hallinto-oikeudelle tekemä valitus 
oli jätettävä tutkimatta.

Osayleiskaavaratkaisun perus-
teena olleet selvitykset osoittivat, 
että osayleiskaavan mahdollista-
man tuulivoimarakentamisen vai-
kutukset alueella harjoitettavalle 
poronhoidolle olisivat merkittä-
vän kielteisiä huolimatta siitä, että 
kaava-alue ja erityisesti tuulivoi-
mahankkeen rakenteiden vaatima 

pinta-ala varasivat vain pienen 
osan paliskunnan laidunnettavan 
maa-alueen kokonaispinta-alasta. 
Kaava-alueelle sijoittuvilla laidun-
alueilla oli saadun selvityksen pe-
rusteella keskeinen merkitys 
alueella harjoitettavalle poronhoi-
dolle, ja hankkeen toteuttamisen 
oli arvioitu vaikuttavan haitalli-
sesti myös porojen laidunkiertoon 
ja muihin elinolosuhteisiin. Näitä 
haitallisia vaikutuksia ei esitetyn 
selvityksen perusteella ollut enää 
kaavan toteuttamisvaiheessa mah-
dollista olennaisella tavalla lie-
ventää. Osa yleiskaava ei näin ol-
len täyttänyt vaihemaakuntakaa-
van suunnittelumääräyksissä ase-
tettuja vaatimuksia poronhoidon 
edellytysten turvaamisesta, eikä 
vaihemaakuntakaava ollut tältä 
osin ollut maankäyttö- ja raken-
nuslain 32 §:n 1 momentissa ja 
39 §:n 1 momentissa tarkoitetulla 
tavalla ohjeena osa yleiskaavaa laa-
dittaessa. Kaupunginvaltuuston pää-
tös osayleiskaavan hyväksymises-
tä oli tällä paliskunnan valitukses-
sa esitetyllä perusteella lainvastai-
nen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 32 § 
1 momentti, 39 § 1 momentti, 
188 § 1 momentti ja 191 § 2 mo-
mentti 
Kuntalaki 135 § 2 momentti ja 
137 § 1 momentti 
Ks. ja vrt. KHO 2022:11

Veroasiat

KHO:2022:14
Autovero – Verovapaus – Invatak-
si – Rakenteen ja käyttötarkoituk-
sen muutos – Linja-auto – Mak-
suunpanon edellytykset

Asiassa oli kysymys siitä, oliko inva-
taksiksi 26.10.2016 rekisteröidystä 
ja siten autoverosta vapaasta ajo-
neuvosta suoritettava autoveroa, 
kun ajoneuvo oli 18.7.2017 muutos-
katsastettu sellaiseksi linja-autoksi, 
joka ei autoverolain (1482/1994) 
1 §:n perusteella kuulunut lain so-
veltamisalaan. Ajoneuvon käyttö 
invataksina oli päättynyt muutos-
katsastukseen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että vaikka ajoneuvo oli poistettu 
invataksikäytöstä ennen laissa sää-
detyn neljän vuoden käyttöajan 

päättymistä, jäljellä olevan veron 
maksuunpano olisi johtanut siihen 
lain tarkoitusta vastaamattomaan 
lopputulokseen, että autoveron so-
veltamisalan ulkopuolisessa käy-
tössä olevaa ajoneuvoa olisi rasitta-
nut autovero. Näin ollen ja koska 
invataksi oli sen rakenteen ja käyt-
tötarkoituksen muutoksen seu-
rauksena muutettu sellaiseksi ajo-
neuvoksi, josta autoveroa ei ollut 
suoritettava, ajoneuvon omistajalle 
ei ollut määrättävä maksettavaksi 
invataksin käyttötarkoituksen muu-
toksen johdosta autoverolain 48 §:ssä 
säädettyä jäljellä olevaksi veroksi 
katsottavaa veroa. Hallinto-oikeu-
den ja Liikenteen turvallisuusviras-
ton päätökset, joissa oli katsottu, 
että autovero oli muutoskatsastuk-
sen perusteella tullut maksuunpan-
na, kumottiin.

Autoverolaki (1482/1994) 1 § 
(5/2009) 1 momentti, 5 § (5/2009) 
1 momentti, 21 § 1 momentti 
(413/1997), 46 § 1 momentti 
(1324/2009), 47 § (1073/2014) ja 
48 § (1073/2014) 
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja 
varusteista (1256/1992) 13 § 1 koh-
ta (1569/1993)

KHO:2022:32
Arvonlisävero – Verollinen 
myynti – Vahingonkorvaus – 
 Rahoituspalvelu – Luotonanto ja 
muu rahoituksen järjestäminen 
– Maksusopimus – Liittymän auki 
pitäminen

A Oy myi asiakkailleen verollisena 
liiketoimintana puhelin- ja muita 
liittymäpalveluja. Yhtiön liittymä-
asiakas voi tehdä yhtiön kanssa 
maksusopimuksen tilanteessa, jos-
sa yhtiön normaalien sopimus- ja 
maksuehtojen mukainen liittymä-
palveluja koskeva lasku oli eräänty-
mässä tai juuri erääntynyt. Maksu-
sopimuksen tekemällä asiakas vält-
tyi laskun eräpäivänä tapahtuvan 
maksun laiminlyönnistä huolimat-
ta liittymän sulkemiselta ja perintä-
toimilta. Maksusopimus ei kuiten-
kaan vaikuttanut sopimuksen koh-
teena olevan laskun eräpäivään ja 
siitä laskettavaan viivästyskorkoon. 
Maksusopimusmaksu oli kiinteä-
määräinen.

A Oy:n katsottiin suorittavan 
maksusopimusta vastaan asiak-



kaalle liittymän aukipitämistä kos-
kevan palvelun, joten saatu vastike 
kuului arvonlisäveron soveltamis-
alaan eikä kysymys ollut yhtiölle 
aiheutuneen vahingon korvaami-
sesta.

Maksusopimus ei vaikuttanut 
asiakkaan liittymälaskun eräpäi-
vään tai siihen perustuvaan viiväs-
tyskorkoon. Korvausta maksulai-
minlyönnistä muutoin aiheutuvan 
seuraamuksen välttämisestä eli 
liittymän sulkemisesta ei ollut pi-
dettävä vastikkeena arvonlisäve-
rolain 42 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitetusta luotonannosta 
tai muusta rahoituksen järjestämi-
sestä.

Yhtiön oli arvonlisäverolain 1 §:n 
1 momentin 1 kohdan ja 18 §:n 
2  momentin nojalla suoritettava 
maksusopimusmaksusta arvonlisä-
veroa.

Arvonlisäveron palautushakemuk-
set tilikausilta 1.1.–31.12.2013 ja 
1.1.–31.12.2014. 
Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 
1 kohta, 18 § 2 momentti, 41 § ja 
42 § 1 momentti 2 kohta 
Neuvoston direktiivi 2006/112/EY 
yhteisestä arvonlisäverojärjestel-
mästä 2 artikla 1 kohta c alakohta, 
24 artikla 1 kohta ja 135 artikla 
1 kohta b alakohta 
Unionin tuomioistuimen tuo-
miot asioissa C295/17, MEO 
(ECLI:EU:C:2018:942) ja C-153/17, 
Volkswagen Financial Services 
(ECLI:EU:C:2018:845)

KKO:N  
VALITUSLUVAT

VL:2021–108
Perintökaari – Perintö – Perinnös-
tä luopuminen – Ulosottokaari 
– Ulosottovalitus

Diaarinumero: S2021/437

Alemman tuomioistuimen rat-
kaisu: Turun hovioikeus 2.6.2021 
U20/920

A oli noin 23 vuotta perittävän kuo-
leman jälkeen jättänyt perinnöstä 
luopumista koskevan ilmoituksen 
maistraattiin tallettamista varten. 
A:n osuus kuolinpesästä oli tämän 
jälkeen ulosmitattu hänen velkojen-
sa suoritukseksi. Kysymys siitä, oli-
ko pesäosuus ulosmitattavissa, vai 
oliko A velkojia sitovasti luopunut 
perinnöstä.

VL:2022–3
Hätävarjelu – Hätävarjelun 
liioittelu

Diaarinumero: R2021/772

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Turun hovioikeus 30.9.2021 
R 20/1716

B on tullut aamuyöllä A:n asunnon 
edustalle mukanaan moottorisaha ja 
sorkkarauta ja sanallisesti uhannut 
asunnon parvekkeella olleita A:ta ja 

tämän seurustelukumppani C:tä. Täl-
löin A on ampunut parvekkeelta lau-
kauksen haulikolla B:n eteen asfalt-
tiin, josta hauleja on kimmonnut B:n 
alaraajoihin. Sitten B on murtautunut 
kerrostalon rappukäytävään rikko-
malla ulko-oven lasin sorkkaraudalla 
ja tunkeutunut A:n asuntoon sahaa-
malla moottorisahalla aukon A:n 
asunnon oveen. Kun B on kumartu-
nut sisään sahaamastaan aukosta ja 
yrittänyt avata asunnon oven sisä-
puolelta, A on ampunut B:tä kerran 
haulikolla olkapäähän.

Kysymys siitä, onko jälkimmäi-
nen laukaus sallittu hätävarjeluna 
tai anteeksiannettava hätävarjelun 
liioitteluna.

VL:2022–15
Vahingonteko – Syyteoikeus – 
Laillisuusperiaate – Rikosoikeu-
dellinen laillisuusperiaate

Diaarinumero: R2021/860

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Turun hovioikeus 16.9.2021 
R 20/1128

Käräjäoikeus tuomitsi vastaajan 
muun ohessa julkisyhteisöjen omis-
taman osakeyhtiön omaisuuteen 
kohdistuneesta vahingonteosta. Ho-
vioikeus ei muuttanut käräjäoikeu-
den tuomiota. Kysymys syyttäjän 
syyteoikeudesta, kun vahingonteon 
asianomistaja ei ollut ilmoittanut ri-
kosta syytteeseen pantavaksi ennen 
syytteen nostamista.
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