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Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen 

Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on 

toimittanut Alma Talentin Suomen Laki -toimitus.

Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä 

lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista.

Momentti 8/2017

VAHVISTETUT LAIT

●Laki kiinteistöverolain muutta-
misesta (724/2017)

HE 133/2017 vp
VaVM 9/2017 vp

Laki tuli voimaan 7.11.2017.

Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 
määrätään vähintään 0,93 ja enin-
tään 2,00. Pääasiassa vakituiseen 
asumiseen käytettävien rakennus-
ten veroprosentiksi kunnanval-
tuusto määrää vähintään 0,41 ja 
enintään 1,00. Kunnanvaltuusto 
määrää erikseen veroprosentin ra-
kennuksille, joiden huoneistojen 
pinta-alasta yli puolta käytetään 
pääasiassa muuhun asumiseen 
kuin 12 §:ssä tarkoitettuun vakitui-
seen asumiseen. Veroprosentiksi 
määrätään vähintään 0,93 ja enin-
tään 2,00. Lakia sovelletaan ylei-
seen kiinteistöveroprosenttiin ja 
muiden kuin vakituisten asuinra-
kennusten veroprosenttiin ensim-
mäisen kerran vuodelta 2018 toi-
mitettavassa kiinteistöverotukses-
sa. Vakituisten asuinrakennusten 
kiinteistöveroprosenttia koskevaa 
muutosta sovelletaan ensimmäi-
sen kerran vuodelta 2019 toimitet-
tavassa kiinteistöverotuksessa.

●Laki liiketoimintakiellosta 
annetun lain muuttamisesta, 
laki rikostorjunnasta Tullissa 
annetun lain 2 luvun 14 §:n 
muuttamisesta, laki konkurs-
silain muuttamisesta ja laki 
sähkö- ja maakaasumarkki-
noiden valvonnasta annetun 
lain 31b §:n kumoamisesta 
(749–751/2017)

HE 269/2016 vp
TaVL 17/2017 vp
LaVM 8/2017 vp

Lait tulevat voimaan 15.1.2018.

Lain soveltamisala laajennetaan 
yksityisen elinkeinonharjoittajan 
kirjanpitolaissa tarkoitettuun am-

mattitoimintaan. Lisäksi liiketoi-
mintakiellon määräämisen edelly-
tyksiä muutetaan siten, että liike-
toimintakiellon määräämisen pe-
rusteena ei voi olla lakisääteisten 
velvollisuuksien olennainen lai-
minlyöminen, jos laiminlyönti joh-
tuu maksukyvyttömyydestä. Lai-
minlyöntien olennaisuuden arvi-
oinnissa on muun ohella otettava 
erityisesti huomioon laiminlyön-
neistä tavoitellun taloudellisen 
hyödyn määrä. Laissa tarkoitetuil-
le valvontaviranomaiselle, lukuun 
ottamatta konkurssiasiamiestä, an-
netaan oikeus pyytää poliisia taik-
ka toimialaansa kuuluvissa kysy-
myksissä tulliviranomaista tutki-
maan edellytykset määrätä liike-
toimintakielto. Oikeus tutkintaa 
koskevan pyynnön esittämiseen 
annetaan myös konkurssilaissa 
tarkoitetulle pesänhoitajalle. Tut-
kinta koskee tilanteita, joissa liike-
toimintakielto voidaan määrätä lii-
ketoiminnassa tehdyn lakisääteis-
ten velvollisuuksien olennaisen 
laiminlyönnin perusteella, mutta 
joissa ei ole syyllistytty rikolliseen 
menettelyyn. Esitutkintaviran-
omaisten ja syyttäjän oikeutta saa-
da tietoja päättyneistä liiketoimin-
takielloista laajennetaan.

●Laki poliisilain 2 luvun muut-
tamisesta (753/2017)

HE 37/2017 vp
PeVL 30/2017 vp
HaVM 17/2017 vp

Laki tuli voimaan 1.12.2017.

Poliisilain turvallisuustarkastus-
sääntelyä muutetaan siten, että po-
liisilla on mahdollisuus nykyistä 
kattavampien turvallisuustarkas-
tusten tekemiseen erityistä suoje-
lua tai erityistä valvontaa edellyt-
tävissä tilaisuuksissa ja tapahtu-
missa. Poliisimiehellä on tilanteen 
välttämättä edellyttäessä oikeus 
tarkastaa henkilö paitsi vaaraa ai-
heuttavien esineiden ja aineiden 
varalta, myös sen varmistamiseksi, 
ettei henkilöllä ole hallussaan sel-
laisia esineitä tai aineita, joiden 

hallussapito tilaisuudessa on muu-
ten laissa tai lain nojalla kielletty. 
Lisäksi poliisimiehen oikeutta tar-
kastuksen tekemiseen tilaisuus- tai 
tapahtumapaikoilla täydennetään 
siten, että poliisimies voi tilanteen 
edellyttäessä kohdistaa turvalli-
suustarkastuksen myös tilaisuu-
den järjestämisalueella olevaan 
henkilöön.

●Laki rakennuksen energiato-
distuksesta annetun lain 
muuttamisesta ja laki raken-
nusten energiatodistustietojär-
jestelmästä annetun lain 3 ja 
5 §:n muuttamisesta (755–
756/2017)

HE 86/2017 vp
YmVM 12/2017 vp

Lait tulivat voimaan 1.12.2017.

Energiatodistusvelvoitteita koske-
vaa poikkeusluetteloa muutetaan 
siten, että kasvihuoneet ja väestön-
suojat tulevat energiatodistusme-
nettelyn piiriin. Euroopan komis-
sio on antanut Suomelle virallisen 
huomautuksen rakennusten ener-
giatehokkuusdirektiivin toimeen-
panosta ja katsonut että energiato-
distusvelvoitteita koskevien poik-
keuksien luettelo on Suomen lain-
säädännössä laajempi kuin direk-
tiivissä. Lakiin sisältyy myös joita-
kin terminologisia muutoksia joh-
tuen lähes nollaenergiarakennuk-
sia koskevasta lainsäädännöstä. 
Lainmuutoksella pannaan osal-
taan täytäntöön rakennusten ener-
giatehokkuusdirektiiviä.

HALLITUKSEN 
ESITYKSET

●Hallituksen esitys (HE 137/
2017 vp) eduskunnalle laiksi 
luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain muuttamisesta ja 
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eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi.

Lakia ehdotetaan muutettavaksi li-
säämällä siihen säännökset rahoi-
tusjärjestelmän rakenteellisten 
ominaisuuksien perusteella mää-
rättävästä yhdestä viiteen prosen-
tin suuruisesta lisäpääomavaati-
muksesta. Ehdotus perustuu Eu-
roopan unionin luottolaitoksia 
koskevaan direktiiviin sisältyvään 
kansalliseen sääntelyoptioon. 
Finanssivalvonnan johtokunnan 
päätöksellä käyttöönotettavalla li-
säpääomavaatimuksella katettai-
siin pitkäaikaisten ja suhdanteista 
riippumattomien rahoitusjärjestel-
mää tai kokonaistaloutta uhkaavi-
en tekijöiden muodostamaa riskiä. 
Lisäpääomavaatimuksia koskevia 
säännöksiä sovellettaisiin myös si-
joituspalveluyrityksiin. Lait on tar-
koitettu tulemaan voimaan 
1.1.2018.

●Hallituksen esitys (HE 143/
2017 vp) eduskunnalle laiksi 
maksulaitoslain muuttami-
sesta ja eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi.

Ehdotetuilla laeilla pannaan täy-
täntöön niin sanotun toisen mak-
supalveludirektiivin (2015/2366) 
säännöksiä. Toinen maksupalvelu-
direktiivi on pääosin maksimihar-
monisaatiodirektiivi, joten kansal-
linen liikkumavara sen toimeenpa-
nossa on hyvin rajoitettu. Tavoit-
teena on ollut tehdä kansalliseen 
lainsäädäntöön vain direktiivipäi-
vityksestä johtuvat minimimuu-
tokset. Esityksen mukaan lainsää-
däntöön lisättäisiin direktiivin mu-
kaisesti kahta uutta maksupalve-
lua koskevat säännökset. Lait on 
tarkoitettu tulemaan voimaan 
13.1.2018, jolloin direktiivi on vii-
meistään pantava täytäntöön.

●Hallituksen esitys (HE 145/
2017 vp) laiksi liikenteen pal-
veluista annetun lain muutta-
miseksi ja eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi.

Lakia ehdotetaan muutettavaksi 
niin, että siihen koottaisiin tielii-
kenteen lisäksi lento-, meri- ja rai-
deliikenteen markkinoille pääsyä 
koskevat säännöt. Lakiin sisällytet-
täisiin myös kuljetustoimintaa har-
joittavien henkilöiden pätevyys-
vaatimukset ja heitä koskevat kou-

lutusvaatimukset kaikkien liiken-
nemuotojen osalta. Esityksellä 
muutettaisiin nykytilaa, jossa lii-
kenteen markkinasääntely on ja-
kautunut useaan eri säädökseen. 
Kokoamalla sääntely yhteen lakiin 
voitaisiin liikenteen palvelumark-
kinoita helpommin tarkastella yh-
tenä kokonaisuutena. Lain tavoit-
teiden toteuttamista varten tarvi-
taan tietojen avaamista ja avointen 
rajapintojen kautta tapahtuvaa asi-
ointia. Lait on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1.7.2018.

●Hallituksen esitys (HE 147/
2017 vp) eduskunnalle yksi-
tyistielaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi.

Yksityisteitä koskeva lainsäädän-
töä selkeytettäisiin ja modernisoi-
taisiin niin kirjoitustavaltaan kuin 
sisällöltään. Tarpeettomat, van-
hentuneet ja muun lainsäädännön 
kanssa päällekkäiset säännökset 
poistettaisiin. Osana kuntien tehtä-
vien vähentämistä kuntien tielau-
takunnat lakkautettaisiin ja niiden 
tehtävät siirrettäisiin käsiteltäväksi 
muissa viranomaisissa. Samalla 
kevennettäisiin viranomaismenet-
telyiden tarvetta eräissä tapauksis-
sa ja mahdollistettaisiin tiekunnan 
sisäinen oikaisumenettely. Yksi-
tyisteiden valtionavustustehtävä 
siirrettäisiin vuonna 2020 toimin-
tansa aloittavien maakuntien teh-
täväksi. Valtionavustuksen avus-
tuskriteereitä karsittaisiin maa-
kuntien valinnanvapauden mah-
dollistamiseksi. Valtionavustuksia 
koskevat avustuskriteerit koskisi-
vat jatkossa myös kuntien myöntä-
miä avustuksia yksityisteille. Lait 
on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1.1.2020.

●Hallituksen esitys (HE 149/
2017 vp) eduskunnalle Kana-
dan sekä Euroopan unionin ja 
sen jäsenvaltioiden välisen 
laaja-alaisen talous- ja kaup-
pasopimuksen hyväksymiseksi 
ja voimaansaattamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan, että edus-
kunta hyväksyisi lokakuussa 2016 
Kanadan sekä Euroopan unionin ja 
sen jäsenvaltioiden välillä allekir-
joitetun laaja-alaisen talous- ja 
kauppasopimuksen. Sopimus on 
luonteeltaan sekasopimus, jonka 
määräykset kuuluvat osittain jä-
senvaltioiden ja osittain Euroopan 

unionin toimivaltaan. Sopimuksen 
tavoitteena on asteittainen ja vasta-
vuoroinen sekä Maailman kauppa-
järjestön säännösten ja velvoittei-
den mukainen kaupan vapautta-
minen olennaisilta osin kaiken ta-
vara- ja palvelukaupan osalta. Esi-
tykseen sisältyy lakiehdotus, jolla 
saatetaan voimaan sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvat 
määräykset.

●Hallituksen esitys (HE 150/
2017 vp) eduskunnalle laiksi 
ulosottokaaren muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan ulosotto-
kaaren muuttamista ulosottoon 
liittyvien työllistymisen kannus-
tinloukkujen purkamiseksi. Vähin-
tään vuoden ajan työttömyyse-
tuutta saaneet ulosottovelalliset 
olisivat oikeutettuja enintään kuu-
den kuukauden pituiseen lykkäyk-
seen palkan ulosmittauksesta, jos 
he ovat tulorajaulosmittauksen pii-
rissä. Muiden velallisten osalta 
ulosottomies voisi työllistymisen 
perusteella myöntää lykkäystä 
enintään neljäksi kuukaudeksi. 
Esityksessä ehdotetaan myös, että 
luonnollisen henkilön säännön-
mukaisesta elinkeinotulosta voi-
taisiin jättää ulosmittaamatta pää-
säännön mukaista viittä kuudes-
osaa suurempi määrä sen perus-
teella, että velallinen ryhtyy elin-
keinonharjoittajaksi pitkän työttö-
myyden jälkeen.

●Hallituksen esitys (HE 151/
2017 vp) eduskunnalle laeiksi 
sijoituspalvelulain muuttami-
sesta ja kaupankäynnistä 
rahoitusvälineillä sekä eräiksi 
niihin liittyviksi laeiksi.

Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täy-
täntöön Euroopan unionin rahoi-
tusvälineiden markkinat -direktiivi 
sekä toteutettaisiin tarvittavat toi-
menpiteet Euroopan unionin ra-
hoitusvälineiden markkinat -ase-
tuksen säännösten noudattamisek-
si. Finanssivalvonnasta annettuun 
lakiin tehtäisiin tarpeelliset muu-
tokset Euroopan unionin viitearvo-
asetuksen säännösten noudattami-
seksi. Valtioneuvoston lausuma; 
Valtioneuvoston edellyttää, että 
tarkoin seurataan toimilupavaati-
muksen vaikutuksia sijoitusmuo-
toisen joukkorahoitusmarkkinoi-
den kehitykseen. Seurannassa on 
kiinnitettävä huomiota sekä jouk-
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korahoitusmarkkinoilla toimivien 
toimijoiden määrään että rahoituk-
sen euromääräiseen volyymiin.

●Hallituksen esitys (HE 152/
2017 vp) eduskunnalle laeiksi 
verontilityslain, Verohallin-
nosta annetun lain 30 §:n ja 
verotusmenettelystä annetun 
lain 18 §:n muuttamisesta.

Muutoksia ehdotetaan verontili-
tyslain yleisiin tilitysmenettelyi-
hin. Verovuodelle tehtäviä ansio- 
ja pääomatuloverojen sekä kiin-
teistöverojen oikaisutilityksiä esi-
tetään tehtäväksi nykyisten vuosit-
taisten oikaisujen sijaan kuukau-
sittain. Verovuosittaista oikaisuti-
litysaikaa esitetään lyhennettäväk-
si neljään verovuotta seuraavaan 
kalenterivuoteen. Verontilityslain 
nojalla veronsaajille maksettavista 
tai perittävistä koroista esitetään 
luovuttavaksi. Myös veronsaajalta 
takaisin perittävien verojen lyk-
käysmahdollisuudesta luovuttai-
siin. Verovarojen tilittämisen pe-
rusperiaatteeseen ei esitetä muu-
toksia, joten tilitykset perustuisi-
vat edelleen jako-osuuksiin sekä 
verovarojen nettomääräisen kerty-
män tilittämiseen veronsaajille. 
Uudistuksilla yksinkertaistettai-
siin tilitysmenettelyä sekä mahdol-
listettaisiin nykyistä reaaliaikai-
sempi, tasaisempi ja ennustetta-
vampi verovarojen tilittäminen ve-
ronsaajille. Tilitysmenettelyn yk-
sinkertaistaminen lisäisi tilittämi-
sen läpinäkyvyyttä veronsaajille 
sekä toisaalta alentaisi Verohallin-
nossa käyttöönotettavan uuden 
tietojärjestelmän käyttöönotto- ja 
ylläpitokustannuksia. Lisäksi eh-
dotetaan muutettavaksi Verohal-
linnosta annettua lakia. Veronsaa-
jien verotuskustannusosuuksia 
muutettaisiin siten, että kuntien 
osuutta korotetaan 0,2 prosenttiyk-
siköllä ja valtion verotuskustan-
nusosuutta alennetaan vastaavasti 
0,2 prosenttiyksiköllä, joten kunti-
en verotuskustannusosuus olisi 
29,1 prosenttia, evankelis-luterilai-
sen kirkon seurakuntien 3,2 pro-
senttia ja Kansaneläkelaitoksen 
5,6 prosenttia. Verotusmenettelys-
tä annettua lakia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että Verohallinto 
saisi Kansaneläkelaitokselta tiedot 
Kansaneläkelaitoksen myöntämiä 
eläkkeitä ja etuuksia koskevista 
hakemuksista, päätöksistä ja eläk-
keiden ja etuuksien maksatuksesta 

sekä Kansaneläkelaitoksen hallus-
sa olevat tiedot työeläkkeitä koske-
vista päätöksistä. Verontilityslain 
muutokset on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1.11.2018. Verohallinnos-
ta annetun lain ja verotusmenette-
lystä annetun lain muutokset eh-
dotetaan tuleviksi voimaan vuo-
den 2018 alusta.

●Hallituksen esitys (HE 154/
2017 vp) eduskunnalle laeiksi 
verotusmenettelystä annetun 
lain sekä verotustietojen julki-
suudesta ja salassapidosta 
annetun lain 18 ja 20 §:n 
muuttamisesta.

Verotusmenettelystä annettua la-
kia ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että lakiin lisättäisiin uusi 
säännös, jonka mukaan rahanpesu-
laissa tarkoitettujen ilmoitusvel-
vollisten on Verohallinnon keho-
tuksesta tunnistetiedon, pankkiti-
lin numeron, tilitapahtuman tai 
muun vastaavan yksilöinnin pe-
rusteella annettava ja esitettävä tar-
kastettavaksi tiedot mekanismeis-
ta, menettelyistä, asiakirjoista sekä 
muista tiedoista, joiden perusteella 
raportoivat suomalaiset finanssilai-
tokset ovat suorittaneet verotusme-
nettelystä annetun lain 17a §:n 
1 momentissa, 17b §:n 1 momentis-
sa, 17c §:n 1 momentissa sekä 
17d §:ssä tarkoitetut velvoitteet ja 
huolellisuusmenettelyt raportoita-
vien tilien tunnistamisessa. Esityk-
sessä ehdotetaan myös muutetta-
vaksi verotustietojen julkisuudesta 
ja salassapidosta annettua lakia si-
ten, että Verohallinnolla olisi oi-
keus luovuttaa tietoja Finanssival-
vonnalle sekä Patentti- ja rekisteri-
hallitukselle. Lait on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan 1.1.2018.

●Hallituksen esitys (HE 157/
2017 vp) eduskunnalle avaruu-
teen lähetettyjen esineiden 
rekisteröinnistä tehdyn yleis-
sopimuksen hyväksymiseksi ja 
voimaansaattamiseksi sekä 
laeiksi avaruustoiminnasta ja 
löytötavaralain 2 §:n muutta-
misesta.

Esityksessä ehdotetaan, että edus-
kunta hyväksyisi avaruuteen lähe-
tettyjen esineiden rekisteröinnistä 
tehdyn yleissopimuksen sekä lain 
yleissopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voi-

maansaattamisesta. Lisäksi ehdo-
tetaan säädettäväksi laki avaruus-
toiminnasta. Laki avaruuslentäjien 
pelastamisesta ja palauttamisesta 
sekä avaruusesineiden palauttami-
sesta (616/1970) esitetään kumot-
tavaksi ja löytötavaralakiin (778/
1988) esitetään tehtäväksi ehdote-
tusta uudesta laista johtuva tarkis-
tus. Lait on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1.1.2018.

●Hallituksen esitys (HE 159/
2017 vp) eduskunnalle laiksi 
sosiaali- ja terveystietojen 
toissijaisesta käytöstä sekä 
eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi.

Sosiaali- ja terveystietojen käytölle 
luotaisiin yhtenäiset edellytykset 
tutkimuksessa, tilastoinnissa, ke-
hittämis- ja innovaatiotoiminnas-
sa, opetuksessa, tietojohtamisessa, 
viranomaisohjauksessa ja -valvon-
nassa sekä viranomaisten suunnit-
telu- ja selvitystehtävissä. Käyttö-
luvat myöntäisi keskitetysti uusi 
Sosiaali- ja terveysalan käyttölupa-
viranomainen. Luovutettaville tie-
doille luotaisiin tietoturvalliset 
käyttöympäristöt ja -käyttöyhtey-
det. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksesta annetussa laissa säädet-
täisiin tarkemmin laitoksen tehtä-
vistä ja henkilötietojen käsittelystä. 
Terveydenhuollon valtakunnalli-
sista henkilörekistereistä annettu 
laki ja sosiaali- ja terveysalan tutki-
mus- ja kehittämiskeskuksen tilas-
totoimesta annettu laki kumottai-
siin. Muiden lakien muutokset oli-
sivat teknisluonteisia. Esityksellä 
saatettaisiin lainsäädäntöalueen 
säännökset vastaamaan yleisen tie-
tosuoja-asetuksen (2016/679) vaa-
timuksia. Lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1.1.2018. Osaa 
säännöksistä sovellettaisiin vasta 
siirtymäajan jälkeen.

●Hallituksen esitys (HE 172/
2017 vp) eduskunnalle laiksi 
vakuutusten tarjoamisesta 
sekä eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi.

Esityksen tavoitteena on ylläpitää 
ja kohdennetusti parantaa vakuu-
tuksia eri kanavien kautta ostavien 
asiakkaiden suojaa. Tavoitteena on 
myös panna täytäntöön vakuutus-
ten tarjoamisesta annettu direktiivi 
(EU) 2016/97. Esityksessä ehdote-
taan säädettäväksi muun muassa 
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suomalaisten vakuutusedustajien 
ja sivutoimisten vakuutusedusta-
jien rekisteröintivelvollisuudesta 
sekä ETA-alueella harjoitettavaan 
vakuutusten tarjoamiseen liittyvis-
tä menettelyistä. Lisäksi säädettäi-
siin kattavasti vakuutusten mark-
kinointiin ja myyntiin liittyvistä 
menettelyistä ja velvollisuuksista. 
Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 23.2.2018.

VALTIONEUVOSTON 
ASETUKSET

●Valtioneuvoston asetus ennak-
koperintäasetuksen muuttami-
sesta (702/2017)

Asetus tuli voimaan 1.11.2017.

Asetuksessa säädetään verovuo-
den jälkeen kannettavan ennakon 
eräpäivästä. Lisäksi eräpäivän 
määräytymistä koskevaa säännös-
tä tarkennetaan siten, että ennakon 
eräpäivä on aina pankkipäivä. 
Myös verovelvollisen selvitysvel-
vollisuutta koskevan säännöksen 
sanamuotoa tarkennetaan. Enna-
kon eräpäivää koskevaa säännöstä 
sovelletaan yhteisöltä ja yh-
teisetuudelta kannettavaan ennak-
koon, joka määrätään asetuksen 
voimaantulopäivänä tai sen jäl-
keen, ja muulta verovelvolliselta 
kannettavaan ennakkoon, joka 
määrätään 1.11.2018 tai sen jälkeen.

●Valtioneuvoston asetus tulove-
roja koskevan kaksinkertai-
sen verotuksen välttämiseksi 
ja veron kiertämisen estämi-
seksi Saksan kanssa tehdyn 
sopimuksen voimaansaattami-
sesta ja sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta 
annetun lain voimaantulosta 
(714/2017)

Sopimus, laki (283/2016) ja asetus 
tulivat voimaan 16.11.2017.

●Valtioneuvoston asetus 
ampuma-aseasetuksen muut-
tamisesta (747/2017)

Asetus tuli voimaan 1.12.2017.

Asetuksesta kumotaan ja osin 
muutetaan yksityistä valmistamis-

lupaa, hankkimis- ja hallussapito-
lupaa koskevat säännökset. Am-
puma-aselain muuttamisesta an-
netulla lailla on kumottu kyseisiä 
lupatyyppejä koskevat säännökset 
ja korvattu ne aseluvalla, johon 
voidaan liittää yksityinen valmis-
tamisoikeus sekä aseen hankkimis-
oikeus. Lisäksi asetuksessa kumo-
taan lainmuutosta vastaavalla ta-
valla soveltuvuustestiä sekä aseke-
räilijän tiedostonpitoa koskevat 
säännökset. Hankkimisluvan 
hakemista koskeva ampuma-ase-
asetuksen 43 § muutetaan koske-
maan aseluvan hakemista. Pykä-
lässä säädetään aseluvan hakemis-
menettelystä ja hakemukseen si-
sällytettävistä tiedoista. Ampuma-
aseasetukseen lisätään uusi 43a § 
aseen ja aseen osan yksilöintitieto-
jen ilmoittamisesta, jolla täsmen-
netään ampuma-aselain 42c §:ssä 
säädetyn ilmoitusvelvollisuuden 
sisältöä.

KORKEIN OIKEUS

KKO:2017:66

Rangaistuksen määrääminen – 
Rangaistuslajin valinta – Yhdys-
kuntapalvelu – Yhteinen ran-
gaistus – Aikaisemmin tuomitun 
yhdyskuntapalvelun huomioon 
ottaminen

Kysymys siitä, olivatko aikaisem-
mat vankeusrangaistukset ja yh-
dyskuntapalvelurangaistus estee-
nä yhdyskuntapalveluun tuomit-
semiselle.

RL 6 luku 11 § (515/2003)

KKO:2017:67

Lahjus – Lahjuksen antaminen – 
Lahjuksen ottaminen – Lahjus-
rikkomus – Virkarikos – Virka-
velvollisuuden rikkominen – 
Tuottamuksellinen virkavelvolli-
suuden rikkominen

Vapaa-aikaa viettänyt syyttäjä oli 
tavannut ravintolassa naishenki-
lön, jota hän oli syyttänyt pahoin-
pitelystä. He olivat keskustelleet 
vireillä olevasta pahoinpitelyasias-
ta. Ravintolan sulkeuduttua he oli-
vat lähteneet syyttäjän kotiin, jossa 
heidän välillään oli ollut seksuaa-
lista kanssakäymistä.

Kysymys siitä, täyttikö menette-
ly lahjuksen antamisen ja ottami-

sen tai lahjusrikkomuksen tunnus-
merkistöt ja oliko syyttäjä menette-
lyllään rikkonut virkavelvollisuut-
taan. (Ään.)

RL 16 luku 13 §
RL 40 luku 1 §
RL 40 luku 3 §
RL 40 luku 9 §
RL 40 luku 10 §
ks. HD:2017:67

KKO:2017:68

Oikeudenkäyntimenettely – Jat-
kokäsittelylupa – Muutospe-
ruste – Lapsen huolto ja tapaa-
misoikeus – Lapsen huoltoa ja 
tapaamisoikeutta koskevan pää-
töksen täytäntöönpano – Oikeu-
denkäyntikulut

Lapsen isä haki lapsen tapaamisoi-
keutta koskevan lainvoimaisen 
päätöksen täytäntöönpanoa kärä-
jäoikeudessa. Lapsen äiti vaati, että 
hakemus hylätään. Samalla hän 
vaati, että päätöksen mukaisia ta-
paamisoikeuden ehtoja muutetaan 
väliaikaisesti. Käräjäoikeus hylkäsi 
isän vaatimuksen päätöksen täy-
täntöönpanosta ja samoin äidin 
vaatimuksen tapaamisoikeuden 
ehtojen muuttamisesta. Oikeuden-
käyntikulujen osalta käräjäoikeus 
katsoi, että kysymyksessä oli tilan-
ne, jossa asianosaiset saavat pitää 
kulunsa vahinkonaan.

Korkeimman oikeuden päätök-
sestä ilmenevillä perusteilla kat-
sottiin, että hovioikeuden olisi tul-
lut myöntää oikeudenkäyntikulu-
jen korvausvelvollisuutta koske-
van valituksen johdosta lapsen äi-
dille jatkokäsittelylupa muutospe-
rusteella.

OK 25a luku 11 § 1 mom 1 kohta

KKO:2017:69

Seksuaalirikos – Raiskaus – Tör-
keä raiskaus – Rangaistuksen 
määrääminen – Lieventämispe-
rusteet – Rangaistuksen mittaa-
minen – Kohtuullistamisperus-
teet – Nuori rikoksentekijä

B oli hovioikeudessa tuomittu tör-
keästä raiskauksesta ehdottomaan 
vankeusrangaistukseen. B oli teko-
hetkellä 18-vuotias. C ja D oli tuo-
mittu samasta teosta nuorena hen-
kilönä ehdolliseen vankeusran-
gaistukseen sekä valvontaan. Kor-
keimman oikeuden ratkaisusta il-
menevillä perusteilla B:n katsottiin 
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syyllistyneen törkeän raiskauksen 
asemesta perusmuotoiseen raiska-
ukseen. C:n ja D:n osalta asia oli 
Korkeimmassa oikeudessa esillä 
ainoastaan rangaistuksen määrää-
misen osalta.

Korkein oikeus otti B:n osalta 
kohtuullistamisperusteena huo-
mioon hänen nuoren ikänsä ja ala-
ikäisten C:n sekä D:n rangaistus 
tuomittiin lievennetyltä asteikolta. 
B:n, C:n ja D:n rangaistusta määrä-
tessään Korkein oikeus otti huo-
mioon kohtuullistamisperusteena 
myös rikoksesta seuranneen poik-
keuksellisen julkisuuden ja siitä 
vastaajille aiheutuneet vakavat 
seuraukset.

B tuomittiin ehdottomaan van-
keusrangaistukseen. Rikoksente-
kohetkellä alle 18-vuotiaat C ja D 
tuomittiin ehdolliseen vankeus-
rangaistukseen ja sen tehosteeksi 
valvontaan. (Ään.)

RL 20 luku 1 §
RL 20 luku 2 §
RL 6 luku 7 §
RL 6 luku 8 §
RL 6 luku 9 §
RL 6 luku 10 §

KKO:2017:70

Esteellisyys – Lautamies

Käräjäoikeuden lautamies oli lap-
seen kohdistunutta seksuaalirikos-
ta koskevan asian käsittelyn yhtey-
dessä kertonut joutuneensa itse 
lapsena 40 vuotta aikaisemmin 
seksuaalisen hyväksikäytön koh-
teeksi. Korkeimman oikeuden rat-
kaisusta ilmenevin perustein lau-
tamiestä ei pidetty esteellisenä.

OK 13 luku 7 § 3 mom

KKO:2017:71

Rakennusurakka – Oikeustoimi 
– Oikeustoimen kohtuullistami-
nen

Kysymys laskutyönä toteutetun 
rakennusurakan hinnan sovittelun 
edellytyksistä.

OikTL 36 §
KSL 4 luku 1 §

KKO:2017:72

Ulosottokaari – Ulosmittaus – 
Oikeusvoima

Velkojan samaa saatavaa koskevas-
ta hakemuksesta oli ensin ulosmi-

tattu velallisen palkkaa ja sen jäl-
keen hänen saamansa veronpalau-
tus. Käräjäoikeus oli palkan ulos-
mittausta koskeneen ulosottovali-
tuksen johdosta antamassaan pää-
töksessä kumonnut palkan ulos-
mittauksen, koska ulosottoperus-
teena ollut saatava oli vanhentu-
nut. Käräjäoikeuden lainvoimainen 
päätös sitoi veronpalautuksen ulos-
mittaamista koskevassa asiassa.

UK 3 luku 31 § 2 mom

KKO:2017:73

Vahingonkorvaus – Kärsimys – 
Syyttömästi pidätetyn ja vangi-
tun korvaus 

A oli ollut pidätettynä neljän vuo-
rokauden ajan ja myöhemmin suo-
rittanut hänelle tuomittua van-
keusrangaistusta 57 vuorokauden 
ajan. Syyte oli sittemmin hylätty. 
Hovioikeus velvoitti valtion mak-
samaan A:lle korvausta vapauden-
menetysten aiheuttamasta kärsi-
myksestä yhteensä 24 400 euroa. 
Korvauksen määrää harkitessaan 
hovioikeus otti huomioon muun 
muassa vapaudenmenetyksen saa-
man poikkeuksellisen julkisuuden.

Tuomiosta ilmenevillä perus-
teilla Korkein oikeus katsoi, ettei 
hovioikeuden tuomitsemaa korva-
usta ollut aihetta korottaa. Vrt. 
KKO:1991:128 KKO:1992:90

L syyttömästi vangitulle tai tuomi-
tulle valtion varoista vapauden 
menetyksen johdosta maksettavas-
ta korvauksesta 4 § 1 mom

KKO:2017:74

Irtaimen kauppa – Vahingonkor-
vaus – Välillinen vahinko – Väli-
tön vahinko 

Maanviljelijä oli ostanut moottori-
polttoöljyä käytettäväksi polttoai-
neena maatilansa työkoneissa. 
Polttoöljyssä olleiden epäpuhtauk-
sien vuoksi maanviljelijän trakto-
reiden moottorit olivat vioittuneet. 
Hän vaati polttoöljyn myyjältä 
korvausta traktoreiden korjaami-
sesta ja asian selvittämisestä aiheu-
tuneista kustannuksista. 

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevillä perusteilla kat-
sottiin, että kysymys oli välillisestä 
vahingosta ja että myyjä ei ollut 
vastuussa sen korvaamisesta.

KauppaL 40 §
KauppaL 67 §

KKO:2017:75

Veropetos – Törkeä veropetos – 
Vahingonkorvaus 

Vastaajan syyksi oli luettu törkeä-
nä veropetoksena muun muassa 
se, että yhtiön, jonka hallituksen 
ainoa jäsen hän oli, toiminnassa oli 
laiminlyöty ilmoittaa yhtiön mak-
samat palkat ja toimittaa ennakon-
pidätykset maksetuista palkoista, 
minkä vuoksi veroa oli jäänyt mää-
räämättä. Kysymys siitä, minkä 
perusteiden mukaan vältetyn ve-
ron määrä oli arvioitava.

RL 29 luku 1 §
RL 29 luku 2 §

KKO:2017:76

Oikeudenkäyntimenettely – 
Riita-asia – Asian ratkaiseminen 
valmistelussa – Jatkokäsittely-
lupa – Muutosperuste – Ennak-
koratkaisuperuste 

Käräjäoikeus oli riitaisessa asiassa 
hylännyt kanteen kirjallisessa val-
mistelussa annetulla tuomiolla sen 
jälkeen, kun kantaja ei ollut anta-
nut häneltä pyydettyä kirjallista 
lausumaa ja vastaaja oli pyytänyt 
asian ratkaisemista tuomiolla. Ho-
vioikeus ei myöntänyt asiassa jat-
kokäsittelylupaa.

Kysymys käräjäoikeuden me-
nettelystä ja siitä, olisiko hovioike-
uden tullut myöntää asiassa jatko-
käsittelylupa.

OK 25a luku 11 §

KKO:2017:77

Oikeudenkäyntimenettely – 
Riita-asia – Asian ratkaiseminen 
kirjallisessa valmistelussa 

Käräjäoikeus oli riita-asiassa hy-
lännyt kanteen vastaajan vaati-
muksesta kirjallisessa valmistelus-
sa antamallaan tuomiolla sen jäl-
keen kun asia oli muuttunut riitai-
seksi vastaajan vastauksen johdos-
ta eikä kantaja ollut antanut hänel-
tä pyydettyä lausumaa vastaajan 
vastaukseen. Kantajan valituksen 
johdosta hovioikeus katsoi, ettei 
asiaa olisi saanut ratkaista tuo-
miolla kirjallisessa valmistelussa, 
ja palautti asian käräjäoikeuteen 
uutta käsittelyä varten.

Korkeimman oikeuden päätök-
sestä ilmenevin perustein katsot-
tiin, että oikeudenkäymiskaaren 
5 luvun 27a §:n säännös asian rat-
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kaisemisesta yksin kirjallisen val-
mistelun perusteella tuli sovellet-
tavaksi asiaan, mutta asian laatu 
edellytti pääkäsittelyn toimitta-
mista käräjäoikeudessa. Hovi-
oikeuden olisi siten tullut palaut-
taa asia käräjäoikeuteen pääkäsit-
telyn toimittamiseksi.

OK 12 luku 10 §
OK 12 luku 11 §
OK 5 luku 27 §
OK 5 luku 27a §

KKO:2017:78

Petos – Törkeä petos – Oikeu-
denkäyntimenettely – Todistelu 
– Asianosaisen kuulustelu – 
Itsekriminointisuoja

A:ta oli kuultu käräjäoikeudessa 
takaisinsaantia konkurssipesään 
koskevan asian pääkäsittelyssä 
vastaajayhtiön edustajana henkilö-
kohtaisesti todistelutarkoitukses-
sa ja toisessa vastaavassa asiassa 
asianosaisena henkilökohtaisesti 
todistelutarkoituksessa. Ennen 
kuulemistaan näissä oikeuden-
käynneissä A:ta oli kuultu rikok-
sesta epäiltynä velallisen rikoksia 
koskevassa esitutkinnassa, joka 
liittyi takaisinsaantioikeuden-
käyntien kohteena oleviin toimiin. 
A:lle vaadittiin rangaistusta tör-
keästä petoksesta ja petoksesta, 
koska hän oli hankkiakseen edus-
tamalleen yhtiölle ja itselleen oi-
keudetonta taloudellista hyötyä 
erehdyttänyt käräjäoikeutta kerto-
malla todistelutarkoituksessa hen-
kilökohtaisesti kuultuna totuuden-
vastaisesti takaisinsaantikanteiden 
perusteita koskevista seikoista, ai-
heuttaen menettelyllään kanteiden 
hylkäämisen ja siten kantajalle va-
hinkoa.

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevillä perusteilla kat-
sottiin, ettei A:n itsekriminointi-
suojaa ollut loukattu. Syytteitä 
törkeästä petoksesta ja petoksesta 
ei ollut hylättävä itsekriminointi-
suojaa koskevalla perusteella. Ks. 
KKO:2015:6

RL 36 luku 1 §
RL 36 luku 2 §
OK 17 luku 24 § 1 mom (571/1948)
OK 17 luku 65 § (360/2003)

KKO:2017:79

Ylimääräinen muutoksenhaku – 
Rangaistuksen määrääminen – 

Vapaudenmenetysajan vähentä-
minen 

A oli ollut tutkintavankina häneen 
kohdistettujen rikosepäilyjen ja sit-
temmin syytteiden vuoksi rikosa-
sioissa, joiden käsitteleminen tuo-
mioistuimessa oli erotettu kahteen 
eri oikeudenkäyntiin. Ensin käsi-
tellyssä asiassa hovioikeus oli A:n 
vankeusrangaistukseen tuomites-
saan vähentänyt rangaistuksesta 
rikoslain 6 luvun 13 §:n 2 momen-
tin nojalla paitsi ajan, jonka A oli 
ollut tämän asian vuoksi vangittu-
na, myös ajan, jonka A oli ollut va-
pautensa menettäneenä samaan 
asiakokonaisuuteen liittyneen, 
tuolloin vielä käräjäoikeudessa kä-
siteltävänä olleen toisen rikosasian 
vuoksi. Sittemmin A tuomittiin kä-
räjäoikeudessa vankeusrangais-
tukseen myös toisessa asiassa. 

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevillä perusteilla kat-
sottiin, ettei vapaudenmenetysajan 
vähentämisessä ollut hovioikeu-
dessa tapahtunut oikeudenkäynti-
virhettä eikä tuomio perustunut il-
meisesti väärään lain soveltami-
seen. A:n ylimääräinen muutok-
senhakemus hylättiin.

RL 6 luku 13 §
RL 2c luku 5 § 2 mom
VankeusL 3 luku 1 § 2 mom

KKO:2017:80

Kuluttajansuoja – Velkomus – 
Palvelussopimus

Teleyritys oli puhelimitse myynyt 
asiakkaalleen mobiililaajakaista-
liittymän. Kysymys siitä, oliko sa-
malla sovittu siitä, että kuluttajan 
ja teleyrityksen välinen aiempi liit-
tymäsopimus lakkasi. (Ään.)

KORKEIN 
HALLINTO-OIKEUS

Yleishallinto-asiat

KHO:2017:155

Tavaramerkki – Vilpillinen mieli 
– Ehdoton rekisteröintieste – 
Puhevalta – Oikeussuojan tarve

Tavaramerkin rekisteröinti vilpilli-
sessä mielessä oli rekisteröinties-
teenä sillä tavalla ehdoton, ettei re-
kisteröintiä vastaan väitteen teh-
neen oikeus vedota samankaltai-

sen tavaramerkin ennen rekiste-
röintihakemuksen jättöpäivää ta-
pahtuneeseen käyttöön riippunut 
siitä, oliko kysymys sen omasta vai 
kolmannen taholta tapahtuneesta 
käytöstä.

Tavaramerkkilaki 14 § 1 momentti 
(996/1983) 7 kohta (1715/1995)
HE 24/2016 vp
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi jäsenvaltioiden tava-
ramerkkilainsäädännön lähentä-
misestä 2008/95/EY 3 artikla 
2 kohta d alakohta
C-529/07, Chocoladenfabriken 
Lindt & Sprüngli, 
ECLI:EU:C:2009:361
Vrt. KHO 2010:75

KHO:2017:156

Julkinen hankinta – Valituksen 
laajentaminen – Oikeusastejär-
jestys – Asian muuttuminen toi-
seksi – Tutkimatta jättäminen – 
Tarjousten vertailu 

Yhtiö oli markkinaoikeudessa vaati-
nut hyvitysmaksun määräämistä 
perustellen sitä muun ohella tarjous-
ten vertailun virheellisyydellä kah-
den alavertailuperusteen osalta. 

Yhtiö oli vasta korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa laajentanut 
valitustaan esittämällä hankin-
tayksikön selitykseen antamas-
saan vastaselityksessä, että tarjous-
ten vertailu oli ollut virheellistä 
myös kuuden muun alavertailupe-
rusteen osalta. 

Asia olisi yhtiön tarjousten ver-
tailun virheellisyyden perusteiksi 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
esittämien seikkojen perusteella 
tullut arvioitavaksi huomattavasti 
laajemmin kuin asia oli ollut käsi-
teltävänä markkinaoikeudessa. 

Asia jätettiin tutkimatta siltä 
osin kuin yhtiö oli korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa esittänyt uusia 
tarjousten vertailun virheellisyy-
den perusteita, joita se ei ollut esit-
tänyt markkinaoikeudessa. Asia 
oli näiden perusteiden esittämisen 
johdosta muuttunut hallintolain-
käyttölain 27 §:n 2 momentissa tar-
koitetulla tavalla toiseksi.

Hallintolainkäyttölaki 27 § 2 mo-
mentti

KHO:2017:157

Asiakirjajulkisuus – Julkisuus-
lain soveltaminen – Viranomais-
ten sisäistä työskentelyä varten 
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laadittu asiakirja – Virkamiesten 
välinen sähköpostiviestintä – Eri 
viranomaiset – Ympäristöminis-
teriö – ELY-keskus 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle (ELY-keskus) esitetty 
asiakirjapyyntö koski kaikkea pos-
tin tai sähköpostin välityksellä ta-
pahtunutta kirjeenvaihtoa ympä-
ristöministeriön ja ELY-keskuksen 
sekä sanotuissa viranomaisissa toi-
mivien virkamiesten välillä koski-
en Talvivaara Sotkamo Oy:n tai 
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö 
Oyj:n toimintaa ja valvontaa aika-
välillä 1.1.2011–23.1.2015. ELY-
keskus luovutti asiakirjapyynnön 
esittäjälle arkistoidun (ELY-kes-
kuksen diaariin kirjatun) aineiston, 
mutta ei kirjaamattomia sähköpos-
tiviestejä katsoen, että ne jäävät jul-
kisuuslain soveltamisalan ulko-
puolelle mainitun lain 5 §:n 4 mo-
mentin perusteella. Luovuttamatta 
jätetty aineisto käsitti lähes 200 
sähköpostiviestiä. Asiassa oli rat-
kaistavana, voitiinko eri viran-
omaisissa toimivien virkamiesten 
välisen viestinnän tuloksena syn-
tyneitä asiakirjoja pitää julkisuus-
lain 5 §:n 4 momentissa tarkoitet-
tuina sisäisen työskentelyn asiakir-
joina.

Luovuttamatta jätettyjä, saman 
hallinnonalan viranomaisissa toi-
mivien virkamiesten välisiä sähkö-
postiviestejä voitiin luonnehtia en-
nemminkin yksittäisten virkamies-
ten keskinäisiksi kuin viranomais-
ten väliseksi viestienvaihdoksi. Si-
sällöltään ja tarkoitukseltaan vies-
tit olivat pääosin mielipiteen- tai 
tietojenvaihdoksi luonnehditta-
via. Sähköpostiviestintä oli viran-
omaisten ja virkamiesten välisessä 
neuvotteluluonteisessa yhteyden-
pidossa huomattavasti keskeisem-
mässä asemassa kuin julkisuuslain 
tullessa voimaan vuonna 1999. 
Kun vielä otettiin huomioon, että 
julkisuuslain 5 §:n 4 momentin tar-
koituksena on turvata virkamies-
ten välisen kommunikoinnin ja 
mielipiteidenvaihdon vapautta, 
kysymyksessä olevia sähköposti-
viestejä oli pidettävä lainkohdassa 
tarkoitettuina viranomaisten si-
säistä työskentelyä varten laadit-
tuina asiakirjoina. Sähköpostivies-
teihin tutustumisen perusteella 
voitiin lisäksi arvioida, että koko-
naisuutena arvioituna ne eivät si-
sältäneet sellaisia tietoja, että ne ar-
kistolainsäädännön mukaan oli lii-
tettävä arkistoon. Luovuttamatta 

jätettyihin sähköpostiviesteihin ei 
siten julkisuuslain 5 §:n 4 momen-
tin perusteella sovellettu mainittua 
lakia.

Esittelijän eriävä mielipide.
Suomen perustuslaki 12 § 2 mo-
mentti 
Laki viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta (julkisuuslaki) 1 § 1 mo-
mentti, 3 §, 5 § 2 ja 4 momentit, 9 § 
1 momentti, 11 § ja 17 § 1 momentti
Arkistolaki 6 § 1 momentti ja 7 § 
2 momentti 
Hallituksen esitys eduskunnalle 
laiksi viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta ja siihen liittyviksi la-
eiksi (HE 30/1998 vp)

KHO:2017:158

Tavaramerkki – Sekaannus-
vaara – Rekisteröintieste – 
Rekisteröintisuostumus – Vali-
tuslupa – Muu painava syy

Patentti- ja rekisterihallitus oli hy-
lännyt tavaramerkin rekisteröintiä 
koskevan hakemuksen sekaannus-
vaaran perusteella. Markkinaoi-
keus oli pysyttänyt Patentti- ja re-
kisterihallituksen päätöksen lop-
putuloksen sillä perusteella, että 
sekaannusvaara oli kahden estere-
kisteröinnin osalta olemassa, jol-
loin hakijan esittämästä kolmatta 
esterekisteröintiä koskevasta re-
kisteröintisuostumuksesta ei ollut 
tarvetta lausua. Hakijan esitettyä 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
lisäksi kahta muutakin esterekiste-
röintiä koskevat rekisteröintisuos-
tumukset korkein hallinto-oikeus 
myönsi valitusluvan muun paina-
van syyn perusteella, kumosi Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen ja 
markkinaoikeuden päätökset ja 
palautti asian Patentti- ja rekisteri-
hallitukselle tavaramerkin rekiste-
röintiä varten.

Tavaramerkkilaki 14 § 2 momentti 
(1715/1995)
Laki oikeudenkäynnistä markki-
naoikeudessa 7 luku 2 § 1 ja 3 mo-
mentti
Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 mo-
mentti

KHO:2017:159

Numeroista muodostuva tavara-
merkki – Erottamiskyky – Tava-
ran ominaispiirteitä kuvaava 
tavaramerkki – Tavaramerkin ja 
tavaran välinen yhteys – Määrä – 

Hinta – Unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntö

Patentti- ja rekisterihallitus oli hy-
lännyt numeroista muodostuvan 
merkin 12 rekisteröintiä tavara-
merkiksi oven painikkeille tavara-
luokissa 6 ja 20 koskevan hake-
muksen sillä perusteella, että mer-
kin 12 voitiin ymmärtää ilmaise-
van kysymyksessä olevien tavaroi-
den paljoutta ja hintaa. Markkina-
oikeus oli hylännyt hakijan vali-
tuksen Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen päätöksestä. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että numeroista muodostuva tava-
ramerkki voitiin rekisteröidä tava-
ramerkiksi, mutta se oli lähtökoh-
taisesti heikosti erottamiskykyi-
nen. Koska ei ollut kohtuudella 
odotettavissa, että kohderyhmään 
kuuluva kuluttaja yhdistäisi mer-
kin 12 oven painikkeiden määrään 
tai hintaan tai katsoisi sen kuvaa-
van muutenkaan mainittujen tava-
roiden ominaispiirteitä, sitä ei ollut 
pidettävä niiden tavaramerkkinä 
niin erottamiskyvyttömänä, että 
sen rekisteröinti olisi tullut evätä. 
Korkein hallinto-oikeus kumosi 
markkinaoikeuden ja Patentti- ja 
rekisterihallituksen päätökset ja 
palautti asian Patentti- ja rekisteri-
hallitukselle tavaramerkin rekiste-
röintiä varten. 

Tavaramerkkilaki 1 § 2 momentti 
(39/1993), 13 § (56/2000) ja 20 § 
1 momentti
Tavaramerkkilaki 3 ja 13 § 
HE 24/2016 vp
Unionin tuomioistuimen tuomio 
asiassa C-51/10 P, Agencja Wy-
dawnicza Technopol v. SMHV 
(ECLI:EU:C:2011:139)

KHO:2017:160

Julkinen hankinta – Hankinta-
menettelyn keskeyttäminen – 
Hankintapäätöksen poistaminen 
– Oikeussuojan tarve hankinta-
päätöksen osalta – Asiaratkai-
sun antamatta jättäminen 

Hankintayksikkö oli 18.10.2016 te-
kemällään keskeyttämispäätöksel-
lä tosiasiallisesti poistanut 7.8.2015 
tekemänsä hankintapäätöksen ja 
keskeyttänyt hankintamenettelyn 
markkinaoikeuden päätöksestä 
tehdyn valituksen ollessa vireillä 
korkeimmassa hallinto-oikeudes-
sa. Hankintapäätöksen 7.8.2015 
poistaminen ja hankintamenette-
lyn keskeyttäminen tarkoitti, että 
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hankintaa ei enää toteuteta maini-
tun hankintapäätöksen perusteella 
ja hankintapäätös oli menettänyt 
oikeudellisen merkityksensä valit-
tajayhtiön kannalta. Yhtiö oli han-
kinnan keskeyttämistä koskevan 
päätöksen tiedoksi saatuaan vaati-
nut korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa enää muutosta markkinaoi-
keuden päätöksen lopputulokseen 
oikeudenkäyntikulujen osalta sekä 
oikeudenkäyntikulujaan korvatta-
vaksi korkeimmassa hallinto-
oikeudessa. Korkeimmassa hallin-
to-oikeudessa ei ollut valittajan va-
lituksesta kysymys hankinnan kes-
keyttämistä koskevan päätöksen 
lainmukaisuudesta. Näin ollen 
lausuminen valituksesta raukesi 
pääasian osalta. Korkein hallinto-
oikeus katsoi, että kun korkeim-
massa hallinto-oikeudessa ei enää 
ollut yhtiön valituksesta kysymys 
hankintapäätöksen lainmukaisuu-
desta, mikä oli ollut markkinaoi-
keuden päätöksen lopputuloksen 
perusteena, ei ollut kohtuutonta, 
että yhtiö oli joutunut markkinaoi-
keudessa pitämään oikeudenkäyn-
tikulunsa vahinkonaan ja että yh-
tiö oli markkinaoikeudessa velvoi-
tettu korvaamaan hankintayksi-
kön oikeudenkäyntikulut.

Koska hankintayksikkö oli kes-
keyttänyt hankintamenettelyn vas-
ta sen jälkeen, kun yhtiö oli tehnyt 
valituksen korkeimmalle hallinto-
oikeudelle, olisi ollut pääasian lop-
putuloksesta huolimatta kohtuu-
tonta, jos yhtiö olisi joutunut pitä-
mään oikeudenkäyntikulunsa kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa 
kokonaan vahinkonaan. Hankin-
tayksikkö velvoitettiin korvaa-
maan yhtiön oikeudenkäyntikulu-
ja korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa.

Laki julkisista hankinnoista (348/
2007) 89 §
Hallintolainkäyttölaki 74 § 1 ja 
2 momentti

KHO:2017:161

Luonnonsuojelulaki – Viitasam-
makko – Suojelusta poikkeami-
nen – Lisääntymis- ja levähdys-
paikka – Vapaa-ajanasuntoalue 
– Puutarhakylähanke – Luonto-
direktiivi – Pakottava syy 

Kunta oli hakenut lupaa viitasam-
makon lisääntymispaikan suoje-
lusta poikkeamiselle siirtolapuu-
tarhatyyppisen vapaa-ajanasun-

toalueen rakentamiseksi. Vaikka 
hanketta, jonka tarkoituksena oli 
kunnan elinvoimaisuuden säilyt-
täminen, voitiin sinänsä pitää erit-
täin tärkeän yleisen edun kannal-
ta hyödyllisenä, ei viitasammakon 
lisääntymispaikan suojelusta 
poikkeamiselle ollut luontodirek-
tiivin 16 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdassa tarkoitettua erittäin tär-
keän yleisen edun kannalta pakot-
tavaa syytä. Näin ollen lupaa suo-
jelusta poikkeamiseen ei voitu 
myöntää.

Luonnonsuojelulaki 49 § 1 ja 3 mo-
mentti
Luontodirektiivi 16 artikla 1 kohta

KHO:2017:163

Virkamies – Poliisimies – Irtisa-
nominen – Poliisin käyttäytymi-
nen – Rikostuomio – Erityisen 
painava syy – Kohtuullinen aika 
– Suullinen käsittely

Virastaan irtisanottua poliisimies-
tä oli hallinto-oikeudessa ja irtisa-
nomisasiaa käsiteltäessä edusta-
nut lainoppinut asiamies, joka toi-
mi hänen asiamiehenään myös 
korkeimmassa hallinto-oikeudes-
sa. Hallinto-oikeuden päätöksestä 
ja asiakirjoista saatavan selvityk-
sen mukaan poliisimies ei ollut 
hallinto-oikeudessa esittänyt 
suullisen käsittelyn toimittamista 
koskevaa pyyntöä. Asiassa ei ollut 
ilmennyt myöskään perusteita, 
joiden johdosta hallinto-oikeuden 
olisi tullut viran puolesta ilman 
pyyntöä toimittaa asiassa suulli-
nen käsittely.

Poliisimies oli pyytänyt kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa 
suullisen käsittelyn toimittamista 
sen selvittämiseksi, oliko poliisi-
viranomaisen katsottava tehneen 
tosiasiallisen ratkaisun olla irtisa-
nomatta häntä jo ennen irtisano-
misen perustana olleita tapahtu-
mia koskeneen käräjäoikeuden 
tuomion antamista ja oliko irtisa-
nominen tästä johtuen liian myö-
hään tehtynä lainvastainen. Lisäk-
si poliisimies oli pyytänyt suulli-
sen käsittelyn toimittamista sen 
selvittämiseksi, mikä merkitys 
asian arvioinnissa oli annettava 
hänen luottamustaan koskevalle 
mittaukselle.

Kun perusteita suullisen käsitte-
lyn toimittamiseksi poliisimiehen 
pyynnöstä hallintolainkäyttölain 
38 §:n 1 momentin nojalla ei ollut, 

tuli suullisen käsittelyn toimitta-
mista korkeimmassa hallinto-
oikeudessa arvioida hallintolain-
käyttölain 37 §:n nojalla siltä kan-
nalta, oliko asian selvittämiseksi 
poliisimiehen esittämän mukaises-
ti asiassa tarpeen toimittaa suulli-
nen käsittely.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että suullisen käsittelyn toimitta-
mista koskeva pyyntö koski sellai-
sia tosiseikkoja, jotka olivat oikeu-
dellisesti merkityksettömiä esillä 
olevan asian lopputuloksen kan-
nalta. Vaatimus suullisen käsitte-
lyn toimittamisesta hylättiin.

Valtion virkamieslaki 14 § 2 mo-
mentti, 25 § 2 ja 3 momentti, 40 § 
2 momentti 4 kohta 
Laki poliisin hallinnosta 15f § 
Hallintolaki 6 § 
Hallintolainkäyttölaki 37 § 1 mo-
mentti ja 38 § 1 momentti
Euroopan ihmisoikeussopimus 
6 artikla 1 kappale
Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuimen tuomio 9.6.2016 Madaus v. 
Saksa, tuomio 12.11.2002 Salo-
monsson v. Ruotsi ja tuomio 
16.3.2017 Fröbrich v. Saksa

KHO:2017:165

Oikeusapu – Kansainvälinen 
suojelu – Vapaaehtoinen paluu – 
Selvästi perusteeton valituslupa-
hakemus – Avustajan palkkio-
vaatimuksen hylkääminen 

Maahanmuuttovirasto oli hylän-
nyt turvapaikanhakija A:n turva-
paikkaa ja oleskelulupaa koskevan 
hakemuksen sekä päättänyt kään-
nyttää hänet kotimaahansa Irakiin. 
Asian ollessa vireillä korkeimmas-
sa hallinto-oikeudessa ilmeni, että 
A oli poistunut Irakiin vapaaehtoi-
sen paluun ohjelmassa ennen vali-
tuslupahakemuksen tekemistä. 
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 
valituslupahakemuksen. 

Oikeusavun osalta korkein hal-
linto-oikeus viittasi ulkomaalais-
lain 87, 88 ja 147 §:ään ja totesi, 
että mainitut säännökset huo-
mioon otettuna, kun A oli poistu-
nut vapaaehtoisesti Suomesta, oli 
hänen valituslupahakemustaan 
pidettävä oikeusapulain 17 §:n 
4 momentissa tarkoitetulla tavalla 
selvästi perusteettomana. Tämän 
vuoksi avustajan palkkiovaati-
mus oli hylättävä.

Ulkomaalaislaki 87, 88 ja 147 
Oikeusapulaki 17 § 4 momentti
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KHO:2017:166

Asiakirjajulkisuus – Valvontasa-
laisuus – Tarkastussalaisuus – 
Työsuojelutarkastus – Tarkas-
tusilmoitus 

Aluehallintovirastolle esitetty asia-
kirjapyyntö koski sen helmi–maa-
liskuussa 2015 työnantajille lähet-
tämiä tarkastusilmoituksia, jotka 
liittyivät tuleviin työsuojelutarkas-
tuksiin.

Tarkastusilmoitusten luovutta-
minen ulkopuoliselle taholle en-
nen työsuojelutarkastusten toimit-
tamista olisi voinut johtaa siihen, 
että tarkastuksissa syntyisi virheel-
linen kuva työpaikan tosiasiallisis-
ta olosuhteista ja toimintatavoista. 
Ilmoitusten luovuttaminen ennen 
tarkastusten toimittamista olisi 
voinut myös heikentää työsuojelu-
viranomaisen, työnantajan ja työn-
tekijöiden välisen työsuojelua kos-
kevan yhteistoiminnan edellytyk-
siä. Ilmoitusten luovuttaminen en-
nen tarkastusten toimittamista oli-
si siten vaarantanut julkisuuslain 
24 §:n 1 momentin 15 kohdassa tar-
koitetulla tavalla työsuojeluval-
vonnan tai sen tarkoituksen toteu-
tumisen. Tarkastusilmoitukset oli-
vat siten salassa pidettäviä kunnes 
työsuojelutarkastukset oli toimi-
tettu. Tarkastusten toimittamisen 
jälkeen ilmoitusten luovuttamisen 
ei voitu enää katsoa vaarantavan 
työsuojeluvalvontaa tai sen tarkoi-
tuksen toteutumista.

Laki viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta (julkisuuslaki) 24 § 
1 momentti 15 kohta

KHO:2017:167

Ympäristölupa – Ympäristönsuo-
jelulaki – Eläinsuoja – Broileri-
kasvattamo – Laajennus – Haju-
haitta – Kohtuuton rasitus – Kat-
selmus – Ohje-etäisyydet 

Ympäristölupaa oli haettu broileri-
kasvattamotoiminnan laajentami-
selle siten, että olemassa olevan 
25500 broilerin kasvattamon lähel-
le rakennetaan uusi 54000 broile-
rin kasvattamo. Kun otettiin huo-
mioon alueen luonne, maaston-
muodot, hajun esiintymisestä saa-
tu selvitys ja uuden kasvattamon 
sijoittuminen kauemmas useim-
mista häiriintyvistä kohteista sekä 
hajuhaitan rajoittamiseksi annetut 
korkeimman hallinto-oikeuden 
muuttamat lupamääräykset, hake-

muksen mukaisesta toiminnasta ei 
haetussa laajuudessa ennalta ar-
vioiden aiheutunut lähialueen 
asukkaille ympäristönsuojelulain 
42 §:n 1 momentin 5 kohdassa tar-
koitettua kohtuutonta rasitusta, 
vaikka etäisyydet lähimpiin asun-
toihin jäivätkin toiminnan laajuu-
teen nähden lyhyiksi. 

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 
3 §, 41 § 1 momentti, 42 § 1 mo-
mentti 5 kohta, 43 § 1 momentti ja 
55 § 3 momentti
Laki eräistä naapuruussuhteista 
17 § 1 momentti

KHO:2017:168

Vesihuolto – Hallintopakko – 
Liittämisvelvollisuus – Sopimuk-
sen tekeminen – Toimivalta 

Kunnan ympäristö- ja rakennus-
lautakunta oli vesihuoltolain nojal-
la velvoittanut kiinteistön omista-
jat tekemään sopimuksen kiinteis-
tön liittämisestä vesiosuuskunnan 
vesijohtoon kahden kuukauden 
kuluessa mainitun päätöksen tie-
doksisaamisesta. Jäljennös sopi-
muksesta oli toimitettava edellä 
mainitun ajan kuluessa lautakun-
nalle. Päävelvoitteen noudattami-
sen tehosteeksi oli asetettu sakon 
uhka.

Hallinto-oikeus oli kumonnut 
lautakunnan päätöksen sillä pe-
rusteella, että lautakunnalla ei ol-
lut ollut toimivaltaa velvoittaa 
kiinteistön omistajia sopimuksen 
tekemiseen.

Vesihuoltolaissa ei ole nimen-
omaisesti säädetty, että kiinteistön 
omistajalla on velvollisuus tehdä 
sopimus kiinteistön liittämisestä 
vesihuoltolaitoksen verkostoon. 
Korkein hallinto-oikeus totesi, että 
vesihuoltolaissa kiinteistön omis-
tajalle säädettyä velvollisuutta liit-
tää kiinteistö vesihuoltolaitoksen 
vesijohtoon ja vastaavasti myös 
viemäriin ei kuitenkaan voida to-
teuttaa ilman, että kiinteistön 
omistajan ja vesihuoltolaitoksen 
välillä on ensin tehty tästä liittämi-
sestä ja sen yksityiskohdista sopi-
mus. Sopimusta oli siten pidettävä 
liittämisvelvollisuuden täyttämi-
sen välttämättömänä edellytykse-
nä. Sopimuksen tekemisestä ja sen 
tarkemmasta sisällöstä säädetään 
vesihuoltolaissa, mutta sopimusta 
on kuitenkin lain esityötkin huo-
mioon ottaen pidettävä luonteel-
taan yksityisoikeudellisena. Vesi-

huoltolaissa tarkoitetulla valvon-
taviranomaisella on vesihuoltolain 
nojalla toimivalta määrätä kiinteis-
tön omistaja täyttämään liittämis-
velvollisuutensa. Koska tämä kiin-
teistön omistajalle vesihuoltolaissa 
säädetty liittämisvelvollisuus si-
sältää kaikissa tapauksissa myös 
luonteeltaan yksityisoikeudellisen 
sopimuksen tekemisen kiinteistön 
liittämisestä vesihuoltolaitoksen 
verkostoon, valvontaviranomaisen 
päätöstä, jossa oli velvoitettu tällai-
sen sopimuksen tekemiseen, ei 
voitu vesihuoltolain sääntely huo-
mioon ottaen pitää lainvastaisena 
sillä perusteella, että valvontavi-
ranomaisella ei olisi ollut tähän toi-
mivaltaa.

Edellä mainituilla perusteilla 
korkein hallinto-oikeus kumosi 
hallinto-oikeuden päätöksen.

Vesihuoltolaki 10 ja 29 §
Ks. vastaavasti dn:ot 2118, 2120, 
2122-2124/1/16.

KHO:2017:169

Maankäyttö ja rakentaminen – 
Katusuunnitelma – Kuorma-
autojen pysäköintialue – Sopeu-
tuminen asemakaavan mukai-
seen ympäristöön 

Yleisten töiden lautakunta oli hy-
väksynyt katusuunnitelman, jossa 
oli muun ohella osoitettu kahdesta 
vierekkäisestä noin 80 metriä pit-
kästä kaistasta muodostuva kuor-
ma-autojen pysäköintialue.

Asiassa oli kysymys siitä, poh-
jautuiko katusuunnitelma, jossa 
asemakaavassa katualueeksi osoi-
tetulle alueelle oli sijoitettu edellä 
mainittu kuorma-autojen pysä-
köintialue, riittävällä tavalla ase-
makaavaan sekä siitä, sopeutuiko 
katusuunnitelmalla hyväksytty 
katu muutoin asemakaavan mu-
kaiseen ympäristöönsä.

Kun asemakaava-alueelle sijoi-
tettavat pysäköintialueet oli lähtö-
kohtaisesti osoitettava asemakaa-
vassa erillisellä kaavamerkinnällä, 
pysäköintipaikkojen ja -alueiden 
osoittaminen katusuunnitelmassa 
katualueelle oli mahdollista ainoas-
taan siinä tapauksessa, että pysä-
köintipaikat ja -alueet sopeutuivat 
ympäristövaikutuksiltaan asema-
kaavan mukaiseen ympäristöönsä 
ja pysäköintipaikkojen osoittamista 
katualueelle voitiin pitää asema-
kaavan tarkoituksen ja tavoitteiden 
mukaisena.
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Katusuunnitelmassa esitetty 

kuorma-autojen pysäköintialue si-
joittui kokonaisuudessaan asema-
kaavassa osoitetulle katualueelle, 
asemakaavassa ohjeellisena osoi-
tetun toisen ajoradan kohdalle. 
Pysäköintialueen oli lautakunnan 
mukaan tarkoitettu olevan käytös-
sä vain siihen saakka, kunnes lii-
kennemäärien kasvu edellytti ka-
dun toisen ajoradan toteuttamista. 
Asemakaavassa ei ollut erikseen 
osoitettu pysäköintialuetta katu-
alueelle. 

Asemakaavassa osoitettu katu 
oli alueellinen kokoojakatu, joka 
palveli kaupungin osa-alueen si-
säistä liikennettä sekä alueen yh-
teyksiä päätieverkkoon. Katualu-
een käyttämisestä aiheutuva melu 
oli otettu huomioon katualueen 
viereen sijoittuvien rakennusten 
sijoittelussa siten, että piha-alueet 
jäävät suojaan melulta. Rakennus-
ten seinärakenteiden ääneneristä-
vyysvaatimukseksi liikennemelua 
vastaan oli esitetty asemakaavassa 
vähintään 30 dB(A). 

Katusuunnitelmassa osoitettu 
kuorma-autojen pysäköintialue 
oli tarkoitettu yleiseen pysäköin-
tiin. Pysäköintialueesta ja sen käy-
töstä valittajayhtiön hallitsemalle 
kiinteistölle aiheutuvia haittavai-
kutuksia oli pyritty ehkäisemään 
istutuksin sekä olevaa puustoa 
säilyttämällä. Kun pysäköinti-
alueen sijoittaminen kadun toisen 
ajoradan kohdalle ei myöskään 
ympäristövaikutuksiltaan poi-
kennut olennaisesti asemakaavaa 
laadittaessa arvioiduista katualu-
een käyttämisestä aiheutuvista 
vaikutuksista, katusuunnitelman 
mukaisen kadun oli katsottava 
pohjautuvan riittävällä tavalla 
asemakaavaan, sopeutuvan ase-
makaavan mukaiseen ympäris-
töönsä sekä täyttävän toimivuu-
den, turvallisuuden ja viihtyvyy-
den vaatimukset. Kadun toisen 
ajoradan kohdalle sijoittuvaa py-
säköintialuetta ei voitu pitää 
myöskään asemakaavan tavoittei-
den vastaisena ottaen huomioon, 
että liikenteen tarve ei asiassa esi-
tetyn selvityksen perusteella vielä 
edellyttänyt kaksiajorataisen ka-
dun rakentamista. 

Äänestys 4–1

Maankäyttö- ja rakennuslaki 55 § 
ja 85 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 
41 §
Ks. ja vrt. KHO 5.8.1999 T 1939

KHO:2017:170

Oikeusapu – Ulkomaalaisasia – 
Kansainvälinen suojelu – Yksi-
tyinen avustaja – Avustajanmää-
räyksen jatkaminen 

Maahanmuuttovirasto oli hylän-
nyt A:n turvapaikkaa ja oleskelu-
lupaa koskevan hakemuksen sekä 
päättänyt käännyttää hänet koti-
maahansa Irakiin. A oli valittanut 
päätöksestä hallinto-oikeuteen ja 
toimittanut hallinto-oikeudelle 
kastetodistuksen, jonka mukaan 
hänet oli kastettu kristinuskoon. 
Hallinto-oikeus oli kumonnut 
Maahanmuuttoviraston päätök-
sen ja palauttanut asian sille uu-
delleen käsiteltäväksi. Hallinto-
oikeus oli hylännyt hallinto-oi-
keudessa A:n avustajana toimi-
neen yksityisen avustajan vaati-
muksen avustajanmääräyksen 
määräämisestä olemaan voimassa 
asiaa Maahanmuuttovirastossa 
käsiteltäessä.

Asiassa oli korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa kysymys avusta-
janmääräyksen jatkamisesta. Kor-
kein hallinto-oikeus totesi, että oi-
keusapua ulkomaalaislain mukai-
sia asioita Maahanmuuttovirastos-
sa käsiteltäessä antaa julkinen oi-
keusavustaja, ellei oikeusaputoi-
misto valtion oikeusapu- ja edun-
valvontapiireistä annetun lain 
12 §:n 1 momentissa säädettyjen 
edellytysten täyttyessä ohjaa haki-
jaa yksityisen avustajan puoleen. 
Ulkomaalaislain 9 §:n 2 momentti 
(301/2004) sisälsi aiemmin avusta-
jan kelpoisuutta ulkomaalaislain 
mukaista hallintoasiaa käsiteltäes-
sä koskevan poikkeussäännöksen. 
Säännös oli 1.9.2016 voimaan tul-
leella lainmuutoksella 646/2016 
kumottu ja hallintoasiaan annetta-
vaa oikeusapua oli uudella sään-
nöksellä rajattu turvapaikkapu-
huttelun osalta siten, että oikeus-
apua voisivat myös ulkomaalais-
lain mukaisia asioita Maahan-
muuttovirastossa käsiteltäessä an-
taa ensisijaisesti julkiset oikeus-
avustajat.

Avustajanmääräyksen jatkami-
sen edellytyksistä asia tuomiois-
tuimelta hallintoviranomaiselle 
uudelleen käsiteltäväksi palautet-
taessa säädetään myös ulkomaa-
laislakiin perustuvien asioiden 
osalta oikeusapulaissa. Oikeus-
apulain 13 §:n 3 momentin mukai-
sen jatkomääräyksen antaminen 
ei ole sidottu ulkomaalaislain 

9 §:n 2 momentin soveltamiseen. 
Näin ollen määräyksen antami-
nen ei edellytä sitä, että viimeksi 
mainitun lainkohdan mukainen 
tarve avustajan käyttämiseen tur-
vapaikkapuhuttelussa olisi oltava 
olemassa, vaan määräys koskee 
asian uudelleen käsittelyä koko-
naisuudessaan. Tästä huolimatta 
tuomioistuimen tulee avustajan-
määräyksen jatkamisen edelly-
tyksiä arvioidessaan ottaa huo-
mioon ulkomaalaislain mainitus-
ta säännöksestä ilmenevät peri-
aatteet oikeusavun antamisesta 
ulkomaalaislain mukaisessa hal-
lintomenettelyssä.

Oikeusapulain 13 §:n 3 momen-
tin tarkoituksena on säännöksen 
esityöt huomioon ottaen sallia se, 
että tuomioistuinvaiheessa asiaan 
perehtynyt yksityinen avustaja voi 
osallistua asian käsittelyyn myös 
uudessa hallintomenettelyvaihees-
sa sen sijaan, että siinä käytettäisiin 
pääsäännön mukaisesti julkista oi-
keusavustajaa.

Tässä tapauksessa asia oli ker-
taalleen tutkittu ja ratkaistu Maa-
hanmuuttovirastossa. Kun asian 
käsittely Maahanmuuttovirastossa 
jatkui, kysymys oli siten turva-
paikkatutkinnan jatkamisesta. Asi-
assa oli kysymys ennen kaikkea 
kristinuskoon kääntyneen turva-
paikanhakijan uskonvakaumuk-
sen tutkimisesta turvapaikkapu-
huttelussa, mitä oli pidettävä luon-
teeltaan vaativana toimenpiteenä 
ja siihen liittyvää avustajan tarvet-
ta ilmeisenä. Hallinto-oikeuden ei 
olisi tässä tilanteessa tullut hylätä 
A:n vaatimusta yksityisen avusta-
jansa avustajanmääräyksen jatka-
misesta. Tämän vuoksi hallinto-oi-
keuden päätös oli kumottava siltä 
osin kuin se oli hylännyt A:n vaati-
muksen avustajanmääräyksen jat-
kamisesta. Korkein hallinto-oikeus 
asiaa hallinto-oikeudelle palautta-
matta määräsi oikeusapulain 
13 §:n 3 momentin nojalla, että A:n 
avustajan määräys oli voimassa 
asiaa Maahanmuuttovirastossa kä-
siteltäessä.

Ulkomaalaislaki 9 § 1 ja 2 momentti 
Oikeusapulaki 8 § 1 ja 3 momentti 
sekä 13 § 3 momentti

KHO:2017:171

Poronhoitolaki – Paliskunta – 
Julkisoikeudellinen yhdistys – 
Paliskunnan kokous – Hallinto-
laki – Esteellisyys – Jääväämi-
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nen – Menettely – Tokkatyöt – 
Talous 

Paliskunnan kokouksessa oli tehty 
päätös, joka oli koskenut paliskun-
nan talousarviossa hyväksytyn 
tokkatöiden enimmäistuntimää-
rän ylittävien työtuntien korvaa-
mista. Kokouksessa oli katsottu, 
että ne paliskunnan osakkaat, jotka 
olivat osallistuneet tokkatöiden te-
kemiseen, olivat esteellisiä otta-
maan osaa tämän asian käsitte-
lyyn.

Paliskunta oli hallintolain 2 §:n 
3 momentissa tarkoitettu julkisoi-
keudellinen yhdistys. Hallintola-
kia sovellettiin kuitenkin sen toi-
mintaan vain silloin, kun se hoiti 
julkisia hallintotehtäviä. Tokkatöi-
den korvaamista koskeva päätök-
senteko liittyi paliskunnan nor-
maaliin taloudenhoitoon ja rinnas-
tui siten yksityisoikeudellisissa yh-
teisöissä tapahtuvaan päätöksen-
tekoon. Hallintolain virkamiehen 
esteellisyyttä koskevat säännökset 
eivät tällaisesta asiasta päätettäes-
sä tulleet sovellettaviksi. Paliskun-
nan kokouksen päätös oli syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä, koska 
osalta paliskunnan osakkaista oli 
esteellisyyden perusteella evätty 
mahdollisuus osallistua päätök-
sentekoon.

Poronhoitolaki 6 § 1 momentti, 7 § 
1 momentti, 13 § 1 momentti, 15 § 
1 momentti ja 44 § 3 momentti
Hallintolaki 2 § 3 momentti

KHO:2017:172

Ulkomaalaisasia – Yksin Suo-
meen tullut alaikäinen turvapai-
kanhakija – Käännyttäminen – 
Paluudirektiivi – Paluun turvalli-
suudesta ja vastaanotto-olosuh-
teiden asianmukaisuudesta 
varmistuminen – Huostaanotto

Maahanmuuttovirasto oli hylän-
nyt yksin Suomeen alaikäisenä tul-
leen Marokon kansalaisen A:n 
kansainvälistä suojelua ja oleskelu-
lupaa koskevan hakemuksen. 
Maahanmuuttovirasto oli lisäksi 
päättänyt käännyttää A:n kotimaa-
hansa Marokkoon ja oli määrännyt 
A:n kahden vuoden Schengen-
aluetta koskevaan maahantulo-
kieltoon. 

Asiassa oli korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa kysymys siitä, 
oliko 17-vuotias yksin Suomeen 
tullut, Suomessa huostaanotettu A 
voitu käännyttää kotimaahansa 

Marokkoon ja määrätä kahden 
vuoden Schengen-aluetta koske-
vaan maahantulokieltoon. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että paluudirektiivin 10 artiklan 
2 kohta edellyttää, että ennen kuin 
ilman huoltajaa matkustava ala-
ikäinen poistetaan jäsenvaltion alu-
eelta, kyseisen jäsenvaltion viran-
omaisten on oltava varmoja siitä, 
että tämä alaikäinen palautetaan 
jollekin perheenjäsenelleen tai ni-
metylle holhoojalleen taikka että 
häntä varten on kohdevaltiossa jär-
jestetty asianmukainen vastaanot-
to. Kyse on siten viranomaisen vas-
tuusta varmistaa palautuksen tur-
vallisuus ja asianmukainen vas-
taanotto. Asiassa oli sinänsä riida-
tonta, että A:lla oli kotimaassaan 
äiti ja täysi-ikäinen sisko perhei-
neen. Korkein hallinto-oikeus tote-
si, että pelkästään se, että A oli ker-
tonut olevansa säännöllisesti yhte-
ydessä kotimaassa oleviin perheen-
jäseniinsä, ei yksinään voida katsoa 
osoitukseksi siitä, että hänet paluu-
direktiivin edellyttämällä tavalla 
varmuudella palautettaisiin jolle-
kin perheenjäsenelleen tai nimetyl-
le holhoojalleen taikka että häntä 
varten olisi kotimaassa järjestetty 
asianmukainen vastaanotto. 

A oli otettu huostaan, ja huos-
taanotto jatkui selvityksen mukaan 
edelleen. Korkein hallinto-oikeus 
totesi, että tällä päätöksellä ratkais-
tiin ulkomaalaislain säännösten 
mukaiset oikeudelliset edellytykset 
A:n käännyttämiselle kotimaahan-
sa. Huostaanotto ei itsessään ole 
ehdoton este käännyttämistä kos-
kevan päätöksen tekemiselle. Las-
tensuojelulain 45 §:n 1 momentin 
mukaan sosiaalihuollosta vastaa-
valla toimielimellä on kuitenkin oi-
keus huostaanoton tarkoituksen to-
teuttamiseksi päättää lapsen olin-
paikasta sekä hoidosta, kasvatuk-
sesta, valvonnasta ja muusta huo-
lenpidosta ja näiden toteuttamisek-
si tarpeellisesta opetuksesta ja ter-
veydenhuollosta. Tähän nähden 
huostaanotettua A:ta ei voitu pois-
taa maasta ennen kuin lastensuoje-
lutoimenpiteet olivat lakanneet. 

Näillä perusteilla Maahanmuut-
toviraston ja hallinto-oikeuden 
päätökset oli kumottava käännyt-
tämistä ja maahantulokieltoa kos-
kevilta osin ja asia tältä osin palau-
tettava Maahanmuuttovirastolle 
uudelleen käsiteltäväksi. 

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 
sisällölle (uudelleenlaadittu määri-
telmädirektiivi) 2 artiklan l ala-
kohta
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 2008/115/EY jäsen-
valtioissa sovellettavista yhteisistä 
vaatimuksista ja menettelyistä lait-
tomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten palauttami-
seksi (paluudirektiivi) 10 artikla
Ulkomaalaislaki 6 §:n 1 momentti, 
105b §, 146 § ja 150 §:n 1 momentti
Lastensuojelulaki 45 §:n 1 momentti

KHO:2017:173

Ulkomaalaisasia – Yksin Suo-
meen tullut alaikäinen turvapai-
kanhakija – Käännyttäminen – 
Paluudirektiivi – Paluun turvalli-
suuden ja vastaanotto-olosuhtei-
den asianmukaisuudesta 
varmistuminen

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-
oikeudessa kysymys siitä, oliko 
alaikäinen, yksin Suomeen tullut 
Irakista oleva turvapaikanhakija A 
voitu käännyttää Irakiin. 

Asiassa saadun selvityksen mu-
kaan nyt 13-vuotias A oli saapunut 
Suomeen yhdessä setänsä kanssa. 
A oli kertonut perheensä asuvan 
edelleen Bagdadissa. Hän oli pitä-
nyt säännöllisesti yhteyttä van-
hempiinsa. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että lapsen etu on lähtökohtaisesti 
asua oman perheensä kanssa. Koti-
maahan paluun myötä toteutuva 
yhdistyminen perheen kanssa voi-
tiin asiassa esitetyn selvityksen pe-
rusteella sinänsä pitää A:n edun 
mukaisena. A:n kotimaahan kään-
nyttäminen edellytti kuitenkin, 
että hänen paluunsa turvallisuu-
desta ja vastaanotto-olosuhteiden 
asianmukaisuudesta voitiin var-
mistua. 

Maahanmuuttovirasto ja hallin-
to-oikeus olivat katsoneet, että A:n 
kotimaahan paluu voi tapahtua 
turvallisesti, koska hän voi palata 
yhdessä setänsä kanssa. Maahan-
muuttovirasto oli päätöksessään 
todennut, että A:n setä voi varmis-
taa, että A pääsee turvallisesti van-
hempiensa luokse. Maahanmuut-
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M
om

entti
tovirasto viittasi lisäksi kansainvä-
lisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n 
vapaaehtoisen paluun ohjelmaan 
ja totesi, että yksin Suomeen tullei-
den alaikäisten paluut järjestetään 
yhteistyössä lapsen edustajan ja 
sosiaalityöntekijän sekä paluu-
maassa olevien huoltajien kanssa 
ja siten palauttamisen turvallisuu-
desta voidaan varmistua. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että paluudirektiivin 10 artiklan 
2 kohta edellyttää, että ennen kuin 
ilman huoltajaa matkustava ala-
ikäinen poistetaan jäsenvaltion 
alueelta, kyseisen jäsenvaltion vi-
ranomaisten on oltava varmoja sii-
tä, että tämä alaikäinen palaute-
taan jollekin perheenjäsenelleen tai 
nimetylle holhoojalleen taikka että 
häntä varten on kohdevaltiossa 
järjestetty asianmukainen vastaan-
otto. Kyse on siten viranomaisen 
vastuusta varmistaa palautuksen 
turvallisuus ja asianmukainen vas-
taanotto. Tähän nähden Maahan-
muuttovirasto ei ollut voinut kat-
soa, että A:n kanssa samaan aikaan 
Suomesta turvapaikkaa hakenut 
sukulainen voi varmistaa A:n tur-
vallisen paluun. Koska A:n ei voitu 
edellyttää hakeutuvan vapaaehtoi-
sen paluun ohjelmaan, Maahan-
muuttovirasto ei myöskään ollut 
voinut katsoa, että A:n kotimaahan 
paluun turvallisuudesta voidaan 
varmistua hänen vapaaehtoisen 
paluunsa kautta. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että yksin sillä perusteella, että A 
oli kertonut pitävänsä yhteyttä ko-
timaassa olevaan perheeseensä, ei 
voitu arvioida varmistetuksi, että 
A palautettaisiin perheenjäsenel-
leen. Korkeimman hallinto-oikeu-
den käsityksenä on, että palautta-
misolosuhteiden asianmukaisuu-
den varmistaminen edellyttää yh-
teistyötä Suomen täytäntöönpano-
viranomaisten ja vastaanottavan 
valtion toimivaltaisten viran-
omaisten tai lapsen kotimaassa 
olevien vanhempien tai holhoojien 
kanssa. Koska asiassa ei ollut voi-
tu varmistua A:n paluun turvalli-
suudesta ja vastaanotto-olosuhtei-
den asianmukaisuudesta, häntä ei 
ollut voitu käännyttää kotimaa-
hansa Irakiin. 

Näillä perusteilla korkein hal-
linto-oikeus kumosi Maahanmuut-
toviraston ja hallinto-oikeuden 
päätökset ja palautti käännyttä-
mistä koskevan asian Maahan-
muuttovirastolle uudelleen käsi-
teltäväksi. Korkein hallinto-oikeus 

kiinnitti asiassa huomiota erityi-
sesti valittajan nuoreen ikään. Mi-
käli asian jatkokäsittelyssä ei voida 
varmistua A:n kotimaahan paluun 
turvallisuudesta ja vastaanotto-
olosuhteiden asianmukaisuudesta, 
eikä A:n käännyttäminen kotimaa-
han siten ole mahdollista, asiassa 
tulee harkittavaksi oleskeluluvan 
myöntäminen A:lle. Korkein hal-
linto-oikeus ei ottanut kysymystä 
tältä osin kuitenkaan suoraan rat-
kaistavakseen. 

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) 2 artiklan l ala-
kohta
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 2008/115/EY jäsen-
valtioissa sovellettavista yhteisistä 
vaatimuksista ja menettelyistä lait-
tomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten palauttami-
seksi (paluudirektiivi) 10 artikla
Ulkomaalaislaki 6 §:n 1 momentti 
ja 146 §

KHO:2017:174

Maankäyttö ja rakentaminen – 
Toimenpidelupa – Pysäköinti-
alue – Käyttötarkoitus – Poik-
keamisen tarve – Yleiskaava – 
Ehdoton rakentamisrajoitus – 
Ranta-aluetta koskeva rakenta-
misrajoitus 

Hankkeessa oli kysymys 220 autol-
le tarkoitetun pysäköintialueen ra-
kentamisesta tanssilavan yhtey-
teen. Pysäköintialue sijoittui pää-
osin osayleiskaavassa M-alueeksi 
varatulle alueelle ja noin 50 metrin 
etäisyydelle joen rantaviivasta. 
Yleiskaavamääräyksen mukaan 
M-alueelle sai rakentaa maa- ja 
metsätaloutta palvelevia raken-
nuksia. Ennen toimenpideluvan 
myöntämistä oli tarpeen saada 
poikkeus mainitusta kaavamäärä-
yksestä johtuvasta maankäyttö- ja 
rakennuslain 43 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta rakentamisrajoituk-
sesta. Poikkeus oli myös tarpeen 
maankäyttö- ja rakennuslain 
72 §:stä johtuvasta rakentamisra-

joituksesta. Koska poikkeamispää-
töksiä ei ollut saatu ennen kuin 
hankkeelle oli myönnetty toimen-
pidelupa, toimenpidelupapäätös 
kumottiin ja hakemus hylättiin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 § 
2 momentti, 72 § 1 momentti, 136 § 
1 momentti 5 kohta ja 138 § 1 mo-
mentti
Ks. KHO 2003:2

KHO:2017:175

Laiminlyöntimaksu – Tilaajan 
selvitysvelvollisuus – Kansain-
välinen kuljetuspalvelu – Suo-
messa tapahtunut kuljetuspal-
velu – Alihankintalaskutus – 
Raja-arvon laskeminen – Sopi-
muksen arvo 

A Oy oli ostanut alihankintana ta-
varankuljetuspalveluja virolaisilta 
yhtiöiltä B Oü ja C Oü. B:n keskey-
tyksetön laskutus vuosilta 2007–
2014 oli yhteensä 3,1 miljoonaa eu-
roa ja C:n laskutus vastaavasti 
vuosilta 2008–2014 yhteensä 
4,3 miljoonaa euroa. Kuljetukset 
tapahtuivat Baltian ja Suomen, Bal-
tian ja Ruotsin, Ruotsin ja Suomen 
sekä Suomen ja muun Euroopan 
välillä. Yhtiö oli hankkinut tilaaja-
vastuulain 5 §:n 1 momentin 1–5 
kohdissa tarkoitetut selvitykset ja 
todistukset osaksi myöhään ja 
osaksi laiminlyönyt niiden hankki-
misen kokonaan.

Aluehallintovirasto oli määrän-
nyt A:lle 10 500 euron ja 11 500 eu-
ron suuruiset laiminlyöntimaksut 
käyttäen perusteena laskutusten 
yhteismäärää kummankin ali-
hankkijan osalta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että tilaajavastuulain 2 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettu lain 
soveltamisalan rajoittaminen vain 
Suomessa tehtyyn työhön koski 
myös alihankintasopimuksen no-
jalla suoritettuja kuljetuspalveluja. 
Siten tilaajavastuulakia sovellettiin 
A Oy:n tavanomaiseen toimin-
taansa liittyvänä alihankintana 
B Oü:lta ja C Oü:lta ostamiin tava-
rankuljetuspalveluihin vain siltä 
osin kuin palvelut suoritettiin Suo-
messa. 

Kun arvioitiin sitä, ylittyikö ti-
laajavastuulain 4 §:n (1233/2006) 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu 
lain soveltamisen edellytyksenä 
oleva 7 500 euron kynnysarvo ja si-
tä, minkä suuruisena laiminlyönti-
maksu tuli määrättäväksi, kulje-
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tuspalveluja koskevan alihankin-
tasopimuksen kokonaisarvosta oli 
tarkasteltava alihankkijan veloi-
tusten sitä osaa, joka kohdistui kul-
jetuspalvelun Suomessa suoritet-
tuun osuuteen. Koska hallinto-
oikeuden ja aluehallintoviraston 
päätöksissä oli mainitussa arvioin-
nissa tarkasteltu sopimusten koko-
naisarvoa eikä Suomessa tehdyn 
työn osuutta ollut pyritty erittele-
mään tai arvioimaan, hallinto-
oikeuden ja aluehallintoviraston 
päätökset kumottiin ja A Oy:lle 
määrätyt laiminlyöntimaksut pois-
tettiin sekä asia palautettiin alue-
hallintovirastolle uudelleen käsi-
teltäväksi. 

Tilaajavastuulaki 2 § 1 momentti 
2 kohta, 4 § (1233/2006) 1 moment-
ti 2 kohta ja 2 momentti, 9 § (1233/
2006) 3 ja 4 momentti

KHO:2017:176

Lastensuojelu – Tuomioistuimen 
lupa lapsen tutkimiseen – Las-
tensuojelun tarpeen selvittämi-
nen – Uhkasakko – Hallinto-
oikeuden toimivalta – Suhteelli-
suusperiaate 

Lastensuojelulain 28 §:n mukainen 
tuomioistuimen lupa lapsen tutki-
miseen voidaan myöntää myös 
lastensuojelun asiakkuuden aika-
na sen selvittämiseksi, millaisten 
lastensuojelutoimenpiteiden tar-
peessa lapsi on. Tutkimusluvan 
myöntäminen ei ole siten rajattu 
vain sellaisiin tilanteisiin, joissa 
selvitetään, onko lapsi ylipäätään 
lastensuojelun tarpeessa.

Hallintotuomioistuimella on 
lastensuojelulain 28 §:n nojalla toi-
mivalta lapsen huoltoa ja tapaa-
misoikeutta koskevan päätöksen 
täytäntöönpanosta annetun lain 
mukaisesti tehostaa huoltajalle 
asetetun velvoitteen noudattamis-
ta uhkasakolla tai määrätä lapsi 
noudettavaksi. Esillä olleissa olo-
suhteissa äidille korkeimman hal-
linto-oikeuden päätöksellä asetet-
tujen velvoitteiden noudattamista 
ei suhteellisuusperiaate huomioon 
ottaen ollut syytä tehostaa maini-
tuilla tavoilla. Korkein hallinto-
oikeus kuitenkin lausui, että mikä-
li päätöksessä tarkoitettuja tutki-
muksia ei saataisi toteutettua ja 
tutkimukset arvioitaisiin edelleen 
lapsen edun mukaisiksi, lastensuo-
jeluviranomaisen tulisi arvioida 
kodin olosuhteita ja selvittää, vaa-

rantavatko puutteet lapsen huo-
lenpidossa vakavasti lapsen ter-
veyttä tai kehitystä, ja harkita tilan-
teeseen soveltuvia muita lasten-
suojelulain mukaisia toimenpi-
teitä.

Lastensuojelulaki 4 § 3 momentti ja 
28 §
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoi-
keutta koskevan päätöksen täytän-
töönpanosta 16 § ja 18 § 1 momentti

KHO:2017:177

Kaivostoiminta – Kaivoslaki – 
Kaivostoiminnan lopetus- ja jäl-
kitoimenpiteet – Siirtymäsään-
nökset – Yleisten ja yksityisten 
etujen turvaamiseksi tarpeelliset 
määräykset – Vakuus – Vakuu-
den asettamisvelvoite 

Asiassa oli ratkaistavana, oliko 
kaivosviranomaisen Tukesin anta-
essaan kaivoslain 181 §:n 4 mo-
mentin siirtymäsäännöksen perus-
teella kaivosoikeuden haltijalle 
yleisten ja yksityisten etujen kan-
nalta tarpeelliset määräykset tullut 
samalla määrätä, että kaivostoi-
minnan lopettamista varten on 
asetettava kaivoslain 108 §:ssä tar-
koitettu vakuus.

Toisin kuin vakuutta malminet-
sintää ja kullanhuuhdontaa varten 
koskevan kaivoslain 107 §:n, va-
kuutta kaivostoiminnan lopetta-
mista varten koskevan 108 §:n sa-
namuoto vakuuden asettamisvel-
voitteen osalta on ehdoton kuten 
myös 181 §:n 4 momentin sana-
muoto. Myös kaivoslain esityöt tu-
kivat sitä tulkintaa, että asettamis-
velvoite oli tarkoitettu ehdotto-
maksi. Kaivoslain 52 §:n 3 momen-
tin yleissäännöstä yleisten ja yksi-
tyisten etujen turvaamiseksi tar-
peellisten määräysten antamisesta 
ei myöskään voitu tulkita siten, 
että kaivosviranomaisen harkin-
taan jäisi, määrätäänkö vakuus 
asetettavaksi vai ei. Kaivosoikeu-
den haltijan vakavaraisuudella ei 
liioin ollut merkitystä arvioitaessa 
sitä, oliko kaivoslain 108 §:ssä tar-
koitettu vakuus määrättävä asetet-
tavaksi.

Tukesin olisi siten tullut määrä-
tä asetettavaksi kaivostoiminnan 
lopetus- ja jälkitoimenpiteitä var-
ten kaivoslain 108 §:ssä mainittui-
hin arviointiperusteisiin perustuva 
lajiltaan ja suuruudeltaan riittävä 
vakuus samalla, kun se antoi kai-
vospiiriä koskevat yleisten ja yksi-

tyisten etujen turvaamiseksi tar-
peelliset määräykset.

Kaivoslaki 52 § 3 momentti 6 kohta, 
107 §, 108 §, 109 §, 110 §, 143 §, 
144 § 1 momentti, 150 § ja 181 § 
4 momentti

KHO:2017:179

Julkinen hankinta – Neuvottelu-
menettely – Valitus hankintame-
nettelyn aikana tehtyjä päätök-
siä koskevasta markkinaoikeu-
den ratkaisusta – Valittamatta 
jättäminen lopullisia hankinta-
päätöksiä koskevasta markkina-
oikeuden ratkaisusta – Oikeus-
suojan tarve – Asiaratkaisun 
antamatta jättäminen 

A:n korkeimmalle hallinto-oikeu-
delle tekemä valitus koski markki-
naoikeuden 18.6.2015 antamaa 
päätöstä, jolla A:n valitus hankin-
tamenettelyn aikana tehdyistä 
hankintayksiköiden päätöksistä oli 
hylätty. Asian ollessa vireillä kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa A 
valitti markkinaoikeuteen hankin-
tamenettelyssä sittemmin tehdyis-
tä hankintapäätöksistä, joilla B oli 
valittu hankinnan toteuttajaksi. 
Markkinaoikeus hylkäsi 21.3.2016 
antamallaan päätöksellä A:n han-
kintapäätöksiä koskevan valituk-
sen. A ei valittanut tästä markkina-
oikeuden päätöksestä korkeim-
paan hallinto-oikeuteen.

Kun A ei ollut hakenut muutos-
ta markkinaoikeuden 21.3.2016 an-
tamaan päätökseen, jolla yhtiön 
valitus B:n lopullisesta valinnasta 
järjestelmän toimittajaksi oli hylät-
ty, asiassa ei ollut edellytyksiä rat-
kaista enää miltään osin A:n vaati-
muksia, jotka kohdistuivat hankin-
tamenettelyn aikaisempaan vai-
heeseen.

Hankintamenettelyn lopputu-
loksen hankintasäännösten mukai-
suuden tultua markkinaoikeuden 
21.3.2016 antamalla päätöksellä 
lainvoimaisesti ratkaistuksi ei asi-
assa myöskään olisi ollut määrättä-
vissä hankintalain 94 §:n 1 mo-
mentin mukaisia seuraamuksia.

Hankintamenettelyn tultua lo-
pullisesti ratkaistuksi markkinaoi-
keuden 21.3.2016 antamalla pää-
töksellä A:lla ei ollut enää oikeus-
suojan tarvetta asiassa eikä näin 
muodoin myöskään tarvetta saada 
korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaisua kysymyksessä olleeseen 
valitukseensa ja siinä esitettyihin 
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vaatimuksiin. Lausuminen A:n va-
lituksen johdosta raukesi siltä osin 
kuin markkinaoikeus oli ratkaissut 
pääasian.

Laki julkisista hankinnoista (348/
2007 myöhempine muutoksineen) 
86 § ja 94 § 1 momentti

KHO:2017:180

Ampuma-ase – Hallussapitolu-
van peruuttaminen – Luvanhalti-
jan pyyntö – Pyynnölle asetet-
tavat vaatimukset – Suullinen 
pyyntö – Suostumus 

Poliisilaitos oli peruuttanut A:n 
ampuma-aseiden hallussapitoon 
oikeuttavat luvat hänen kanssaan 
käydyn puhelinkeskustelun jäl-
keen ampuma-aselain 67 §:n 
1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tun luvanhaltijan esittämän pyyn-
nön perusteella. A kiisti korkeim-
paan hallinto-oikeuteen jättämäs-
sään valituslupahakemuksessa, 
että hän olisi esittänyt tällaisen 
pyynnön.

Lupa on mainitun säännöksen 
mukaan luvanhaltijan pyynnön 
mukaisesti aina peruutettava, jollei 
luvanhaltija itse halua sen voimas-
saolon jatkuvan. Poliisilaitoksella 
ei siten ole harkintavaltaa sen suh-
teen, peruutetaanko lupa. 

Vaikka kenelläkään ei sinänsä 
ole ehdotonta oikeutta ampuma-
aseen hallussapitoon, hallussapi-
toon oikeuttavan luvan peruutta-
minen merkitsee lähtökohtaisesti 
puuttumista Suomen perustuslain 
15 §:ssä turvattuun omaisuuden 
suojaan. Koska luvanhaltijan 
pyyntö automaattisesti johtaa lu-
van peruuttamiseen, luvanhaltijan 
esittämälle pyynnölle oli asetetta-
va tiettyjä päätöksenteon kontrol-
loitavuuteen liittyviä vaatimuksia. 
Kysymys ei ollut suostumuksesta, 
vaan luvanhaltijan itse esittämästä 
nimenomaisesta pyynnöstä. Sille, 
että pyyntö esitettiin suullisesti, ei 
sinänsä ollut estettä. Pyynnön oli 
kuitenkin oltava yksilöity ja se oli 
pystyttävä todentamaan myös jäl-
kikäteen.

Asiassa jäi epäselväksi, oliko A 
esittänyt nimenomaista pyyntöä 
aselupiensa peruuttamiseksi. Kos-
ka valituksen kohteena oleva polii-
silaitoksen päätös oli perustunut 
ainoastaan siihen, että A oli pyytä-
nyt lupien peruuttamista, hallinto-
oikeuden ja poliisilaitoksen pää-
tökset kumottiin.

Ampuma-aselaki 67 § 1 momentti 
1 kohta

KHO:2017:181

Kaivostoiminta – Kaivoslaki – 
Hakemuksen siirto – Luvan siirto 
– Valituskelpoisuus – Valitus-
oikeus – Yhdistys – Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes) 

Kaivoslain 73 §:n mukainen päätös 
luvan siirrosta voi koskea ainoas-
taan voimassa olevaa malminet-
sintälupaa, kaivoslupaa ja kullan-
huuhdontalupaa. Lainkohdassa 
tarkoitettua päätöstä ei voitu antaa 
tilanteessa, jossa lupa-asia oli vasta 
hakemusvaiheessa. Tukesin pää-
töksellä eräiden kaivoslupa- ja 
malminetsintälupahakemusten 
siirrosta ei näin ollen ollut sitovia 
oikeusvaikutuksia. Edellytykset 
lupien myöntämiseksi siirron saa-
jalle tulivat myöhemmin ratkaista-
vaksi lupahakemusten johdosta 
tehtävien päätösten yhteydessä. 
Tukesin päätös ei ollut kaivoslain 
162 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
mainitun lain nojalla annettu kai-
vosviranomaisen päätös, johon 
voitaisiin hakea muutosta.

Luvan siirtoa koskeva päätös ei 
kuulu kaivoslain valitusoikeutta 
koskevassa erityissäännöksessä 
165 §:ssä tarkoitettuihin päätök-
siin. Valitusoikeus Tukesin pää-
töksestä eräiden kaivosoikeuksien 
ja malminetsintäluvan siirtoa kos-
kevassa asiassa määräytyi näin ol-
len kaivoslain 162 §:n 1 momentin 
ja hallintolainkäyttölain 6 §:n pe-
rusteella. 

Valitusoikeuden olemassaoloa 
koskevassa arvioinnissa tuli ottaa 
huomioon, mikä luvan siirtome-
nettelyn tarkoitus on ja mitkä sei-
kat kaivoslain 73 §:ssä on säädetty 
siirron edellytyksiksi. Kaivosoi-
keuksien ja malminetsintäluvan 
siirtoa koskevasta Tukesin päätök-
sestä valittaneen yhdistyksen 
säännöistä ilmenevästä yhdistyk-
sen tarkoituksesta ei johtunut eikä 
asiassa muutoinkaan ilmennyt sel-
laisia seikkoja, että sillä olisi hallin-
tolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin 
perusteella ollut valitusoikeus. Yh-
distyksen asiakumppaneina olleet 
henkilöt eivät olleet esittäneet, että 
he omistaisivat kiinteistöjä kaivos-
piirien tai malminetsintäluvan kä-
sittämillä alueilla eikä asiassa 
muutoinkaan ilmennyt sellaisia 
seikkoja, että heillä olisi hallinto-

lainkäyttölain 6 §:n 1 momentin 
perusteella ollut valitusoikeus.

Hallinto-oikeuden oli tullut jät-
tää yhdistyksen ja sen asiakump-
paneiden valitus Tukesin päätök-
sestä tutkimatta sekä hakemusten 
siirtoa että lupien siirtoa koskevilta 
osin.

Kaivoslaki 73 § 1–3 momentti, 
162 § 1 momentti ja 165 § 1 mo-
mentti
Hallintolainkäyttölaki 6 § 1 mo-
mentti

Verotusasiat

KHO:2017:162

Tuloverotus – Pääomatulojen 
verotus – Luovutusvoitto – Luo-
vutusvoiton verovapaus – Suku-
polvenvaihdosluovutus – Maatila-
kokonaisuus – Maa- ja metsä-
talous – Rantatontti – Ranta-ase-
makaava

A oli omistanut maatilakokonai-
suuden, johon oli kuulunut 13 tilaa 
mukaan lukien tila X. Tilaa X kos-
keva ranta-asemakaava oli tullut 
voimaan vuonna 1995. Kaavan 
mukaan tilalla X oli ainakin seitse-
män rantatonttia, joista A oli sit-
temmin myynyt ainakin viisi. 

A oli vuonna 2012 myynyt maa-
tilakokonaisuuden, mukaan luki-
en tilalla X sijaitsevat kaksi jäljellä 
olevaa lohkomatonta rantatonttia, 
pojalleen B:lle. Asiassa oli kysy-
mys siitä, oliko A:n luovutuksesta 
saama kauppahinta katsottava ko-
konaisuudessaan tuloverolain 
48 §:n 1 momentin 3 kohdan nojal-
la verovapaaksi tuloksi. Korkein 
hallinto-oikeus katsoi, että A oli 
ryhtynyt käyttämään maatilakoko-
naisuuden yhteydessä luovutettu-
ja rantatontteja muussa tarkoituk-
sessa kuin hänen harjoittamassaan 
maa- ja metsätaloudessa, kun otet-
tiin huomioon, että A oli ranta-ase-
makaavan voimaantulon ja maati-
lakokonaisuuden luovutuksen vä-
lisenä aikana myynyt tilalla X si-
jaitsevia muita rantatontteja. Siten 
maatilakokonaisuuden luovutuk-
sessa kahden rantatontin osalta 
kertynyt kauppahinta ei ollut A:n 
verovapaata tuloa. Korkein hallin-
to-oikeus kumosi hallinto-oikeu-
den päätöksen ja saattoi toimitetun 
verotuksen voimaan. Verovuosi 
2012. Äänestys 3–2.

TVL 48 § 1 momentti 3 kohta 
(1251/2009)
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KHO:2017:164

Arvonlisävero – Verollinen 
myynti – Tavaran oma käyttö – 
Vastikkeeton luovutus – Alennus 
– Myynninedistäminen – Ostojen 
perusteella kertyvät kanta-asia-
kaspisteet – Tavarapalkintojen 
luovuttaminen kanta-asiakas-
pisteitä vastaan – Pisteiden 
käyttäminen myyntituotteiden 
osamaksuksi 

Tukkukauppaa harjoittavan A 
Oy:n myynninedistämiskampan-
jassa yritysasiakkaat saattoivat liit-
tyä kanta-asiakaskerhoon, jonka 
jäsenet saivat ostostensa määrään 
perustuvia kanta-asiakaspisteitä. 
Kanta-asiakkaat saattoivat käyttää 
näitä pisteitä tilaamalla kanta-asia-
kaslahjan A Oy:n julkaisemasta 
palkintoluettelosta tai vaihtoehtoi-
sesti saamalla pisteiden arvoa vas-
taavan tuotteen veloituksetta A 
Oy:n myyntivalikoimasta. Kanta-
asiakaspisteitä voitiin käyttää 
myös A Oy:n myyntituotteiden 
osamaksuna.

Korkein hallinto-oikeus katsoi 
unionin tuomioistuimen tuomioon 
asiassa C-48/97, Kuwait Petroleum, 
viitaten, että A Oy:n oli arvonlisä-
verolain 21 §:n 1 momentin 2 koh-
dan nojalla suoritettava oman käy-
tön arvonlisäveroa kanta-asiak-
kaille kanta-asiakaspisteitä vas-
taan luovutettujen tavaroiden ar-
vosta siltä osin kuin tavaroita ei ol-
lut pidettävä tavanomaisina mai-
noslahjoina, mistä korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa ei ollut kysy-
mys. Veroa oli suoritettava sekä 
erillisestä palkintoluettelosta tilat-
tavissa olevien tuotteiden luovu-

tuksista että asiakkaan vapaan va-
linnan mukaan A Oy:n myyntiva-
likoimaan kuuluvien tuotteiden 
luovutuksista. Sen sijaan asiak-
kaan käyttäessä kanta-asiakaspis-
teitä osamaksuna asiakkaan A 
Oy:ltä suorittamien ostojen maksa-
miseen kysymyksessä katsottiin 
olevan asiakkaalle myönnetty 
alennus, josta A Oy:n ei ollut suori-
tettava arvonlisäveroa. Äänestys 
3–2 perusteluista.

Arvonlisäveron maksuunpanot ti-
likausilta 1.1.–31.12.2011 ja 1.1.–
31.12.2012.
Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 
1 kohta, 18 § 1 momentti, 20 §, 21 § 
1 momentti 2 kohta, 73 § 1 moment-
ti, 78 § 1 momentti 1 kohta ja 118 §
Neuvoston direktiivi yhteisestä ar-
vonlisäverojärjestelmästä 2006/
112/EY 2 artikla 1 kohta a alakohta, 
16 artikla, 73 artikla, 79 artikla 
b kohta, 90 artikla 1 kohta, 184 ar-
tikla ja 185 artikla 1 kohta
Unionin tuomioistuimen tuomio 
asiassa C-48/97, Kuwait Petroleum

KHO:2017:178

Henkilökohtaisen tulon verotus 
– Ennakkoratkaisu – Varsinai-
nen työpaikka – Toissijainen 
työpaikka – Työnantajan toimi-
piste – Asunnon ja varsinaisen 
työpaikan väliset matkat – Koti – 
Etätyö 

A työskenteli tulosyksikön päällik-
könä B Oy:ssä, jolla oli toimipaikat 
C:n ja D:n kaupungissa. Näiden 
toimipaikkojen lisäksi A työsken-
teli E:n kaupungissa sijaitsevassa 
kodissaan etätyötä tehden. Työso-

pimuksen perusteella A:lla oli oi-
keus tehdä etätyötä kotonaan kak-
si päivää viikossa. 

A:n toimenkuvassa tapahtu-
neen muutoksen myötä A:n tarkoi-
tus oli jatkossa työskennellä pää-
osin kotoaan käsin. Hänen tarkoi-
tuksena oli käydä B Oy:n C:n kau-
pungin toimipisteessä enintään 
yhtenä päivänä viikossa. B Oy ei 
edellyttänyt A:lta käyntejä yhtiön 
toimipisteissä. A:lla ei ollut B Oy:n 
C:n kaupungissa sijaitsevassa toi-
mipisteessä työpistettä eikä tava-
roiden säilytyspaikkaa. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että tuloverolakia säädettäessä läh-
tökohtana on ollut, että työnanta-
jan toimipiste muodostaa työnteki-
jän varsinaisen työpaikan. Vaikka 
tuloverolain varsinaista työpaik-
kaa koskevia säännöksiä on sit-
temmin muutettu, lakiin tehdyt 
muutokset eivät olleet muuttaneet 
lain lähtökohtaa muutoin kuin, 
että työntekijällä voi olla vain yksi 
työnantajan toimipisteeseen muo-
dostuva varsinainen työpaikka. 
Koska A työskentelisi jatkossa 
työnantajansa C:n kaupungissa si-
jaitsevassa toimipisteessä viikoit-
tain, kyseistä toimipistettä oli pi-
dettävä hänen varsinaisena työ-
paikkanaan ja A:n kodin sekä ky-
seisen toimipisteen välisiä matkoja 
A:n asunnon ja varsinaisen työpai-
kan välisinä matkoina. Ennakko-
ratkaisu verovuosille 2015 ja 2016. 

Äänestys 2+2-1. 

Tuloverolaki 71 § 1 momentti 
(1170/1998), 72 § (1227/2005) 1 ja 
4 momentti, 72a § (1227/2005) 
1 momentti ja 72b § (946/2008) 
1 momentti
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