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Momentti 3/2020

VAHVISTETUT LAIT
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (98/2020)

HE 320/2018

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

yrityksissä annetun lain 51 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta
(167-169/2020)

HE 26/2020
TyVM 2/2020

Laki tulee voimaan 1.1.2021.

Lait tulivat voimaan 1.4.2020.

Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettiin siten, että lain säännökset
Ahvenanmaan maakunnan taloudenhoidosta pääosin uudistettiin.
Lisäksi säännöksiin tehtiin eräitä
lakiteknisiä ja vähäisiä terminologisia muutoksia. Uudistus rakentuu Ahvenanmaan itsehallintolain
kokonaisuudistuksen yhteydessä
sovittuun ratkaisuun Ahvenanmaan
maakunnan taloudesta ehdotettavasta sääntelystä.

Työsopimuslakia, merityösopimuslakia ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia muutettiin väliaikaisesti. Työntekijän lomautusta
edeltävää lomautusilmoitusaikaa
lyhennettiin 14 päivästä viiteen päivään. Samoin lyhennettiin lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa kuudesta
viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään. Lisäksi työnantajalla on oikeus jatkossa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä
työntekijä samoilla edellytyksillä
kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi
voimassa oleva työsopimus. Koeaikaa koskevaa säännöstä muutettiin
siten, että työsopimus voidaan
koeaikana purkaa myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.
Uudistuksen tavoitteena on luoda edellytykset sille, että työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa
koronavirusepidemiasta aiheutuvaan äkilliseen ja voimakkaaseen
tuotteiden ja palveluiden kysynnän
heikentymiseen.

Laki työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyvät lait (163166/2020)

HE 107/2019
TyVM 1/2020
Lait tulivat voimaan 9.4.2020.

Työsopimuslakia, merityösopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta
annettua lakia sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua
lakia muutettiin. Työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin palautettiin niistä vuonna 2017 kumotut säännökset työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa
työntekijöiden irtisanomisesta työja elinkeinotoimistolle, kun irtisanottavia työntekijöitä on vähintään
kymmenen, sekä velvollisuudesta
ilmoittaa irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun
lakiin tehtiin edellä todettuihin
säännösehdotuksiin liittyvä muutos sekä eräs tekninen muutos.
Lait työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta

Lait ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten
maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä
työskentelyä varten annetun
lain väliaikaisesta muuttamisesta (208-211/2020)

HE 36/2020
HaVM 5/2020
Lait tulivat voimaan 9.4.2020.

Ulkomaalaislakia sekä kolmansien
maiden kansalaisten maahantulon
ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten
annettua lakia muutettiin väliaikai2

sesti. Laeilla sallittiin kaikille laillisesti maassa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille työnteko
huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeillä
aloilla ja tehtävissä, joita tarkoitetaan komission tiedonannossa
COVID-19 (2020/C 102 I/02) Oh
jeet EU:hun suuntautuvaa muuta
kuin välttämätöntä matkustamista
koskevan väliaikaisen matkustusrajoituksen
täytäntöönpanosta,
kauttakulkujärjestelyjen helpottamisesta EU:n kansalaisten kotiuttamiseksi ja vaikutuksista viisumipolitiikkaan sekä komission tiedoksiannossa (2020/C 102 I/03) Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden harjoittamista koskevat suuntaviivat
covid-19-epidemian aikana.
Lait työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta
annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta (214-216/2020)

HE 38/2020
StVM 5/2020
Lait tulivat voimaan 15.4.2020.

Työttömyysturvalakia, työttömyys
etuuksien rahoituksesta annettua
lakia ja työttömyyskassalakia muutettiin väliaikaisesti. Työttömyys
etuuden maksamisen käynnistymisen yhteydessä asetettavalta omavastuuajalta maksetaan työttömyys
etuutta peruspäivärahana, ansiopäivärahana tai työmarkkinatukena. Valtio vastaa omavastuuajalta
maksettavan työttömyysetuuden
rahoituksesta. Lisäksi lyhennettiin
palkansaajan työssäoloehtoa, joka
on edellytys työttömyyspäivärahan
saannille. Lisäksi lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyys
päivärahan enimmäismaksuaikaa.
Työttömyysturvalaissa olevaa lomautuksen määritelmää täsmennettiin lain tasolla vastaamaan vakiintunutta soveltamiskäytäntöä.

HE 87/2019
StVM 1/2020
Lait tulivat voimaan 20.4.2020.

Sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädäntöön tehtiin muutoksia, jotka
johtuvat EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Tavoitteena oli saattaa kansallista sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädäntöä yhteensopivaksi tietosuoja-asetuksen kanssa.
Tietosuoja-asetuksen kanssa ristiriitaiset tai päällekkäiset säännökset kumottiin, koska asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta. Lisäksi
annettiin eräitä tietosuoja-asetusta
tarkentavia säännöksiä ja säädettiin välttämättömistä poikkeuksista
tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin.
Lait Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien
muuttamisesta (316-319/2020)

HE 7/2020
TaVM 6/2020
Lait tulivat voimaan 12.5.2020.

Finanssivalvonnasta annettua lakia
muutettiin OTC-johdannaisia, keskusvastapuolia ja kauppatietorekistereitä koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten muutosten kansalliseksi täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi muutoksia tehtiin arvopaperimarkkinalakiin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettuun lakiin ja maksulaitoslakiin.
Lait vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (321-324/2020)

HE 108/2019
TaVM 3/2020
Lait tulivat voimaan 1.6.2020.

Vakuutusyhtiölakia, työeläkevakuu
tusyhtiöistä annettua lakia, vakuutusten tarjoamisesta annettua lakia
ja vakuutussopimuslakia muutettiin. Vakuutusyhtiölaissa Finanssivalvonnalle säädettyjä tiedonantovelvollisuuksia muille valvontaviranomaisille ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle eräissä tilanteissa tarkennettiin.

Lisäksi täydennettiin vakuutusyhtiölain vakuutusmatemaatikkojen kelpoisuusvaatimuksia eurooppalaista kehitystä vastaavalla tavalla. Myös säännöksiä tasoitusmäärän
ja volatiliteettikorjauksen laskennan yksityiskohdista tarkennettiin.
Lisäksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin, vakuutusten
tarjoamisesta annettuun lakiin ja
vakuutussopimuslakiin tehtiin vähäisiä, lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia.

Momentti

Lait sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta (223-262/2020)

väksyttyjä niin sanottuja HCT-ajoneuvoyhdistelmiä ja raskaita moottorikelkkoja koskevat säännökset.
Lakeihin tehtäisiin samalla myös
eräitä muita korjauksia ja täydennyksiä.
Hallituksen esitys (HE 18/2020)
eduskunnalle laiksi kliinisestä
lääketutkimuksesta sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tieliikennelakia, ajokorttilakia, sakon täytäntöönpanosta annettua lakia ja ajoneuvolakia. Uutta, pääosin 1.6.2020 voimaan tulevaa tieliikennelakia muutettaisiin
liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonalalla toteutetun virastouudistuksen vuoksi. Lisäksi lakiin
lisättäisiin tieliikennekäyttöön hy-

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kliinisestä lääketutkimuksesta sekä muutettavaksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia,
lääkelakia ja rikoslakia.
Esityksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön kliinisiä
lääketutkimuksia koskeva Euroopan unionin asetus. Tätä varten ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kliinisestä lääketutkimuksesta, j
ossa
pääsääntöisesti säädettäisiin niistä
asioista, joita EU-asetuksessa edellytetään ja mahdollistetaan kansallisesti säädettäviksi. Esityksessä
ehdotetaan perustettavaksi uusi
valtakunnallinen lääketieteellinen
tutkimuseettinen toimikunta, jonka tehtävänä olisi kaikkien Suomessa suoritettavien kliinisten lääketutkimusten eettinen arviointi.
Muutoksen yhteydessä nykyinen
valtakunnallinen lääketieteellinen
tutkimuseettinen toimikunta lakkaisi toimimasta nykyisessä muodossaan. Lisäksi laissa säädettäisiin muun muassa kliinistä lääketutkimusta koskevan hakemuksen
arvioinnista, tietoon perustuvasta
suostumuksesta ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen
toimivallasta asetuksen salliman
kansallisen liikkumavaran mukaisesti.
Lääketieteellisestä tutkimuksesta annettuun lakiin tehtäisiin useita muutoksia, jotka erityisesti johtuvat siitä, että ehdotetussa laissa
pyrittäisiin säätämään muusta lääketieteellisestä tutkimuksesta kuin
kliinisestä lääketutkimuksesta monin osin yhteneväisesti kliinistä
lääketutkimusta koskevan sääntelyn kanssa. Lisäksi täsmennettäisiin alueellisia eettisiä toimikuntia
koskevia säännöksiä. Lisäksi muutettaisiin menettelyä siitä, miten
toimeksiantajalla olisi mahdollisuus hakea alueellisen eettisen toimikunnan antamaan kielteiseen
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Lait oikeusministeriön
hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien
säännösten muuttamisesta (330350/2020)

HE 2/2020
LaVM 2/2020
Lait tulivat voimaan 1.6.2020. Eräät
ulosottokaaren muutokset tulevat
kuitenkin voimaan vasta 1.12.2020.

Euroopan unionin tietosuojalainsäädännöstä johtuvat välttämättömät lainmuutokset tehtiin oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön. Oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädäntöä tarkistettiin
erityisesti tietosuoja-asetuksen ja
tietosuojalain soveltamisalalla, mutta myös eräitä rikosasioiden tietosuojalain soveltamisalaan kuuluvia
lakeja muutettiin.
Muutosten tarkoituksena on yhdenmukaistaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä erityissäännöksiä
sekä selkiyttää niiden suhdetta sovellettaviin yleissäädöksiin.

HALLITUKSEN
ESITYKSET
Hallituksen esitys (HE 17/2020)
eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

lausuntoon muutosta. Lausunnosta
voisi hakea oikaisua uuden valtakunnallisen eettisen toimikunnan
erilliseltä muutoksenhakujaostolta.
Sen lausuntoon voisi hakea muutosta hallinto-oikeudelta.
Lääkelaissa säädettäisiin edelleen tutkimuslääkkeiden valmistuksesta ja tuonnista siltä osin kuin
asiasta ei säädetä Euroopan unionin lainsäädännössä. Kliinisestä
lääketutkimuksesta annetussa laissa ja lääketieteellisestä tutkimuksesta annetussa laissa säädettäisiin
henkilötietojen käsittelystä Euroopan unionin tietosuoja-asetus huomioon ottaen.
Lakien voimaantulosta säädettäisiin pääosin valtioneuvoston asetuksella. Voimaantuloaika riippuu
kliinisiä lääketutkimuksia koskevan Euroopan unionin asetuksen
soveltamisajankohdasta. Arvioitu
voimaantuloaika on aikaisintaan
vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla. Henkilötietojen käsittelyä
koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan mahdollisimman
pian.
Hallituksen esitys (HE 54/2020)
eduskunnalle valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmisteverotuslakia, vero
lajikohtaisia valmisteverolakeja ja
eräitä sellaisia maksuja koskevia
lakeja, joihin sovelletaan valmisteverotuksen menettelysäännöksiä.
Esityksessä ehdotetaan myös säädettäväksi uusi autoverolaki. Lisäksi muutettaisiin muun muassa
oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia, arvonlisäverolakia, veronkantolakia sekä
veronlisäyksestä ja viivekorosta annettua lakia.
Esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa valmiste- ja autoverotuksen verotus- ja veronkantomenettelyjä sekä muutoksenhaku- ja
seuraamusjärjestelmiä muita Verohallinnon kantamia veroja koskevien menettelyjen kanssa, mikä
mahdollistaisi Verohallinnon uuden tietojärjestelmän käyttöönoton
myös valmiste- ja autoverotuksessa. Valmisteverojen ja autoveron
määrään tai verojen muihin keskei-

siin perusteisiin ei ehdoteta muutoksia.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Verohallinnon kantamia valmisteveroja koskevaa verotusmenettelyä. Tullin tietyissä maahantuonnin tilanteissa kantamia valmisteveroja koskeva tullilainsäädäntöön perustuva menettely säilyisi ennallaan. Autoverotusta koskevat ehdotukset koskisivat pääosin
sekä Verohallinnon että Liikenne- ja
viestintäviraston menettelyjä.
Valmisteverot
muutettaisiin
oma-aloitteisiksi veroiksi, ja niiden
ilmoittamiseen, maksamiseen, määräämiseen ja muutoksenhakuun sovellettaisiin oma-aloitteisten verojen
verotusmenettelystä annettua lakia.
Valmisteveroja koskevista yhteisistä
erityismenettelyistä säädettäisiin jatkossakin valmisteverotuslaissa. Verolajikohtaiset menettelysäännökset
jäisivät valmisteverolakeihin.
Valmisteverotuksessa säännöllisesti toimivien verovelvollisten veron ilmoittamisen ja maksamisen
määräaika olisi jatkossa sama kuin
arvonlisäverotuksessa ja pidentyisi
näin noin kahdella viikolla. Muutos veron maksamisen jaksotukseen tarkoittaisi muutoksen voimaantulovuonna vajaan 600 miljoonan euron kertaluonteista valtion verotuoton pienentymistä veron maksun myöhentyessä. Jatkossa myös satunnaisesti toimivat verovelvolliset ilmoittaisivat ja maksaisivat veron kalenterikuukauden
mittaiselta verokaudelta, mikä pidentäisi myös näiden toimijoiden
ilmoitus- ja maksuaikaa nykyisestä.
Tietyissä tilanteissa sovellettavasta
veron vähennysmenettelystä luovuttaisiin ja siirryttäisiin hakemuksesta myönnettävään veron palautukseen.
Autovero olisi jatkossakin maksuunpantava vero, johon sovellettaisiin pääosin samoja menettelyjä
kuin muihin maksuunpantaviin veroihin. Rekisteröityjen asiamiesten
uusien ajoneuvojen ilmoittaminen
olisi jaksokohtaista, ja kaikista kalenterikuukauden aikana rekisteröidyistä ajoneuvoista annettaisiin
vain yksi veroilmoitus. Muiden ajoneuvojen veroilmoittamiseen ehdotetaan myös muutoksia.
Verottoman ja verollisen käytön
välistä suhdetta selkeytettäisiin, ja
ajoneuvon verollisesta käytöstä seu4

raisi pääsääntöisesti velvollisuus
suorittaa autovero. Ajoneuvon käyttö käyttöönottoilmoituksen nojalla
ennen ajoneuvon rekisteröintiä olisi jatkossa aina verollista käyttöä.
Lisäksi ehdotetaan, että veron suorittamisvelvollisuutta ei enää syntyisi sellaisesta ajoneuvon rakenteen muutoksesta, joka todetaan
ainoastaan ajoneuvon nopeus mittaamalla. Käytännössä säännös koskisi kevyiden kaksipyöräisten moottorikäyttöisten ajoneuvojen, kolmipyöräisten mopojen ja kevyiden
nelipyörien viritystilanteita.
Sähköistä asiointia lisättäisiin
valmiste- ja autoverotuksessa. Valmisteverotuksen ja autoverotuksen
seuraamusjärjestelmät uudistettaisiin muita verolajeja vastaaviksi.
Seuraamusten määrääminen olisi
nykyistä kaavamaisempaa ja sisältäisi vähemmän viranomaisen harkintavaltaa, mikä vahvistaisi verovelvollisten oikeusturvaa.
Valmisteverojen ja autoveron veronkantoon sovellettaisiin pääsääntöisesti veronkantolain säännöksiä.
Valmisteverojen maksut ja palautukset käsiteltäisiin yhtenä kokonaisuutena muiden oma-aloitteisten verojen maksujen ja palautusten kanssa. Verohallinnon määräämä autovero kannettaisiin jatkossakin omana verolajinaan.
Valmiste- ja autoveroa koskeviin
Verohallinnon päätöksiin haettaisiin muutosta ensi asteena verotuksen oikaisulautakunnalta kuten
muissa Verohallinnon kantamissa
veroissa. Ennakkopäätösvalitus koskisi jatkossa myös valmisteveroja ja
autoveroa. Lisäksi autoverotuksessa otettaisiin käyttöön verotuksen
päättymisen jälkeen tehtävä täydentävä verotuspäätös.
Valmisteverotuksen ja autoverotuksen verotusmenettelyjen soveltamisesta eräistä yhteisöhankinnoista suoritettavaan arvonlisäveroon
luovuttaisiin.
Lisäksi täydennettäisiin eräitä
verotusmenettelyä ja rekistereitä
koskevia säännöksiä, jotka koskevat myös muita kuin valmiste- ja
autoveroja.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Veronkantolain sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muutokset
tulisivat voimaan kuitenkin vasta
1.2.2021.

Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työnteko-oikeudesta
huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta
välttämättömissä tehtävissä
(212/2020)

Asetuksessa täsmennetään niiden
alojen tehtäviä, joista säädetään ulkomaalaislain 213 b §:ssä, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä
kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain 17 a §:ssä, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä
yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun lain 29 a §:ssä ja kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan
perusteella annetun lain 29 a §:ssä,
ja jotka ovat huoltovarmuuden tai
työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömiä tehtäviä.
Asetus tuli voimaan 9.4.2020 ja
on voimassa 31.10.2020 asti.
Valtioneuvoston asetukset ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja ulosottotoimen hallinnosta (284-285/2020)

Muutokset liittyvät lakiin ulosottokaaren muuttamisesta (778/2019),
joka tulee voimaan 1.12.2020. Asetuksiin tehtiin lainmuutoksesta johtuvat tarpeelliset muutokset. Ulosottomenettelyä koskevaan asetukseen tehtiin myös joitakin teknisiä
päivityksiä.
Asetukset tulevat pääosin voimaan 1.12.2020.
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (314/2020)

Asetuksella kumottiin aiempi vastaava
valtioneuvoston
asetus
444/2010. Asetuksen soveltamisalaa laajennettiin sellaisiin jakeluasemiin, jotka siirrettiin rekisteröintimenettelyyn ympäristönsuojelulain muutoksella 437/2017. So-

veltamisalaan lisättiin ilmailu- ja
raideliikenteen polttoainejakelu,
auto- ja työkonevarikoiden jakeluasemat sekä vähintään 12 kuukautta
kestävä työmaiden polttoainejakelu. Soveltamisalasta suljettiin nimenomaisesti pois maatilojen polttoainejakelu. Asetusta sovelletaan
jatkossakin rekisteröitäviin jakeluasemiin, joiden säiliöiden yhteistilavuus on vähintään 10 m3 sekä
vähimmäisvaatimuksena niihin jakeluasemiin, joilta vaaditaan ym
päristölupa ympäristönsuojelulain
30 §:n nojalla. Asetuksen ympäristönsuojelullisiin vaatimuksiin tehtiin vain eräitä täsmennyksiä, minkä lisäksi eräisiin säännöksiin tehtiin ympäristönsuojelu- ja jätelainsäädännön uudistumisesta johtuvia muutoksia.
Asetus tuli voimaan 18.5.2020.
Asetukseen sisältyy siirtymäsäännöksiä eräille olemassa oleville jakeluasemille.

KORKEIN OIKEUS
KKO:2020:24
Ylimääräinen muutoksenhaku
– Tuomion purkaminen rikos
asiassa
Rikokseen osallisuus – Yllytys

B oli käräjäoikeudessa tuomittu yllytyksestä törkeään pahoinpitelyyn, eikä hän ollut hakenut muutosta tuomioonsa. Murhasta päätekijänä tuomitun A:n osalta tuomio
oli Korkeimmassa oikeudessa kumottu todisteluaineiston hyödyntämiseen liittyvän menettelyvirheen
perusteella, ja asia oli palautettu
käräjäoikeuteen. Asiaa uudelleen
käsiteltäessä A:ta vastaan nostettu
syyte murhasta oli hylätty toteen
näyttämättömänä
hovioikeuden
lainvoimaiseksi jääneellä tuomiolla. B haki tuomionsa purkamista
sillä perusteella, että päätekijän
syytteen tultua hylätyksi hän ei ollut voinut yllyttäjänä syyllistyä rikokseen. Korkein oikeus katsoi,
että asiassa ei ollut jäänyt jäljelle
sellaista päärikosta, johon B:n yllytys olisi voinut kohdistua. Korkein
oikeus purki B:n tuomion. Ks. KKO
2020:10 KKO 2019:6
OK 31 luku 8 § 3 kohta
5

KKO:2020:25
Rikoksen johdosta tapahtuva
luovuttaminen
Eurooppalainen pidätysmääräys

Momentti

VALTIONEUVOSTON
ASETUKSET

Syyttäjä oli eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella pyytänyt, että Romanian kansalainen A
luovutetaan Romaniaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Romanian viranomaisten toimittaman selvityksen mukaan A
todennäköisesti suorittaisi merkittävän osan rangaistuksestaan vankilassa, jossa vangeille selleissä
taattu henkilökohtainen tila oli vähemmän kuin kolme neliömetriä.
Korkein oikeus katsoi, että Romaniasta saadun selvityksen mukaiset vankeusolosuhteet loivat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
oikeuskäytännön perusteella vahvan olettaman ihmisoikeusloukkauksesta. Olettama ei kumoutunut
pelkästään sillä perusteella, että
selvityksen mukaan sellien ovet
ovat päivisin auki. A:n luovuttamisesta kieltäydyttiin EU-luovuttamislain 5 §:n 1 momentin 6 kohdan
nojalla.
EU-luovuttamisL 5 § 1 mom 6 kohta
Euroopan unionin perusoikeus
kirja 4 artikla
IhmisoikeusSop 3 art

KKO:2020:26
Kiinteistönvälitys – Kiinteistönvälittäjä – Selonotto- ja tiedon
antovelvollisuus
Vahingonkorvaus

Ostajat olivat ostaneet juuri putkiremontoidusta rakennuksesta asunnon. Ostajat vaativat myyjän käyttämältä välitysliikkeeltä vahingonkorvausta, koska se oli laiminlyönyt velvollisuutensa antaa ostajille
tiedon putkiremontista johtuvasta
maksuosuudesta. Ostajat eivät olleet ymmärtäneet, että heidän maksettavakseen tulisi muuta kuin esitteessä ja kauppakirjassa ilmoitettu
velaton kauppahinta.
Korkein oikeus katsoi, että myytäviin osakkeisiin liittyviä taloudellisia vastuita ei ollut asianmukaisesti ilmoitettu myyntiesitteessä.
Välittäjä oli kuitenkin ennen kaupantekoa antanut muulla tavalla
riittävät tiedot yhtiön lainasta ja
Momentti 3/2020

sen myöhemmin päätettävästä jyvittämisestä samoin kuin arvion kyseiseen asuntoon kohdistuvasta maksuosuudesta. Ostajien va
hingonkor
vausvaatimus hylättiin. (Ään.)
L kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä 9 §, 14 §
VNA asuntojen markkinoinnissa
annettavista tiedoista 8 §

KKO:2020:27
Rangaistuksen määrääminen
– Yhteinen rangaistus
Muutoksenhaku – Asianomistaja
– Puhevalta

Vastaajan syyksi oli käräjäoikeudessa luettu yhdeksän törkeää petosta. Vain yhden syytekohdan
asianomistaja oli hovioikeudessa
vaatinut yhteisen rangaistuksen korottamista.
Vastaajalle käräjäoikeudessa määrättyä yhteistä rangaistusta oli
asianomistajan valituksen johdosta
mahdollista korottaa vain häneen
kohdistuneen törkeän petoksen perusteella ottaen lisäksi huomioon
sen yhteyden muihin vastaajan
syyksi luettuihin rikoksiin. Vrt.
KKO:2001:108.
Vahvennettu jaosto

KKO:2020:28
Kiinteistöosakeyhtiö – Yhtiöjärjestys – Yhtiöjärjestyksen tulkinta
– Osakehuoneiston ottaminen
yhtiön hallintaan

Kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä oli määrätty, että kutsu yhtiökokoukseen annetaan viimeistään viikkoa ennen kokousta. Huoneiston ottamista yhtiön hallintaan
koskevan yhtiöjärjestysmääräyksen
mukaan menettelyyn sovelletaan
asunto-osakeyhtiölakia.
Kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokous oli päättänyt ottaa osakkeenomistajan hallitsemat huoneistot
kiinteistöosakeyhtiön hallintaan. Kokouskutsu yhtiökokoukseen oli toimitettu viikkoa ennen kokousta.
Käräjäoikeus, jonka tuomiota hovioikeus ei muuttanut, julisti yhtiökokouksen päätöksen pätemättömäksi, koska kokouskutsua ei ollut
toimitettu asunto-osakeyhtiölain
mukaisessa kahden viikon vähimmäisajassa.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin perustein, että kutsu
oli voitu toimittaa yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaisesti viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.
Yhtiökokouksen päätöksen pätemättömäksi julistamista koskeva kanne hylättiin.

KKO:2020:29
Virkarikos – Virkavelvollisuuden
rikkominen – Tuottamuksellinen
virkavelvollisuuden rikkominen
– Poliisi
Vapaudenriisto – Tuottamuksellinen vapaudenriisto
Pahoinpitely – Vammantuottamus

Hovioikeus oli tuominnut poliisimiehet A:n ja B:n virkavelvollisuuden rikkomisesta, vapaudenriistosta ja pahoinpitelystä sakkorangaistuksiin. Hovioikeuden tuomion
mukaan poliisimiehillä ei ollut ollut oikeutta ottaa kiinni ja viedä poliisivankilaan päihtynyttä C:tä pelkästään sillä perusteella, että C oli
kävellyt kohti poliisiautoa ja näyttänyt keskisormeaan. Poliisivankilassa A ja B olivat kaataneet C:n maahan, vaikka C ei ollut vastustanut
turvallisuustarkastuksen tekemistä
siten, että voimakeinojen käytön
edellytykset olisivat täyttyneet. C:n
lonkkanivel oli mennyt sijoiltaan
maahanviennin yhteydessä. A ja B
olivat laiminlyöneet velvollisuutensa järjestää C:lle lääkärin apua ja
sulkeneet tämän putkaan.
Kysymys siitä, olivatko A ja B
syyllistyneet virkavelvollisuuden
rikkomiseen tai tuottamukselliseen
virkavelvollisuuden rikkomiseen,
vapaudenriistoon tai tuottamukselliseen vapaudenriistoon ja pahoinpitelyyn tai vammantuottamukseen. (Ään.)

KKO:2020:30
Vainoaminen
Lainkonkurrenssi – Poliisi

Hovioikeus oli katsonut A:n syyllistyneen törkeään kunnianloukkaukseen sillä perusteella, että A oli lukuisissa eri yhteyksissä esittänyt
toisesta samalla työpaikalla työskennelleestä henkilöstä perättömiä
ja halventavia väitteitä muun
muassa kirjaamalla niitä työpaikan
asiakastietojärjestelmään, lähettä6

mällä niitä sähköpostitse muille
henkilöille sekä laatimalla kantelukirjelmiä laillisuusvalvojille.
Korkein oikeus katsoi ratkaisusta tarkemmin ilmenevin perustein,
ettei edellä A:n syyksi luettu menettely täyttänyt rikoslain 25 luvun
7 a §:ssä kuvattuja vainoamisen tunnusmerkistön tekotapoja, minkä
vuoksi syyte vainoamisesta hylättiin.
RL 25 luku 7 a §

KORKEIN
HALLINTO-OIKEUS
Yleishallintoasiat
KHO:2020:25
Ulkomaalaisasia – Esteellisen
tuomarin vetäytyminen – Suullinen käsittely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Suullisen käsittelyn toimittamiseen
osallistunut hallinto-oikeuden jäsen oli jälkeenpäin todennut oman
esteellisyytensä ja vetäytynyt asian
käsittelemisestä enemmälti. Valittajan valituksen Maahanmuuttoviraston päätöksestä oli sittemmin
ratkaissut kaksi muuta suulliseen
käsittelyyn osallistunutta hallinto-
oikeustuomaria.
Asiassa oli ratkaistava, rasittiko
sinänsä lainmukaisen ja esteettömän kokoonpanon antamaa hallinto-oikeuden päätöstä virhe, kun esteellinen tuomari oli osallistunut
asian suulliseen käsittelyyn.
Tuomioistuimen puolueettomuus
kuuluu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ytimeen. Suullisen käsittelyn toimittaminen puolestaan
on keino saada asian ratkaisemiseksi tarpeellista selvitystä hallinto-oikeuden käyttöön sekä samalla
myös keskeinen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tae. Suullinen käsittely tarjoaa osapuolille tilaisuuden esittää perustelunsa ja
vastaperustelunsa välittömästi tuomioistuimelle sekä samalla mahdollisuuden tulla henkilökohtaisesti kuulluksi ja kuulla todistajia.
Suullisessa käsittelyssä läsnä olevilla on mahdollisuus vaikuttaa
asian selvittämiseen. Suullisen käsittelyn toimittaminen ei ole rin-

Euroopan unionin perusoikeus
kirja 47 artikla 2 kohta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU kansainvälisen suojelun myöntämistä ja
poistamista koskevista yhteisistä
menettelyistä (ns. uudelleenlaadittu menettelydirektiivi) 46 artikla
1 kohta a alakohta
Suomen perustuslaki 21 § 1 momentti
Hallintolainkäyttölaki (586/1996)
76 § 1 momentti
Oikeudenkäymiskaari 13 luku 1 §
Unionin tuomioistuimen tuomio
1.7.2008, Chronopost ja La Poste v.
UFEX ym. (C-341/06 P ja C-342/06
P, EU:C:2008:375), tuomio
26.7.2017, Sacko (C-348/16,
EU:C:2017:591) ja tuomio
27.2.2018, Associação Sindical dos
Juízes Portugueses (C-64/16,
EU:C:2018:117)

KHO:2020:30
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen
suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Mielivaltainen
väkivalta – Henkilökohtaiset
olosuhteet – Vainon syy-yhteys

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt
Irakin kansalaisen A:n kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen.
Hallinto-oikeus oli hylännyt A:n
valituksen turvapaikan osalta. Hal-

linto-oikeus oli kuitenkin viitaten
A:n sunnitaustaan, hänen kokemaansa aikaisempaan oikeudenloukkaukseen ja hänen työskentelyynsä sekä Bagdadin turvallisuustilanteeseen katsonut, että Maahanmuuttovirasto ei ollut voinut
päätöksessään mainitsemillaan perusteilla hylätä A:n kansainvälistä
suojelua koskevaa hakemusta muilta osin ja palautti asian tältä osin
Maahanmuuttovirastolle toissijaisen suojelun myöntämiseksi.
Sekä A että Maahanmuuttovirasto hakivat muutosta hallinto-
oikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Maahanmuuttoviraston valituksessa oli kysymys
ulkomaalaislain 88 §:n 1 momentin
toissijaisen suojelun edellytysten
täyttymisestä. Asiassa oli tältä osin
erityisesti arvioitavana, mikä merkitys puheena olevan hakijan henkilökohtaisilla olosuhteilla oli tässä
arvioinnissa. A:n valituksesta oli
puolestaan arvioitavana, olisiko
A:lle tullut antaa ulkomaalaislain
87 §:n 1 momentissa tarkoitettu
turvapaikka.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että
ulkomaalaislain 88 §:n 1 momentin
3 kohdan soveltaminen edellyttää,
että kyse on mielivaltaisesta väkivallasta aseellisen selkkauksen yhteydessä johtuvasta vakavasta ja
henkilökohtaisesta vaarasta. Kyseisessä lainkohdassa tarkoitetun toissijaisen suojelun tarpeen arvioinnissa vaikuttavat kollektiivisten
seikkojen ohella myös henkilökohtaiset olosuhteet. Tällaisilla henkilökohtaisilla olosuhteilla voidaan
88 §:n 1 momentin 3 kohdan yhteydessä katsoa tarkoitettavan lähtökohtaisesti sellaisia olosuhteita, jotka aiheuttavat henkilölle muuhun
väestöön verrattuna kohonneen
riskin kärsiä erottelemattomasta
väkivallasta aiheutuvaa vakavaa
haittaa. Henkilökohtaisia olosuhteita arvioitaessa voidaan ottaa
huomioon muun ohella henkilön
ikään, terveyteen ja sukupuoleen
liittyviä seikkoja sekä muita haavoittuvaista asemaa korostavia näkökohtia, kuten turvaverkon puutetta ja puutteellista paikallistuntemusta. Esimerkiksi lapsiperhe voi
tällaisesta syystä olla erityisessä
vaarassa. Samoin vaaralle alttiina
voivat olla konfliktialueella tai sen
lähistöllä asuvat henkilöt tai sellai7
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nastettavissa sellaisiin kiireellisiin
kysymyksiin, jotka myös esteellinen tuomari saa oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 1 §:n nojalla ratkaista.
Valittajan valitus Maahanmuuttoviraston päätöksestä oli sinänsä
ratkaistu esteettömässä ja hallinto-oikeuslain 12 a §:n 1 momentin
8 kohdan mukaisessa kahden jäsenen kokoonpanossa. Ottaen huomioon edellä suullisen käsittelyn
merkityksestä lausutun korkein
hallinto-oikeus kuitenkin katsoi,
että esteellisen hallinto-oikeuden
jäsenen osallistuminen asian käsittelyyn oli vaarantanut hallinto-oikeuden puolueettomuuden. Asiassa oli tapahtunut menettelyvirhe,
kun asia oli ratkaistu uutta suullista käsittelyä toimittamatta. Tämän
vuoksi hallinto-oikeuden päätös oli
kumottava ja asia palautettava hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

set henkilöt, jotka ammattinsa puolesta joutuvat liikkumaan aseellisen selkkauksen alueella.
Korkein hallinto-oikeus totesi,
että asiassa esitetyt A:n aikaisempiin kokemuksiin liittyvät seikat eivät tässä tapauksessa olleet sellaisia hänen henkilökohtaisille olosuhteilleen ominaisia seikkoja, joiden voitiin katsoa lisäävän hänen
riskiään joutua erottelemattomasta
väkivallasta johtuvan vakavan haitan vaaraan ulkomaalaislain 88 §:n
1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Korkein hallinto-oikeus
arvioi sen sijaan A:n kokemuksista
ja toiminnasta saadun selvityksen
perusteella ja ottaen huomioon
maatiedon, jonka mukaan sunneihin kohdistui edelleen vakavia oikeudenloukkauksia shiiamilitioiden taholta, että A:lla oli perustellusti aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainoksi katsottavien oikeudenloukkausten kohteeksi, jotka olivat syy-yhteydessä hänen aikaisempiin kokemuksiinsa, uskontoonsa ja poliittiseen mielipiteeseensä. A:n taustan omaavan henkilön ei Bagdadissa yleensä ollut
mahdollista saada tehokasta suojelua viranomaisilta shiialaisten aseellisten ryhmittymien uhkaa vastaan.
A:lle oli siten myönnettävä turvapaikka.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien
henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden,
jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä
myönnetyn suojelun sisällölle (uudelleenlaadittu määritelmädirektiivi) perustelukappale 35, 2 artiklan
d ja f kohdat, 4 artiklan 1, 2 ja
4 kohdat, 9 artiklan 1−2 kohdat ja
15 artikla
Ulkomaalaislaki 87 § 1 momentti,
87 a § 2 momentti ja 88 § 1 momentti

KHO:2020:32
Kunnallisasia – Kunnanvaltuuston päätös – Pormestarimalli –
Siirtyminen pormestarimalliin
kesken vaalikauden – Kunnan
hallituksen erottaminen – Luotta-
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mushenkilön erottamattomuuden periaate – Organisaatio
muutos

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa
oli ratkaistavana kysymys siitä, oliko kunnanvaltuusto voinut erottaa
kunnanhallituksen merkittävään
organisaatiomuutokseen perustuen.
Kunnanvaltuusto oli samassa yhteydessä päättänyt hallintosääntöä
muuttamalla siirtyä pormestarimalliin.
Perusteluissaan korkein hallinto-
oikeus totesi, että kuntalain 79 §:stä
ilmenee periaate, jonka mukaan
kunnan luottamushenkilö on lähtökohtaisesti erottamaton toimikautensa ajan. Säädännäisenä poikkeuksena tähän on kuntalain 34 §:ssä
säädetty mahdollisuudesta erottaa
kaikki toimielimeen kuuluvat luottamushenkilöt, toimielimen puheenjohtajisto sekä pormestari tai apulaispormestari epäluottamuksen
perusteella. Yksittäinen luottamushenkilö voidaan erottaa kuntalain
86 §:ssä säädetyssä menettelyssä
rikoksen perusteella. Lisäksi luottamushenkilön valinnut toimielin
toteaa kuntalain 78 §:n 1 momentin perusteella luottamustoimen
päättyneeksi, jos luottamushenkilö
menettää vaalikelpoisuutensa.
Edellä mainittujen säädännäisten perusteiden lisäksi aikaisemmin voimassa olleen kunnallislain
(953/1976) aikaisessa oikeuskäytännössä oli eräissä tapauksissa
katsottu, että organisaatiomuutosta
toteutettaessa ei harkintavaltaa
saanut miltään osin käyttää väärin
(esimerkiksi KHO 1979 A II 36 ja
KHO 1992 A 57). Tästä on oikeuskirjallisuudessa katsottu seuranneen, että kunnan hallinnossa voidaan tehdä organisaatiomuutoksia,
joissa toimielimeen kuuluvien luottamustoimi päättyy, kunhan organisaatiomuutos on todellinen eikä
muutoksella loukata luottamushenkilöiden erottamattomuutta (ks.
Harjula – Prättälä, Kuntalaki –
tausta ja tulkinnat, 10. uudistettu
painos, 2019 s. 525).
Valtuusto voi kuntalain 38 §:n
3 momentin mukaan päättää, että
kunnanjohtajan sijasta kuntaa johtaa pormestari. Pormestarimalliin
siirtymisen ajankohtaa ei ole kuntalaissa rajattu, joten siirtyminen
voidaan toteuttaa myös kesken val-

tuuston ja kunnanhallituksen toimikautta. Tästä asiasta ei kuitenkaan ole kuntalaissa menettely- tai
muita säännöksiä.
Saadun selvityksen mukaan kunnassa pormestarimalliin oli päätetty siirtyä kesken valtuuston ja kunnanhallituksen toimikautta tilanteessa, jossa kunnanjohtaja oli ilmoittanut eroavansa kunnan palveluksesta. Siirtyminen oli toteutettu
valtuuston päätöksellä hallintosäännön muuttamisesta, minkä jälkeen
valtuustossa oli tehty pormestarimalliin siirtymisen edellyttämät
muut muutokset.
Kuntalain 44 §:n 4 momentin
mukaan pormestarin vaali suoritetaan ennen kunnanhallituksen vaalia. Menettelyn tarkoituksena on
luoda mahdollisuudet pormestarin
valinnan vaikutusten huomioon ottamiselle ja poliittisten ryhmien välisille neuvotteluille ennen kunnanhallituksen vaalia. Nyt käsillä olleessa tilanteessa sääntely merkitsi
myös sitä, että kunnanhallituksen
jäsenten ja varajäsenten toimikauden oli tullut päättyä ennen uuden
kunnanhallituksen vaalia.
Oikeudellisesti kysymys oli aiemman kunnanhallituksen toimikauden päättämisestä kuntalain
44 §:n 4 momentissa tarkoitetun
vaalin 
toimittamisen mahdollistamiseksi. Tällaista kuntalain noudattamisen edellyttämää päätöstä
ei näissä olosuhteissa ollut pidettävä luottamushenkilön erottamattomuutta koskevan periaatteen vastaisena. Arvioinnin kannalta merkitystä ei ollut sillä, että valtuuston
tekemässä päätöksessä ei kokouksessa suoritettujen äänestysten jälkeen ollut muodollisesti kysymys
eron myöntämisestä kunnanhallitukselle vaan kunnanhallituksen
erottamisesta.
Korkein hallinto-oikeus katsoi,
että pormestarimalliin siirtymisessä oli kysymys todellisesta organisaatiomuutoksesta asianomaisen
kunnan hallinnossa. Sen tarkoituksena ei ollut kunnanhallituksen erottaminen. Tätä johtopäätöstä tuki
osaltaan se, että kunnanhallituksen
kokoonpano säilyi samana uuden
vaalin jälkeen. Valtuusto ei näissä
olosuhteissa ollut käyttänyt harkintavaltaansa väärin eikä muutoinkaan menetellyt lainvastaisesti päättäessään asiasta. Hallinto-oikeuden
8

päätös valtuuston päätöksen kumoamisesta kumottiin ja kuntalainen A:n hallinto-oikeudelle tekemä
valitus hylättiin.
Kuntalaki 34 §, 38 § 3 momentti,
44 § 1–4 momentti, 78 § 1 momentti, 79 § 1 momentti, 86 §
2 momentti

KHO:2020:33
Kansalaisuusasia – Asumisaikaedellytys – Unionin kansalainen
– Euroopan kemikaalivirasto – Oikeus oleskella pysyvästi Suomessa – Varsinainen asunto ja koti

Unionin kansalainen A oli saapunut Suomeen työskentelemään Euroopan kemikaalivirastossa (ECHA)
ja hän oli vuodesta 2007 lähtien
asunut Suomessa. Maahanmuuttovirasto katsoi muun ohella, että A:n
oleskelua kemikaaliviraston työntekijänä voitiin pitää tilapäisluonteisena ja rinnasteisena niihin kotikuntalain 4 §:n 3 momentissa mainittuihin henkilöihin, joilla ei ollut
kotikuntaa Suomessa. Tämän vuoksi A:n varsinainen asunto ja koti ei
ollut kansalaisuuslain mukaisesti
Suomessa. Maahanmuuttovirasto
hylkäsi A:n kansalaisuushakemuksen sillä perusteella, että A ei täyttänyt asumisaikaedellytystä eikä
siitä myöskään voinut poiketa.
Hallinto-oikeus kumosi Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli Maahanmuuttoviraston valituksesta ratkaistavana, oliko A:n kohdalla täyttynyt kansalaisuuslain 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu asumisaikaedellytys tilanteessa, jossa hän on ollut
Euroopan kemikaaliviraston henkilöstöön kuuluvana erioikeuspöytäkirjan ja toimipaikkasopimuksen
nojalla vapautettu unionin kansalaisen maahanmuuttoon liittyvistä
rekisteröintiä koskevista muodollisuuksista Suomessa.
A:n aseman ei katsottu rinnastuvan kotikuntalain 4 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin vieraan valtion
diplomaattisessa edustustossa työskenteleviin henkilöihin. A:n oleskeluoikeus oli määräytynyt suoraan
unionin kansalaisten vapaata liikkuvuutta koskevan sääntelyn ja ulkomaalaislain 10 luvun säännösten

Kansalaisuuslaki 13 § 1 momentti,
7 §, 14 § 1 momentti, 15 § 1 momentti
Ulkomaalaislaki 158 a § 1 momentti, 159 § 1 momentti, 161 g § 1 momentti
Kotikuntalaki 4 § 1 momentti ja
3 momentti
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1907/2006 kemikaalien
rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista sekä
Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta 102 artikla, 103 artikla 1 ja 3 kohta
Suomen hallituksen ja Euroopan
kemikaaliviraston välinen toimipaikkasopimus 8, 10 ja 11 artikla
Ks. myös KHO 2019:170

KHO:2020:37
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen
suojelu – Asian uudelleen käsittely – Päätöksen lopputulos – Selkeyden vaatimus – Päätöksen
lainvoimaisuus – Oikeusvoima

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt
A:n kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen. Hallinto-oikeus
oli A:n valituksen johdosta tekemänsä päätöksen ratkaisuosassa
kumonnut Maahanmuuttoviraston
päätöksen ja palauttanut asian sille
uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan asia oli palautettu toissijaisen suojelun myöntämiseksi
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perusteella. Unionin kansalaisen
oleskeluoikeuteen liittyvä laillinen
oleskelu on luonteeltaan pysyväisluonteista ja se kerryttää kansalaisuuslaissa tarkoitettua asumisaikaa. Myös kemikaalivirastossa työskentelevän unionin kansalaisen oikeus oleskella Suomessa oli katsottava perustuvan unionin kansalaisen oleskeluoikeuteen. A:n asemaa
ei ollut kansalaisuuslain asumisaikaedellytyksen kannalta perusteltua arvioida toisin kuin muiden
unionin kansalaisten asemaa.
Maahanmuuttoviraston ratkaistessa hakemuksen A:n varsinainen
asunto ja koti oli ja oli ollut Suomessa keskeytyksettä yli viiden vuoden
ajan kansalaisuuslain 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla (asumisaikaedellytys). Asia
palautettiin Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

A:lle. Perusteluista ei käynyt yksiselitteisesti ilmi, että valitus olisi hylätty turvapaikan osalta.
Maahanmuuttovirasto oli asiaa
uudelleen käsitellessään päättänyt,
ettei se anna A:lle turvapaikkaa Suomesta. Maahanmuuttovirasto oli
samalla päätöksellä myöntänyt A:lle oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella. Maahanmuuttoviraston päätöksestä oli siihen liitetyn valitusosoituksen mukaan voinut valittaa hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeus oli A:n valituksen johdosta tekemällään uudella
päätöksellä poistanut Maahanmuuttoviraston edellä mainitun asiaa
uudelleen käsitellessään tekemän
päätöksen siltä osin kuin tuolla
päätöksellä oli hylätty A:n hakemus
turvapaikan antamisesta. Hallinto
oikeus oli poistanut Maahanmuuttoviraston päätökseen liitetyn valitusosoituksen ja jättänyt A:n valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeus
oli perustellut päätöstään sillä, että
A:n turvapaikkaa koskeva asia oli
lainvoimaisesti ratkaistu hallinto
oikeuden aikaisemmin antamalla
päätöksellä, eikä Maahanmuuttovirasto ollut voinut käsitellä uudelleen A:n hakemusta turvapaikkaa
koskevilta osin.
Korkein hallinto-oikeus kiinnitti
huomiota siihen, että hallintolainkäyttöpäätöksestä on käytävä selkeästi ja yksiselitteisesti ilmi, mikä
on päätöksen lopputulos. Tällä on
merkitystä paitsi päätöksen täytäntöönpanon ja asianosaisten oikeusturvan kannalta myös valituslupavaiheessa. Nyt esillä olevassa asiassa päätöksen ratkaisuosa ja perustelut olivat keskenään ristiriitaiset.
Korkein hallinto-oikeus totesi,
että kansainvälisen suojelun edellytyksiä harkittaessa on arvioitava
sekä hakijaan kohdistuvaa henkilökohtaista vainoa, vaaraa tai uhkaa
että kotialueen yleistä turvallisuustilannetta. Vainon vaara ja siten peruste turvapaikkaan voi syntyä
myös kotimaasta lähdön jälkeen, ja
uusia perusteita kansainväliselle
suojelulle voidaan esittää myös hakemuksen johdosta tehtyjen päätösten jälkeen. Koska turvapaikanhakijan henkilökohtaisissa olosuhteissa tai hänen kotimaassaan on
saattanut tapahtua kansainvälisen
suojelun tarpeen arvioinnin kannalta merkityksellisiä muutoksia

hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen ja koska turvapaikan antaminen on ensisijaista suhteessa toissijaisen suojelun perusteella myönnettävään oleskelulupaan, Maahanmuuttoviraston on sille tuomio
istuimesta palautettua asiaa uudelleen käsitellessään voitava ottaa
huomioon päätöksen tekohetkellä
vallitsevat seikat ja olosuhteet riippumatta siitä, miten tuomioistuin
on arvioinut kansainvälisen suojelun edellytyksiä tehdessään omaa
päätöstään.
Korkein hallinto-oikeus totesi
myös, ettei asianosaisen kannalta
kielteinen kansainvälistä suojelua
koskeva hallinto-oikeuden päätös
muutoinkaan saavuttanut sellaista
oikeusvoimaa, joka yksinään estäisi asian harkitsemisen uudelleen.
Maahanmuuttovirasto ei ollut
edellä lausuttu huomioon ottaen
toiminut lainvastaisesti, kun se oli
ratkaissut A:n kansainvälistä suojelua koskevan asian uudelleen myös
turvapaikan osalta. Tähän nähden
hallinto-oikeuden ei olisi tullut
poistaa mainittua Maahanmuuttoviraston päätöstä eikä siihen liitettyä valitusosoitusta. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.
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KHO:2020:38
Henkilöstörahaston rekisteröinti
– Henkilöstörahastoerä – Tulospalkkiojärjestelmä – Tulospalkkio
– Lakisidonnaisuuden vaatimus
– Yhteistoiminta-asiamies –
Yhteistoiminta-asiamiehen
valitusoikeus

Yhteistoiminta-asiamies ei ollut merkinnyt A Oy:n henkilöstörahastoa
henkilöstörahastorekisteriin. Hallinto-oikeus oli valituksenalaisella
päätöksellään kumonnut yhteistoiminta-asiamiehen päätöksen ja palauttanut asian yhteistoiminta-asiamiehelle uudelleen käsiteltäväksi.
Korkein hallinto-oikeus tutki yhteistoiminta-asiamiehen hallintooikeuden päätöksestä tekemän valituksen.
A Oy:n henkilöstörahaston sääntöjen mukaan rahaston tarkoituksena oli yhtiön rahastolle suorittamien henkilöstörahastolaissa tarkoitettujen rahastoerien hallinta.
Yhtiössä oli käytössä koko henki-

löstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä, joka sisälsi sekä yhtiö- että
työntekijätason tuloksellisuutta mittaavia tekijöitä ja niihin liittyviä
palkkioiden maksamista rajoittavia ehtoja.
Yhteistoiminta-asiamiehen päätöksen perusteluiden mukaan tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti
kertyvät henkilökohtaiset palkkiot
olivat suorituspalkkaa, eivätkä niiden maksamiselle asetetut yhtiötason taloudellista tulosta ja maksuvalmiutta koskevat kriteerit muuttaneet palkkioiden luonnetta.
Korkein hallinto-oikeus katsoi
henkilöstörahastolain (934/2010)
esitöihin viitaten yhtäältä, että yhtiön tulospalkkiojärjestelmässä oli
kysymys mainitun lain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetusta tulospalkkiojärjestelmästä ja että järjestelmän ehtojen mukaisesti työntekijälle maksettua suoritusta oli vastaavasti pidettävä lain 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuna henkilöstörahastoerän perusteena olevana tulospalkkiona.
Toisaalta korkein hallinto-oikeus
katsoi viitaten perustuslain 2 §:n 3
momentin lakisidonnaisuutta koskevaan vaatimukseen, että rahastoa ei voitu jättää rekisteröimättä
sillä yhteistoiminta-asiamiehen esittämällä perusteella, että henkilöstörahastoerien määräytymisperusteet olisivat väljemmät kuin työmarkkinajärjestöjen hyväksymässä
muistiossa oli esitetty. Mainittu lakisidonnaisuuden vaatimus huomioon ottaen rahastoa ei voitu jättää rekisteröimättä myöskään sillä
yhteistoiminta-asiamiehen esittämällä perusteella, jonka mukaan
yksittäisten työntekijöiden omaan
välittömään työsuoritukseen yksinomaan tai pääasiallisesti perustuvien erien ohjaaminen henkilöstörahaston kautta maksettavaksi ja siitä saatavat sosiaaliturvamaksu- ja
veroedut eivät olisi olleet lainsäätäjän tarkoituksena lakia säädettäessä. Edelleen lakisidonnaisuus huomioon ottaen rahastoa ei voitu jättää rekisteröimättä silläkään yhteistoiminta-asiamiehen esittämällä perusteella, jonka mukaan yhteistoiminta-asiamies olisi tulkintakäytännössään edellyttänyt, että
henkilöstörahastoerän tulisi määräytyä yli 50 prosentin osalta yhteisten eli yhtiön, yksiköiden ja tiimin tavoitteiden perusteella ja

työntekijän välittömään työsuoritukseen perustuvien tavoitteiden
painoarvon tulisi jäädä alle 50 prosentin.
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi
yhteistoiminta-asiamiehen valituksen eikä hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta muutettu.
Perustuslaki 2 § 3 momentti
Henkilöstörahastolaki 2 § 1 ja
2 kohta, 14 § 1 momentti ja 63 §
1 momentti
Laki yhteistoiminta-asiamiehestä
1 § 1 momentti, 2 § 1, 6 ja 7 kohta
sekä 9 §
Hallintolainkäyttölaki 6 §

KHO:2020:39
Julkinen hankinta – Tarjouksen
tarjouspyynnön mukaisuus – Varavoimakoneurakka – Oikeus
luottaa tarjouksessa ilmoitettuun
– Menettely hankintapäätöstä
tehtäessä ja sen jälkeen

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana ensinnäkin kysymys siitä, olisiko hankintayksikön tullut hankintapäätöksen
tekemisen hetkellä katsoa voittaneen tarjoajan tarjous tarjouspyynnön vastaiseksi sellaisen tiedon perusteella, joka oli sisältynyt tarjoajan tarjouksensa liitteeksi sisällyttämään asiakirjaan, kun tällaista
asiakirjaa ei ollut tarjouspyynnössä
edellytetty toimitettavaksi. Tässä
yhteydessä tuli myös arvioitavaksi,
oliko tieto ilmennyt liiteasiakirjasta
niin selvästi, että hankintayksikön
oli se tullut havaita.
Asiassa oli toiseksi ratkaistavana
kysymys siitä, mikä merkitys hankintayksikön menettelyn lainmukaisuuden arvioinnissa oli sillä,
että hankintayksikkö oli vasta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen,
mutta ennen hankintasopimuksen
tekemistä hävinneen tarjoajan
käynnistämän hankintaoikaisumenettelyn yhteydessä tullut tietoiseksi siitä voittaneen tarjoajan tarjouksen liiteasiakirjasta ilmenevästä
tiedosta, ettei tarjoukseen sisältynyt laite vastannut tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia. Tässä yhteydessä tuli myös arvioitavaksi,
mikä merkitys asiassa oli sillä, että
hankintayksikkö oli sallinut voittaneen tarjoajan korvata tarjoukseen
sen liiteasiakirjan mukaan sisälty10

nyt, tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia vastaamaton laite toisella,
tarjouspyynnön vaatimukset täyttävällä laitteella sen sijaan, että
hankintayksikkö olisi hankintaoikaisupäätöksellä sulkenut voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastai
sena.
Tarjouspyynnössä ei ollut vaadittu toimittamaan tarkempia tietoja rakennusurakkaan sisältyvästä
generaattorista. Voittanut tarjoaja
oli antanut tarjouksensa hankintayksikön laatimalla tarjouslomakkeella, jossa oli todettu, että tarjoaja tarjoaa varavoimakoneurakan
työt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti kiinteään kokonaishintaan. Voittanut tarjoaja oli lisäksi
ennen hankintapäätöksen tekemistä järjestetyissä neuvotteluissa todennut, että sen tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Voittaneen tarjoajan tarjouksen mukana oli toimitettu tekninen erittely tarjoukseen
sisältyvästä generaattorista, vaikka
tätä ei ollut tarjouspyynnössä edellytetty. Teknisestä erittelystä ilmeni, että generaattori ei vastannut
tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia. Kun otettiin huomioon,
että tämä seikka oli ilmennyt materiaalista, jota ei ollut vaadittu osana
tarjousta ja kun generaattorin tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten vastaisuuden havaitseminen olisi vaatinut toimitetun materiaalin tarkkaa teknistä tulkintaa,
korkein hallinto-oikeus katsoi, että
hankintayksikkö oli voinut näissä
olosuhteissa hankintapäätöstä tehdessään perustellusti luottaa siihen, että voittaneen tarjoajan tar
jous oli tarjouspyynnön mukainen.
Hankintayksikön menettely ei siten ollut hankintapäätöstä tehtäessä virheellistä.
Lisäksi korkein hallinto-oikeus
katsoi, että hankintayksikön hankintapäätöksen tekemisen jälkeinen menettely ei ollut virheellistä,
koska voittanut tarjoaja ei ollut saanut tilaisuutta parantaa tarjoustaan
ennen hankintapäätöksen tekemistä eikä hankintasopimusta ollut solmittu tarjouspyynnön vastaisesta
generaattorista. Edellä todettuun
nähden asiassa ei ollut merkitystä
myöskään sillä, että hankintayksikkö oli hankintaoikaisupäätöksellään hylännyt hävinneen tarjoajan

Laki julkisista hankinnoista
(348/2007) 2 § 1 momentti, 46 §
1 momentti

KHO:2020:40
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Vapaa-ajan toiminnot
ja harrastukset – Lapsi – Voimavarat määritellä avun sisältö ja
toteutustapa

Asiassa oli kysymys päätöksenteon
aikaan 7-vuotiaan lapsen oikeudesta saada vammaispalvelulain perusteella henkilökohtaista apua harrastuksiin ja vapaa-aikaan. Viranomainen oli hylännyt hakemuksen
ja hallinto-oikeus tehdyn valituksen.
Korkein hallinto-oikeus totesi,
että vammaispalvelulain mukaisen
henkilökohtaisen avun saamiselle
ei laissa ole asetettu alaikärajaa.
Lapsen avun tarpeen arvioinnissa
huomioon voidaan kuitenkin ottaa
lapsen vanhempien ja muiden huoltajien velvollisuus turvata lapselle
hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen
ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa tarkoitetulla
tavalla. Mitä nuoremmasta lapsesta
on kyse, sitä suurempana voidaan
vanhempien ja muiden huoltajien
turvaamisvelvollisuutta pitää.
Oikeus henkilökohtaiseen apuun
edellyttää myös sitä, että henkilöllä
on kyky määrittää, millaista apua
hän haluaa tai tarvitsee, sekä kyky
jollakin tavoin ilmaista muille
nämä toivomuksensa. Kun päätöksenteko lapsen siitä toiminnasta,
johon apua haetaan, kuuluu lapsen
iän ja kehitystason takia edelleen
hänen huoltajilleen, lapsella ei voida katsoa olevan voimavaroja määrittää avun sisältöä ja toteuttamistapaa vammaispalvelulain 8 c §:n
2 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Edelleen lapsen oikeutta henkilökohtaiseen apuun voi rajata se, että
henkilökohtaista apua ei ole tarkoitettu tilanteisiin, joissa avun tai
avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan.

Asiassa saadun selvityksen perusteella lapselle harrastuksiin ja
vapaa-aikaan haetussa avussa oli
pääosin kysymys tarpeesta valvoa
lapsen harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa ja olla sitä ohjaamassa. Tällöin kysymys ei ollut siitä, että avustaja auttaisi avustettavaa toteuttamaan omia valintojaan. Henkilökohtaista apua koskeva hakemus oli
voitu hylätä.
Laki vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (vammaispalvelulaki) 8 §
2 momentti, 8 c § 1 momentti 3 ja
5 kohta, 8 c § 2 ja 3 momentti

KHO:2020:41
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Avustajan matkakulut
– Tavanomaisen elämän toiminto
– Matkan pituus – Kunnan
pysyväisohjeet – Sosiaalihuolto
ulkomaille

Kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto oli hylännyt hakemuksen henkilökohtaisen avustajan matka- ja majoituskulujen korvaamisesta siltä osin kuin avustettavan henkilön ulkomaanmatka oli
kestänyt yli 14 vuorokautta. Päätöksen perusteluissa todettiin, että
sosiaalihuoltolain 57 §:n mukaan
kotikunnalla ei ollut velvollisuutta
järjestää sosiaalihuoltoa ulkomailla
oleskelevalle henkilölle, eikä subjektiivista oikeutta henkilökohtaiseen apuun Suomen rajojen ulkopuolella ollut. Kaupungin vuonna
2016 annetun pysyväisohjeen mukaan avustajan matka- ja majoituskuluja voitiin pääsääntöisesti korvata enintään kahden viikon ajalta
kalenterivuodessa.
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, mikä vaikutus
vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avustajan matka- ja
majoituskustannusten korvaamista
koskevassa asiassa oli annettava
sosiaalihuoltolain 57 §:n säännökselle, jonka mukaan henkilön kotikunnalla ei ole velvollisuutta järjestää sosiaalihuoltoa ulkomailla oleskelevalle henkilölle, ellei muualla
toisin säädetä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentin ja 8 c §:n
1 momentin sääntely, sellaisena
kuin sitä on korkeimman hallin11
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vaatimuksen siitä, että voittaneen
tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea
tarjouskilpailusta tarjouspyynnön
vastaisena.

to-oikeuden oikeuskäytännössä lainvalmisteluasiakirjoissa esitetyn perusteella sovellettu, muodostaa nyt
kysymyksessä olevassa yhteydessä
sellaisen erityislainsäädäntöön perustuvan poikkeuksen pääsäännöstä, jota sosiaalihuoltolain 57 §:ssä
tarkoitetaan. Sosiaalihuoltolain mainittu säännös ei tullut asiassa sovellettavaksi.
Vakiintuneen oikeuskäytännön
mukaan vaikeavammaisen henkilön kotikunnan tulee myöntää henkilökohtaista apua vaikeavammaiselle henkilölle vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentin ja 8 c §:n
1 momentin perusteella myös ulkomaille silloin, kun ulkomailla oleskelussa on kysymys vaikeavammaisen henkilön tavanomaisesta elämän toiminnosta. Lain 8 d §:n
2 momentin 1 kohdan nojalla kunnan on korvattava kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät
kulut. Kaupunki ei voinut pysyväisohjeisiinsa vetoamalla vapautua näistä velvollisuuksistaan.
Laki vammaisuuden perusteella
myönnettävistä palveluista ja tukitoimista 1 §, 8 § 2 momentti, 8 c §
1 momentti ja 8 d § 2 momentti
1 kohta
Sosiaalihuoltolaki 57 §
Ks. ja vrt. KHO 2014:14 ja KHO
2019:134.

Ympäristöasiat
KHO:2020:26
Maankäyttö ja rakentaminen –
Asemakaavan muutos – Yleiskaavan ohjausvaikutus – Asemakaavan sisältövaatimukset – Rakennetun ympäristön vaaliminen
– Valtakunnallisesti merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt
(RKY) – Betonisiilot – Uudisrakentamisen sopivuus arvokkaaseen
rakennettuun ympäristöön – Riittävät selvitykset

Vaasan kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt asemakaavan muutoksen,
joka mahdollisti valtakunnallisesti
merkittävään rakennetun kulttuuriympäristön kohteeseen (RKY) sisältyvään Vaasan Höyrymyllyn rakennuskokonaisuuteen kuuluvan
betonisiiloston purkamisen sekä
uuden asuin-, liike- ja toimistorakennuksen rakentamisen siiloston
Momentti 3/2020

paikalle. Yleiskaavassa betonisiilosto sisältyi RKY-rajausta mukailevaan laajahkoon sk-1 -rajaukseen,
jolla rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta tuli säilyttää.
Asiassa oli kysymys erityisesti
siitä, täyttikö asemakaavan muutos
maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt yleiskaavan ohjausvaikutusta
ja rakennetun ympäristön vaalimista koskevat edellytykset ja siitä, perustuiko kaava näiltä osin riittäviin
selvityksiin.
Kaavamuutosalueella sijaitsevalla betonisiilostolla oli saadun selvityksen perusteella rakennushistoriallisia arvoja, jotka liittyivät erityisesti Vaasan Höyrymyllyn alueen
historialliseen kerroksellisuuteen
ja rakennustyyppien moninaisuuteen. Betonisiiloston rakennetun
ympäristön ja kulttuurihistorian
kannalta keskeisin merkitys liittyi
selvitysten mukaan kuitenkin siihen, että siilosto oli osa Vaasan
Höyrymyllyn rakennuskokonaisuutta ja Vaasan rantapuistovyöhykkeen sekä sillä olevien julkisten rakennusten muodostamaa kokonaisuutta.
Vaikka betonisiilostolla oli todettu olevan rakennushistoriallisia arvoja, kysymys ei kuitenkaan ollut
Vaasan Höyrymyllyn rakennus
kokonaisuuden merkittävimmästä
osasta, eikä siilostolla selvitysten
mukaan ollut keskeistä merkitystä
myöskään laajemmassa RKY-alueen
muodostamassa kokonaisuudessa
tai kaupungin maisemakuvassa. Vaasan Höyrymyllyn uudemman siilo-osan purkaminen ei siten merkinnyt alueen rakennettuun ympäristöön tai kulttuurihistoriaan liittyvien arvojen olennaista heikentymistä. RKY-alueen kulttuurihis
torialliset, rakennustaiteelliset ja
maisemakulttuurin mukaiset keskeiset ominaispiirteet säilyivät betonisiiloston purkamisesta huolimatta.
Kaavaratkaisun mahdollistaman
uudisrakentamisen enimmäismitoitus oli olemassa olevaan tilanteeseen nähden pienempi. Uudisrakennuksen rakennusala oli sijoitettu noin kymmenen metrin etäisyydelle jäljelle jäävästä Höyrymyllyn
punatiilisestä osasta, ja betonisiilostoon aikaisemmin päättynyt Museokatu oli vuoden 1855 asemakaa-

vaa mukaillen osoitettu kaavamuutoksessa jatkumaan rantaan asti.
Höyrymyllyn kulttuurihistoriallisten piirteiden säilyminen oli lisäksi
turvattu uudisrakennuksen korkeutta, rakennusmassan porrastamista ja rakennuksen suunnittelua
koskevilla kaavamääräyksillä.
Asemakaavan muutoksessa oli
otettu riittävästi huomioon oikeusvaikutteinen yleiskaava eikä kaavamuutos heikentänyt RKY-kohteen
rakennetun kulttuuriympäristön arvoja asemakaavalle säädettyjen sisältövaatimusten vastaisesti. Kaupunginvaltuusto oli voinut harkintavaltansa puitteissa hyväksyä asemakaavan muutoksen.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §,
42 § 1 momentti, 54 § 1 ja 2 momentti

KHO:2020:27
Metsästyslaki – Luontodirektiivi
– Poikkeuslupa – Suden rauhoituksesta poikkeaminen – Kannanhoidollinen metsästys – Salametsästyksen torjunta –
Poikkeusluvan myöntämiseen
oikeuttava päämäärä – Muu
tyydyttävä ratkaisu – Suotuisa
suojelutaso – Unionin tuomio
istuimen ennakkoratkaisupyynnön johdosta antama tuomio

Asiassa oli kysymys metsästyslain
nojalla myönnetystä niin sanotusta
kannanhoidollisesta poikkeusluvasta neljän suden tappamiseen Pohjois-Savossa sijaitsevilla kahdella
alueella. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli luonnonsuojeluyhdistyksen valituksesta ratkaistavana,
oliko Suomen riistakeskuksen päätös luontodirektiivin 16 artiklan
1 kohdan e alakohdan vastainen.
Unionin tuomioistuimen korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyynnön johdosta antaman tuomion (asia C-674/17) mukaan salametsästyksen torjumista
voitiin sinänsä pitää luontodirektiivin 16 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisena poikkeusluvan
myöntämiseen oikeuttavana päämääränä. Tuomioistuimen ratkaisussa oli kuitenkin lueteltu useita
luontodirektiiviin perustuvia esteitä myöntää lupa poiketa suden tahallisen tappamisen kiellosta mainitun alakohdan nojalla.
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Unionin tuomioistuimen ratkaisun perusteella korkein hallinto-oikeus katsoi, että poikkeusluvan päämäärää eli salametsästyksen torjuntaa ei ollut kyetty tukemaan selvin ja täsmällisin perusteluin taikka osoittamaan täsmällisten tieteellisten tietojen perusteella, että poikkeusluvalla saavutetaan sille asetettu päämäärä. Poikkeuslupa-asian
yhteydessä ei ollut myöskään esitetty sellaista merkityksellistä selvitystä, joka olisi osoittanut, ettei
salametsästyksen torjuntaan olisi
ollut muuta tyydyttävää ratkaisua
kuin poikkeusluvan myöntäminen
susien tappamiseen. Suden suojelun tason ei liioin ollut selvitetty
olleen suotuisa. Asiakirjoista ei
myöskään ilmennyt, ettei poikkeuslupa ollut entisestään huonontanut
susikannan epäsuotuisaa suojelun
tasoa. Poikkeuslupapäätöksen ehdot pyynnin alueellisesta, ajallisesta ja määrällisestä rajoittamisesta
sekä metsästyksen järjestämisestä
eivät olleet riittäviä varmistamaan,
että pyynti tapahtui tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti, kun otettiin huomioon pyynnin kohteena olleiden susien määrä ja epävarmuus pyynnin kohdentumisesta suositusten mukaisesti
nuoriin tai haittaa tuottaviin yksilöihin. Poikkeuslupaa ei olisi näin
ollen luontodirektiivin 16 artiklan
1 kohdan e alakohdan mukaan voitu myöntää. Hakemus olisi tullut
hylätä metsästyslain 41 a §:n 1 ja
3 momentin vastaisena.
Metsästyslaki 37 § 3 momentti,
41 § 1 momentti ja 41 a § 1 ja 3 momentti
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista
3 § ja 4 §
Maa- ja metsätalousministeriön
asetus poikkeusluvalla sallittavasta
suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuosina 2015‒2016 (1488/2015) 1 §
Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY (luontodirektiivi)
12 artikla 1 kohta, 16 artikla 1 kohta e alakohta ja liite IV a kohta
Unionin tuomioistuimen tuomio
10.10.2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17,
ECLI:EU:C:2019:851)

KHO:2020:28
Metsästyslaki – Luontodirektiivi
– Poikkeuslupa – Suden rauhoituksesta poikkeaminen – Kannanhoidollinen metsästys – Salametsästyksen torjunta – Poikkeusluvan myöntämiseen oikeuttava päämäärä – Muu tyydyttävä
ratkaisu – Suotuisa suojelutaso
– Unionin tuomioistuimen
ennakkoratkaisupyynnön johdosta antama tuomio

Asiassa oli kysymys metsästyslain
nojalla myönnetystä niin sanotusta
kannanhoidollisesta poikkeusluvasta kolmen suden tappamiseen Pohjois-Savossa sijaitsevilla kahdella
alueella. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli luonnonsuojeluyhdistyksen valituksesta ratkaistavana,
oliko Suomen riistakeskuksen päätös luontodirektiivin 16 artiklan
1 kohdan e alakohdan vastainen.
Unionin tuomioistuimen korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyynnön johdosta antaman tuomion (asia C-674/17) mukaan salametsästyksen torjumista
voitiin sinänsä pitää luontodirektiivin 16 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisena poikkeusluvan
myöntämiseen oikeuttavana päämääränä. Tuomioistuimen ratkaisussa oli kuitenkin lueteltu useita
luontodirektiiviin perustuvia esteitä myöntää lupa poiketa suden tahallisen tappamisen kiellosta mainitun alakohdan nojalla.
Unionin tuomioistuimen ratkaisun perusteella korkein hallinto-oikeus katsoi, että poikkeusluvan
päämäärää eli salametsästyksen
torjuntaa ei ollut kyetty tukemaan
selvin ja täsmällisin perusteluin
taikka osoittamaan täsmällisten tieteellisten tietojen perusteella, että
poikkeusluvalla saavutetaan sille
asetettu päämäärä. Poikkeuslupa-
asian yhteydessä ei ollut myöskään
esitetty sellaista merkityksellistä
selvitystä, joka olisi osoittanut, ettei salametsästyksen torjuntaan olisi ollut muuta tyydyttävää ratkaisua kuin poikkeusluvan myöntäminen susien tappamiseen. Suden
suojelun tason ei liioin ollut selvitetty olleen suotuisa. Asiakirjoista
ei myöskään ilmennyt, ettei poik

Momentti

Ks. KHO 2017:182 ja KHO 2020:28
Vrt. KHO 2020:29

Suomen riistakeskus oli myöntänyt
metsästyslain 41 a §:n 1 momentin
3 kohdan nojalla yleisen turvallisuuden kannalta pakottavista syistä poikkeusluvan yhden suden tappamiseen Varsinais-Suomessa sijaitsevalla alueella. Alueelta oli kirjattu runsaasti havaintoja susista

läheltä asutusta valoisaan aikaan.
Asukkaat olivat susihavaintojen aiheuttaman huolen takia ryhtyneet
järjestämään lapsille koulukyytejä
ja vähentämään luonnossa liikkumista. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli luonnonsuojeluyhdistyksen valituksesta ratkaistavana,
oliko poikkeuslupa voitu myöntää
mainitusta syystä.
Korkein hallinto-oikeus totesi,
että asukkaiden kokema huoli turvallisuudesta ei yksin riittänyt perusteeksi poikkeusluvan myöntämiselle. Kun susien ihmisarkuuden
vähentymisestä ja liikkumisesta
asutuksen läheisyydessä valoisaan
aikaan oli runsaasti havaintoja ja
asukkaat olivat niiden vuoksi ryhtyneet jo muuttamaan käyttäytymistään, kyse oli sellaisesta metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta yleistä turvallisuutta koskevasta pakottavasta tilanteesta, joka edellytti viranomaisilta toimenpiteitä uhan torjumiseksi. Poikkeusluvan myöntämistä
yleisen turvallisuuden kannalta
pakottavista syistä oli tässä tapauksessa tuettu selvin ja täsmällisin perustein siten kuin unionin tuomioistuimen luontodirektiivin 16 artiklaa koskevassa oikeuskäytännössä
oli edellytetty. Poikkeusluvan myöntäminen ei edellyttänyt, että kyse
olisi ollut välittömästä ja konkreettisesta uhkatilanteesta. Viimeksi
mainitussa tapauksessa myös poliisilla on poliisilain nojalla valtuudet
ryhtyä toimenpiteisiin.
Edellytyksenä poikkeusluvan
myöntämiselle oli lisäksi, että susien karkottamiseksi ei ollut muuta
tyydyttävää ratkaisua. Asiassa oli
selvitetty, että susia oli ensin pyritty karkottamaan susikannan hoitosuunnitelman mukaisesti muilla
keinoilla. Karkotukset eivät olleet
kuitenkaan muuttaneet susien käyttäytymistä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että muuta tyydyttävää ratkaisua ei tässä tapauksessa
ollut.
Poikkeusluvan
myöntäminen
edellytti vielä, että poikkeuslupa ei
vaikeuttanut lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä sen luontaisella levinneisyysalueella. Kun otettiin huomioon yhden suden tap
pamiseen myönnetyn poikkeusluvan ehdot ja arvioidut vaikutukset,
poikkeuslupa ei entisestään huo-
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keuslupa ollut entisestään huonontanut susikannan epäsuotuisaa suojelun tasoa. Poikkeuslupapäätöksen ehdot pyynnin alueellisesta,
ajallisesta ja määrällisestä rajoittamisesta sekä metsästyksen järjestämisestä eivät olleet riittäviä varmistamaan, että pyynti tapahtui tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden
ja rajoitetusti, kun otettiin huomioon pyynnin kohteena olleiden
susien määrä ja epävarmuus pyynnin kohdentumisesta suositusten
mukaisesti nuoriin tai haittaa tuottaviin yksilöihin. Poikkeuslupaa ei
olisi näin ollen luontodirektiivin
16 artiklan 1 kohdan e alakohdan
mukaan voitu myöntää. Hakemus
olisi tullut hylätä metsästyslain
41 a §:n 1 ja 3 momentin vastai
sena.
Metsästyslaki 37 § 3 momentti,
41 § 1 momentti, 41 a § 1 ja 3 momentti
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista
3 § ja 4§
Maa- ja metsätalousministeriön
asetus poikkeusluvalla sallittavasta
suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuosina 2015‒2016 (1488/2015) 1 §
Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY (luontodirektiivi)
12 artikla 1 kohta, 16 artikla 1 kohta e alakohta ja liite IV a kohta
Unionin tuomioistuimen tuomio
asiassa C-674/17 Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
(ECLI:EU:C:2019:851)
Ks. KHO 2017:182 ja KHO 2020:27
Vrt. KHO 2020:29

KHO:2020:29
Metsästyslaki – Luontodirektiivi
– Poikkeuslupa – Suden rauhoituksesta poikkeaminen – Yleinen
turvallisuus – Pakottava syy –
Muu tyydyttävä ratkaisu – Suotuisa suojelutaso

nontanut susikannan epäsuotuisaa
suojelun tasoa. Unionin tuomio
istuimen oikeuskäytännön mukaan poikkeuksen hyväksyminen
oli tällaisessa tilanteessa mahdollista.
Metsästyslaki 37 § 3 momentti,
41 § 1 momentti ja 41 a § 1 momentti
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista
3 § ja 4 §
Maa- ja metsätalousministeriön
asetus poikkeusluvalla sallittavasta
suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuosina 2016‒2018 (1335/2016) 1 §
Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY (luontodirektiivi)
12 artikla 1 kohta, 16 artikla
1 kohta c alakohta ja liite IV a
kohta
Unionin tuomioistuimen tuomio
10.10.2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17,
ECLI:EU:C:2019:851)
Vrt. KHO 2020:27 ja KHO 2020:28

tusta Natura-kohteiden ahmakantaan. Kun otettiin erityisesti huomioon, että ahma oli Natura-kohteiden suojeluperusteena oleva laji ja
luontodirektiivin liitteen II ensisijaisesti suojeltava laji, sekä ahmayksilöiden vähälukuisuus, korkein
hallinto-oikeus katsoi, että olemassa olevien tietojen perusteella ei
ollut voitu sulkea pois sitä, että
Suomen riistakeskuksen päätöksellä sallittu kahden ahman tappaminen vaikutti merkittävästi Natura-kohteiden suojelun perusteena
oleviin luonnonarvoihin. Poikkeusluvan myöntäminen ilman Natura-arviointia oli ollut vastoin luonnonsuojelulain 65 §:ää.
Metsästyslaki 41 § ja 41 a §
Luonnonsuojelulaki 64 a § ja 65 §
Maa- ja metsätalousministeriön
asetus poikkeusluvalla sallittavasta
ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2016–2017 (88/2017) 1 §
Neuvoston direktiivi luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelemisesta
(92/43/ETY, luontodirektiivi) 6 artikla 3 kohta

KHO:2020:31

Verotusasiat

Metsästyslaki – Poikkeuslupa –
Rauhoitettu laji – Ahma – Pyyntialue – Luonnonsuojelu – Natura
2000 -kohde – Suojeluperusteena
oleva laji – Natura-arvioinnin
tarve

KHO:2020:34

Suomen riistakeskus oli metsästyslain nojalla myöntänyt poikkeusluvan kahden ahman tappamiseen kahden Enontekiön kunnassa sijaitsevan Natura 2000 -kohteen alueella. Ahma oli näiden
Natura-kohteiden suojeluperusteena oleva laji. Suomen riistakeskus
oli katsonut, että Natura-arviointi
ei ollut tarpeen, koska pyyntitapahtuman aikana voi aiheutua
vain lyhytaikaista ja paikallista
häiriötä Na
t ura-kohteisiin kuuluvilla alueilla. Asiassa oli luonnonsuojeluyhdistyksen valituksesta
otettava kantaa siihen, edellyttikö
poikkeusluvan myöntäminen luonnonsuojelulain mukaista Natura-
arviointia.
Korkein hallinto-oikeus totesi,
että Suomen riistakeskus ei ollut
asianmukaisesti arvioinut poikkeusluvalla sallitun pyynnin vaiku-

Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Konserni – Valmiiden tuotteiden myynti – Myyntiyhtiön toiminnan tappiollisuus
– Kustannusvoittolisämenetelmä
– Liiketoiminetto-marginaalimenetelmä – Testattavan yrityksen
valinta

A Oy oli toiminut kansainvälisen
konsernin markkinointi- ja myyntiyhtiönä Suomessa. Yhtiön toiminta
oli vuotta 2008 lukuun ottamatta
ollut tappiollista vuosina 2003–
2011, kun samaan aikaan konsernin toiminta oli kaiken kaikkiaan
ollut voitollista. A Oy oli ostanut
tuotteet konserniin kuuluvilta sopimusvalmistajilta. Konsernin siirtohinnoitteludokumentaatiossa tuoteostojen osalta käytettyä menetelmää oli luonnehdittu modifioiduksi kustannusvoittolisämenetelmäksi/liiketoiminettomarginaalimenetelmäksi (TNMM). Testattavaksi
osapuoleksi oli valittu konserniin
kuuluvat sopimusvalmistajat, joille
oli Amadeus-tietokannasta tehdys14

sä haussa löytynyt neljä vertailukelpoista itsenäistä yhtiötä. Dokumentaation mukaan konsernin sopimusvalmistajien käyttökatteen tavoitteeksi oli asetettu kaksi prosenttia.
Yritysverotoimisto oli A Oy:n verovuoden 2010 verotusta toimittaessaan katsonut OECD:n vuoden
2010 siirtohinnoitteluohjeiden (kohdat 1.70–1.72) perusteella, että riippumattomien osapuolten välisessä
liiketoiminnassa myyntiyhtiö olisi
suostunut jatkamaan käytännössä
pysyvästi tappiollista ja konsernia
hyödyttävää toimintaa vain sillä
edellytyksellä, että sille olisi suoritettu tavaraostoihin liittyvää hinnoittelutukea tai muuta vastaavaa
hyvitystä oikaisueränä. Yritysverotoimisto oli lisäksi katsonut, että
valmistusyhtiöiden analyysillä ei
A Oy:n harjoittaman toiminnan pitkäaikaiseen tappiollisuuteen nähden ollut voitu riittävän luotettavasti arvioida A Oy:n tilannetta.
Tämän takia yritysverotoimisto oli
käyttänyt A Oy:tä testattavana osapuolena, kun se oli määrittänyt yhtiön markkinaehtoista voiton tasoa.
Yritysverotoimisto oli tekemänsä
selvityksen perusteella tehnyt lisäyksen yhtiön verovuodelta 2010
ilmoittaman verotettavan tulon
määrään ja lisäksi oikaissut yhtiön
verovuosien 2007–2009 verotuksia
verovelvollisen vahingoksi. Yritysverotoimisto oli verotuspäätöksissään todennut, etteivät sen verotustoimet kohdistuneet A Oy:n tap
piollisuuteen sinänsä vaan että kysymyksessä oli suorite, joka A Oy:ltä oli jäänyt saamatta.
Korkein hallinto-oikeus katsoi,
ettei konserniyhtiön tappiollisuus
sinällään vielä osoittanut, että yhtiö olisi jättänyt perimättä palvelumaksun tai muun vastikkeen sellaiselta toiselta konserniyhtiöltä,
jonka toimintaa tappiollisen konserniyhtiön toiminnan on voitu
katsoa hyödyttävän. Kyse oli seikasta, jonka perusteella verotusta
toimitettaessa oli voitu arvioida,
oliko tappiollisen konserniyhtiön
siirtohintojen markkinaehtoisuutta ollut syytä ryhtyä tarkemmin
selvittämään.
Kun tappiollisen konserniyhtiön
siirtohintojen markkinaehtoisuutta selvitetään kustannusvoittolisätai liiketoiminettomarginaalime-

Laki verotusmenettelystä 31 §,
56 § 1 momentti (520/2010) ja 57 §
1 momentti (1079/2005)

KHO:2020:35
Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Rahoitusjärjestelyn
rakenteen sivuuttaminen – Saatavien sijoittaminen apporttiomaisuutena – Rahoitusyhtiö – Liiketoimen uudelleenluonnehdinta
– Liiketoimen tunnistaminen

A-konsernissa oli vuonna 2008 toteutettu sisäisen rahoitusfunktion
uudelleenjärjestely siten, että konsernin emoyhtiö A Oyj oli perustanut Belgiaan A Finance NV:n. Tämän jälkeen A Oyj oli siirtänyt A
Finance NV:lle apporttiomaisuutena noin 223 500 000 euron määräiset konsernin sisäiset pitkäaikaiset
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netelmää käyttäen, OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukaan tappiollisen konserniyhtiön ja sen
kanssa liiketoimia tehneen konserniyhtiön osalta testattavaksi yritykseksi pitäisi valita sellainen yritys, jonka osalta voidaan löytää
luotettavaa tietoa tarkimmin vertailukelpoisista liiketoimista. Kun
otettiin huomioon toisaalta A Oy:n
ja toisaalta A-konserniin kuuluvien sopimusvalmistajien harjoittamat toiminnot, niiden kantamat
riskit sekä niiden varat, A Oy:tä ei
olisi tullut valita testattavaksi yritykseksi sopimusvalmistajien sijasta. Testattaviksi yrityksiksi olisi
tullut valita konserniin kuuluvat
sopimusvalmistajat, kuten A-konsernin siirtohintadokumentaatiossa oli tehty.
Asiassa ei ollut väitetty, ettei A
Oy:n siirtohinnoittelussa ollut toimittu konsernissa laaditun siirtohinnoitteludokumentaation mukaisella tavalla tai että konsernin siirtohinnoitteludokumentaatiossa
tarkoitetut itsenäiset yhtiöt eivät olleet vertailukelpoisia. Tämän vuoksi
ja koska A Oy oli esittänyt tappiollisuudelleen liiketaloudellisia syitä,
korkein hallinto-oikeus kumosi verovuosien 2007–2009 verovelvollisen vahingoksi toimitetut verotuksien oikaisut ja poisti yhtiön verovuoden 2010 verotettavasta tulosta
siihen verotusta toimitettaessa li
sätyn määrän. Verovuodet 2007–
2010. Äänestys 4–1.

lainasaamiset. Vastikkeena A Oyj
oli saanut A Finance NV:n osakkeita. Apporttina siirretyt konsernin
sisäiset lainasaamiset olivat olleet
vakuudettomia, ja lainasaamisten
korkotuotot olivat samana päivänä
siirtyneet A Finance NV:lle. A Finance NV oli kirjannut saatavat taseessaan varoikseen. A Oyj ja A Finance NV olivat lisäksi sopineet,
että A Finance NV:n toiminnallaan
saavuttamalle sijoitetun pääoman
tuotolle asetetaan tavoiterajat. A Finance NV on hyvittänyt A Oyj:lle
tuotot, jotka ovat ylittäneet tavoiterajan tai vaihtoehtoisesti laskuttanut A Oyj:ltä tavoiterajan alle jäävät tuotot.
Konserniverokeskus oli A Oyj:ssa toimitetussa verotarkastuksessa
laaditun toimintoanalyysin perusteella katsonut, että A Oyj oli todellisuudessa suorittanut kaikki konsernin sisäiseen rahoitukseen liittyvät merkittävät toiminnot, kantanut tähän liittyvät merkittävät riskit sekä käyttänyt tähän liittyviä
merkittäviä varoja ja ettei A Finance NV ollut tosiasiassa toiminut
konsernin rahoitusyhtiönä. Konserniverokeskus oli myös katsonut,
että A Finance NV:lle oli kuulunut
toiminnan kustannuksiin pohjautuva markkinaehtoinen korvaus.
Konserniverokeskus oli verovelvollisen vahingoksi toimittamissaan
verovuosien 2011 ja 2012 verotuksien oikaisuissa siirtohinnoitteluoikaisuna lisännyt A Oyj:n verotettaviin tuloihin sille kuuluviksi katsottujen tulojen ja yhtiön ilmoittamien tulojen erotukset ja määrännyt yhtiölle lisäksi veronkorotukset. Konserniverokeskus oli siirtohinnoitteluoikaisua koskevien päätöstensä perusteluissa todennut,
ettei liiketoimia ollut uudelleen
karakterisoitu, koska sopimusosapuolten välistä luonnehdintaa tai
strukturointia liiketoimesta tai järjestelystä ei ollut oikaistu, vaan
että verotuksia oli oikaistu sen perusteella, mitkä olivat olleet osapuolten välillä todellisuudessa tehdyt liiketoimet.
Korkein hallinto-oikeus totesi,
että Konserniverokeskus oli sivuuttanut A Oyj:n ja A Finance
NV:n tekemät oikeustoimet ja erityisesti sen seikan, että A Finance
NV oli tullut konserniyhtiöiden
velkojaksi. Se oli tunnistanut A

Oyj:n ja A Finance NV:n väliset,
apporttisijoituksen jälkeen tehdyt
liiketoimet ja katsonut, että A Oyj
oli todellisuudessa suorittanut
kaikki konsernin sisäiseen rahoitukseen liittyvät merkittävät toiminnot ja ettei A Finance NV ollut
tosiasiassa toiminut konsernin rahoitusyhtiönä. Konserniverokeskus oli siten verotuksen oikaisuja
verovelvollisen vahingoksi toimittaessaan luonnehtinut A Oyj:n ja A
Finance NV:n väliset oikeustoimet
uudelleen verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n nojalla. Koska sanottu säännös ei oikeuttanut Konserniverokeskusta luonnehtimaan
verovelvollisen tekemiä oikeustoimia uudelleen ja koska asiassa ei
ollut väitetty, että A Oyj ja A Finance NV olisivat ryhtyneet konsernin
rahoitustoimintojen uudelleen järjestämiseen veron välttämisen tarkoituksessa, Konserniverokeskus
ei ollut esittämillään perusteilla
voinut oikaista A Oyj:n verovuosien 2011 ja 2012 verotuksia verovelvollisen vahingoksi eikä määrätä yhtiölle veronkorotuksia. Verovuodet 2011 ja 2012.
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Laki verotusmenettelystä 31 §
1 momentti, 32 § 3 momentti
(1079/2005) sekä 56 § 1 momentti
(520/2010) ja 4 momentti
(1079/2005)

KHO:2020:36
Elinkeinotulon verotus – Konserniavustus – Kotimaisuusvaatimus
– EU:n perustamissopimuksen
tulkinta – Sijoittautumisvapaus
– Tappion vähentäminen – Tappion vähentämisaika

A Oy:n kokonaan omistamalle
ruotsalaiselle tytäryhtiölle B AB:lle
oli vahvistettu Ruotsissa toimitetuissa verotuksissa tappioita tilikausia 2001–2003 ja 2008 vastaa
vien verovuosien verotuksissa. B
AB:n toiminta oli lopetettu vuonna
2008. A Oy:n tarkoituksena oli antaa B AB:lle verovuonna 2019 konserniavustusta siten, että B AB:n
sanotut tappiot voitaisiin kattaa A
Oy:n antamaa konserniavustusta
vastaan.
Korkein hallinto-oikeus katsoi,
että konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 3 §:ssä konserniavustuksen vähennyskelpoisuudel-

le asetettu edellytys avustusta saavan yhtiön kotimaisuudesta ei
muodostanut rajoitusta Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 artiklassa tarkoitetulle
sijoittautumisvapaudelle, kun otettiin huomioon, että vastaavassa kotimaisessa tilanteessa konserniavustusta saavan yhtiön tappiot eivät olisi tuloverolain 119 §:n 1 momentin nojalla vähennettävissä
enää konserniavustuksen antamisvuonna 2019. Näin ollen A Oy ei
saanut vähentää B AB:lle antamaansa konserniavustusta verotuksessaan. Ennakkoratkaisu. Verovuosi 2019.
Laki konserniavustuksesta verotuksessa 3 §
Tuloverolaki 119 § 1 momentti
Euroopan unionin toiminnasta
tehty sopimus 49 artikla ja 54 artikla

KKO:N
VALITUSLUVAT
VL:2020-9
Konkurssi
Turvaamistoimi – Takavarikko
– Vakuus
Ulosmittaus

Diaarinumero: S2019/476
Alemman tuomioistuimen ratkaisu: Helsingin hovioikeus 11.6.2019
U18/1811
Käräjäoikeus oli A Oy:n hakemuksesta antanut turvaamistoimipää-

töksen, jonka mukaan B Oy:n omaisuutta määrättiin pantavaksi takavarikkoon siten, että A Oy:n saatava tuli turvatuksi. B Oy oli antanut
torjuntavakuudeksi pankin omavelkaisen takauksen. Pankki oli
maksanut takaussumman ulosottoviraston virkavarojen tilille sen jälkeen, kun B Oy oli asetettu konkurssiin.
Kysymys siitä, onko ulosottomies
menetellyt oikein päättäessään tilittää takaussumman A Oy:lle.

VL:2020-11
Vammantuottamus
Tuottamus

Diaarinumero: R2019/943
Alemman tuomioistuimen ratkaisu: Turun hovioikeus 14.10.2019
R18/1168
Päiväkodin lastenhoitajien A ja
B syyksi on luettu vammantuo
ttamus sillä perusteella, että he olivat huolimattomuudesta jättäneet
riittävällä tavalla valvomatta, ettei
lasten leikki ja leikissä käytettävät
välineet aiheuttaneet vaaraa tai vahinkoa leikkiville lapsille. A:n ja
B:n menettelystä hovioikeuden
tuomion mukaan oli seurannut,
että lapset olivat voineet laittaa
puupölkyn leikkipaikan ylätasanteen kaiteelle, josta se oli tipahtanut alas ja osunut kaiteen alapuolella istuneen 4-vuotiaan lapsen
päähän ja polveen. Kysymys siitä,
olivatko A ja B menetelleet tilanteessa huolimattomasti.

Toimitus: Tuomas Kokkonen
Alma Talent
shop.almatalent.fi
pro.almatalent.fi/#suomenlaki

VL:2020-12
Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa

Diaarinumero: R2019/720
Alemman tuomioistuimen ratkaisu: Itä-Suomen hovioikeus
9.7.2019 R19/643
Käräjäoikeus oli hylännyt rikos
asian asianomistajan esittämän oikeudenkäynnin viivästymistä koskevan hyvitysvaatimuksen oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 5.1 §:n 3 kohdan nojalla, koska asianomistaja ei
ollut esittänyt vastaajaa vastaan
mitään vaatimuksia. Kysymys siitä,
olisiko hovioikeuden tullut myöntää asianomistajalle jatkokäsittelylupa.

VL:2020-13
Törkeän pahoinpitelyn yritys
Tahallisuus

Diaarinumero: R2019/330
Alemman tuomioistuimen ratkaisu: Vaasan hovioikeus 21.1.2020
R19/563
Hovioikeus oli katsonut A:n tietoisena HIV-positiivisuudestaan olleen
yhden kerran suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä B:n kanssa kertomatta tälle sairaudestaan. A oli
hoitanut HIV-infektiotaan lääkityksellä.
Kysymys siitä, oliko A syyllistynyt menettelyllään törkeän pahoinpitelyn yritykseen.

