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

kaasupäästövähenemän vähimmäis-
arvoista säädettäisiin uusiutuvan 
energian direktiivin mukaisesti .

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, 
että biopolttoaineista ja bionesteis-
tä annetun lain muuttamisesta an-
netun lain voimaantulosäännöksen 
2 momentti kumottaisiin .

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

Hallituksen esitys (HE 98/2020) 
eduskunnalle laiksi sähköisen 
viestinnän palveluista annetun 
lain muuttamisesta ja eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi sähköisen viestinnän palve-
luista annettua lakia, ajoneuvola-
kia, kuvaohjelmalakia, vaaratiedot-
teesta annettua lakia, maankäyttö- 
ja rakennuslakia sekä kuluttajan-
suojalakia . Esitys liittyy pääminis-
teri Sanna Marinin hallitusohjel-
man strategiseen kokonaisuuteen 
elinvoimainen Suomi . Hallitusoh-
jelman mukaisesti tavoitteena on 
toimiva viestintä ja tiedonvälitys 
sekä kuluttajansuojan korkean ta-
son turvaaminen . Ehdotuksella 
pannaan täytäntöön sähköisen 
viestinnän verkkoja ja palveluja 
koskeva niin sanottu ”teledirektii-
vi” sekä televisio- ja radiotoimintaa 
ja muita audiovisuaalisia sisältöjä 
kokeva niin sanottu ”AVMS-direk-
tiivi” . Direktiivien täytäntöönpa-
non yhteydessä ehdotetaan myös 
yksittäisiä muista EU:n säädöksistä 
sekä kansallisista tarpeista johtu-
via muutoksia lainsäädäntöön .

Viestintäverkkojen käyttöä kos-
keviin säännöksiin ehdotettavat 
muutokset koskisivat pääasiallises-
ti matkaviestinverkkoja, jotka toi-
mivat EU:ssa tähän käyttötarkoi-
tukseen yhdenmukaistetuilla taa-
juusalueilla . Laissa ehdotetaan sää-
dettäväksi muun muassa vertais-
arviointimenettelystä, uusista verk-
kotoimilupamenettelyistä sekä 
matkaviestintaajuuksien kansalli-

rukselle mahdollisesti altistunei-
den tavoittamiseksi .

Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen tilapäiseksi tehtäväksi sää-
dettiin mobiiliteknologiaa hyödyn-
tävän tietojärjestelmän tarjoami-
nen . Tietojärjestelmä koostuu mo-
biilisovelluksesta ja taustajärjestel-
mästä . Mobiilisovelluksen käyttä-
minen on väestölle maksutonta ja 
vapaaehtoista . 

HALLITUKSEN  
ESITYKSET

Hallituksen esitys (HE 70/2020) 
eduskunnalle laiksi biopolttoai-
neista ja bionesteistä annetun 
lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi biopolttoaineista ja biones-
teistä annettua lakia . Ehdotetulla 
lakimuutoksella pantaisiin kestä-
vyyskriteerisääntelyn osalta täy-
täntöön uudelleenlaadittu uusiutu-
van energian direktiivi .

Ehdotetulla lailla säädettäisiin 
kansallisen kestävyysjärjestelmän 
soveltamisalan laajentamisesta ja 
saatettaisiin kansallisesti voimaan 
uusiutuvan energian direktiivin mu-
kaiset kiinteitä ja kaasumaisia bio-
massapolttoaineita koskevat kestä-
vyyskriteerit ja kasvihuonekaasu-
päästöjen vähennyskriteerit . Samal-
la muutettaisiin lain nimike kuvaa-
maan laajennettua soveltamisalaa .

Lisäksi laissa säädettäisiin sään-
telyn soveltamisalan rajauksesta 
pienen kokoluokan sähköä, lämmi-
tystä ja jäähdytystä tuottavien lai-
tosten osalta . Kansallisia lisäkritee-
reitä ei asetettaisi biomassapoltto-
aineille . Maatalousbiomassaa kos-
kevat kestävyyskriteerit päivitettäi-
siin ja metsäbiomassaa koskevat 
kestävyyskriteerit sisällytettäisiin 
sellaisenaan lakiin . Biopolttoainei-
den, liikennealalla kulutetun bio-
kaasun ja bionesteiden sekä bio-
massapolttoaineiden kasvihuone-
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VAHVISTETUT LAIT
Laki poliisin hallinnosta annetun 
lain muuttamisesta (556/2020)

HE 63/2020 
VaVM 9/2020

Laki tuli voimaan 1.9.2020.

Muutettiin poliisihallinnon säädet-
tyä ilmoitusvelvollisuutta sekä polii-
silaitoksen päällikön nimittämistoi-
mivaltaa koskevaa sääntelyä vastaa-
maan paremmin sisäasiainhallin-
non strategista ja poliisihallinnon 
operatiivista ohjaustoimivaltaa . 

Lait verontilityslain 12 f §:n ja 
 tuloverolain 124 b §:n muuttami-
sesta (559-560/2020)

HE 82/2020 
VaVM 10/2020

Lait tulivat voimaan 15.7.2020.

Kuntien osuutta yhteisöveron tuo-
tosta korotettiin 10 prosenttiyksi-
köllä 32,13 prosentista 42,13 pro-
senttiin ja valtion jako-osuutta alen-
nettiin vastaavasti 67,87 prosentis-
ta 57,87 prosenttiin verovuodelta 
2020 tehtävissä yhteisöveron tili-
tyksissä . Esitys on osa koronavirus-
epidemiaan liittyvää kuntien tuke-
misen toimenpiteiden kokonaisuut-
ta, jonka tarkoituksena on turvata 
peruspalvelujen järjestämisen edel-
lytykset ja helpottaa poikkeustilan-
teesta johtuvia kuntien talouden 
haasteita . 

Laki tartuntatautilain väliaikai-
sesta muuttamisesta (582/2020)

HE 101/2020 
StVM 17/2020

Laki tuli voimaan 31.8.2020 ja on 
voimassa 31.3.2021 asti.

Laissa säädetään covid-19-epide-
mian aiheuttaneen koronaviruksen 
tartuntaketjujen katkaisua tehosta-
vasta tietojärjestelmästä koronavi-
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seen käyttöönottoon liittyvistä mää-
räajoista . Taajuuksien käyttöön liit-
tyvää sääntelyä muutettaisiin lisäk-
si kansallisista tarpeista johtuen . 
Laajakaistan ja puhelinpalveluiden 
yleispalvelua parannettaisiin . Mää-
räaikaisten viestintäpalvelusopi-
musten kestoa rajoitettaisiin mat-
kapuhelinverkon puhelinliittymien 
osalta ja kuluttajien tiedonsaantia 
parannettaisiin . Valtakunnallisten 
tilaajanumeroiden erityishinnoitte-
lusta luovuttaisiin . Käyttöoikeuden 
luovutusta ja yhteenliittämistä kos-
keviin säännöksiin tehtäisiin lu-
kuisia muutoksia, mutta sääntelyn 
pääperiaatteet säilyvät samoina . 
Keskeisimmät muutokset liittyvät 
uusiin huomattavan markkinavoi-
man yrityksiä koskeviin teledirek-
tiivin säännöksiin, kuten olemassa 
olevan infrastruktuurin käytöstä 
poistamista ja korvaamista sekä yh-
teisinvestointeja koskeviin sään-
nöksiin .

Audiovisuaalisia sisältöpalvelu-
ja koskevaa sääntelyä ehdotetaan 
laajennettavaksi perinteisten tele-
visiolähetysten ja tilattavien audio-
visuaalisten sisältöpalvelujen ohel-
la videonjakoalustoihin . Myös ku-
vaohjelmalain soveltamisalaa laa-
jennettaisiin videonjakoalustoihin . 
Ehdotettu uusi sääntely sisältää 
erityisesti alaikäisten sekä yleisön 
suojeluun tähtääviä velvoitteita . 
Ehdotuksella parannettaisiin myös 
audiovisuaalisten sisältöpalvelujen 
esteettömyyttä lisäämällä ääni- ja 
tekstityspalveluihin ja niiden laa-
tuun liittyviä velvoitteita . Ehdotuk-
sella joustavoitettaisiin mainonnan 
sääntelyä perinteisten televisiolä-
hetysten osalta . Lisäksi tilausohjel-
mapalvelun tarjoajille asetettaisiin 
uusia velvoitteita eurooppalaisten 
teosten edistämiseksi ja näkyvyy-
den varmistamiseksi .

Sähköisen viestinnän palveluista 
annettuun lakiin ehdotetaan muu-
toksia, jotka ajantasaistavat vaara-
tiedottamista koskevia säännöksiä . 
Vaaratiedotteesta annettuun lakiin 
lisättäisiin säännökset sovelluspoh-
jaisesta välittämistavasta . Esitykset 
parantavat kansalaisten tiedonsaan-
tia hätätilanteissa .

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan pääosin 21 .12 .2020, kuiten-
kin niin, että AVMS-direktiivin edel-
lyttämät muutokset tulisivat voi-
maan viimeistään 19 .9 .2020 .

Hallituksen esitys (HE 103/2020) 
eduskunnalle laiksi ulkomaalais-
ten yritysostojen seurannasta 
annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi ulkomaalaisten yritysostojen 
seurannasta annettua lakia . 

Lakiin ehdotetaan lisättäviksi 
uudet säännökset unioniin tulevien 
ulkomaisten suorien sijoitusten seu-
rantaan tarkoitettujen puitteiden 
perustamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen täydentämiseksi . Lisäksi lakiin 
ehdotetaan joitakin muutoksia kan-
sallisista syistä .

Lakiin ehdotetaan lisättäviksi uu-
det säännökset lain kiertämisestä ja 
salassa pidettävien tietojen luovut-
tamisesta viranomaiselle . Esityksen 
mukaan työ- ja elinkeinoministe-
riön tehtäviin lisättäisiin velvolli-
suus toimia EU:n seuranta-asetuk-
sen mukaisena kansallisena yhteys-
pisteenä jäsenvaltioiden ja unionin 
tason yhteistyössä, tiedonvaihdossa 
ja asetuksen täytäntöönpanoon liit-
tyvissä kysymyksissä .

Esityksessä ehdotetaan tehtä-
väksi muutoksia lain määritelmiin 
lain käytännön soveltamisen sel-
kiyttämiseksi . Lakiin esitetään li-
sättäväksi myös uusi säännös asian 
tutkimatta jättämisestä . Lisäksi 
puolustussektorin yritysostoja kos-
kevaan säännökseen esitetään li-
sättäväksi turvallisuusalan yritys-
ostot, joihin tulee hakea etukäteen 
työ- ja elinkeinoministeriöltä vah-
vistus . Esityksessä ehdotetaan la-
kiin niin ikään lisättäväksi uusi 
säännös, joka antaa työ- ja elinkeino-
ministeriölle mahdollisuuden aset-
taa ehtoja yritysoston vahvistamis-
ta koskevassa asiassa . Esityksen 
mukaan työ- ja elinkeinoministeriö 
voi tehostaa ehtojen noudattamista 
uhkasakolla .

Lain soveltamisalaa ei nyt esite-
tyillä muutoksilla ja lisäyksillä laa-
jenneta .

Laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 11 .10 .2020 .

Hallituksen esitys (HE 104/2020) 
eduskunnalle laeiksi energiate-
hokkuuslain ja eräiden muiden 
lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväk-
si lait energiatehokkuuslain, asun-

to-osakeyhtiölain, asuinhuoneiston 
vuokrauksesta annetun lain, vuok-
ra-asuntolainojen ja asumisoikeus-
talolainojen korkotuesta annetun 
lain, aravarajoituslain sekä asumis-
oikeusasunnoista annetun lain muut-
tamisesta . Lakien tavoitteena on 
edistää energiansäästöä ja energian 
tehokasta käyttöä . 

Energiatehokkuuslain muutta-
mista koskevan lain keskeisenä 
päämääränä on luoda edellytykset 
ja puitteet energiatehokkuutta pa-
rantavien ja energiansäästöä ai-
kaansaavien päätösten tekemiselle 
energian mittausta, laskutusta ja 
energiankäyttöön liittyvän palau-
tetiedon antamista sääntelemällä . 
Asumista sääntelevien lakien muu-
toksilla pyritään asuinrakennuk-
sissa tapahtuvan veden kulutuk-
sen systemaattiseen mittaamiseen 
sekä siihen, että veden kulutukses-
ta laskutetaan toteutuneen kulu-
tuksen perusteella . Näin laeilla 
edistetään energiansäästöä ja vä-
hennetään energiantuotannon ai-
heuttamia kasvihuonekaasupäästö-
jä sekä luodaan edellytyksiä ener-
gian loppukäyttäjien kustannus-
säästöille .

Laeilla pannaan osaksi täytän-
töön energiatehokkuudesta anne-
tun direktiivin 2012/27/EU muutta-
misesta annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 
(EU) 2018/2002 säännökset sähkön, 
kaasun, kaukolämmön ja -jäähdy-
tyksen sekä lämpimän käyttöveden 
mittaamisesta ja laskutuksesta sekä 
niihin liittyvien tietojen antamises-
ta ja kustannusten laskuttamisesta . 
Energiatehokkuusdirektiiviä (direk-
tiivi 2012/27/EU) pannaan täytän-
töön myös muilla toimin, kuten val-
tiovallan ja eri toimijoiden välillä 
tehdyillä energiatehokkuussopimuk-
silla .

Uusi oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annettu laki tuli voimaan 
1 .1 .2020 . Sen vuoksi eri sektori-
laeissa olevat muutoksenhakua kos-
kevat säännökset tulee saattaa yh-
denmukaisiksi uudistuneen lain-
säädännön kanssa . Tämän vuoksi 
esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi myös laki tuotteiden ekologi-
selle suunnittelulle ja energiamer-
kinnälle asetettavista vaatimuksista 
annetun lain muuttamisesta, sekä 
muutettavaksi muutoksenhakua val-
vontaviranomaisen päätökseen kos-
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kevaa energiatehokkuuslain sään-
nöstä .

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 24 .10 .2020 .

VALTIONEUVOSTON 
ASETUKSET

Valtioneuvoston asetus kunnan 
taloutta koskevien tietojen toi-
mittamisesta (524/2020)

Kunnan taloutta koskevien tietojen 
toimittamisesta annetun asetuksen 
mukaan kuntien on toimitettava ta-
loutta koskevat tiedot Valtiokontto-
rin taloustietovarantoon sen ylläpi-
tämän tietojärjestelmän edellyttä-
mässä muodossa . Tietojen toimitta-
misen aikataulu vaihtelee taloustie-
tojen sisällön mukaan ja noudattaa 
pääosin nykyisiä kuntien velvoit-
teita toimittaa taloutta koskevia tie-
toja Tilastokeskukselle ja muille vi-
ranomaisille .

Asetus tulee voimaan 1 .1 .2021 .

Valtioneuvoston asetus kunnan 
tilinpäätöksessä esitettävistä 
tiedoista (525/2020)

Valtioneuvoston asetuksella kun-
nan tilinpäätöksessä esitettävistä 
tiedoista säädetään tilinpäätöslas-
kelmien kaavoista ja tilinpäätöksen 
liitetiedoista . Laskelmakaavat ja lii-
tetiedot ovat kuntien nykyistä tilin-
päätöksen sisältöä vastaavia . Ase-
tuksella säädetään lisäksi neljän-
nesvuosi- ja puolivuosikatsausten 
sisällöstä . Kirjanpitolautakunnan 
kuntajaosto voi jatkossakin antaa 
ohjeita ja lausuntoja tilinpäätökses-
tä ja osavuosikatsauksista .

Asetus tulee voimaan 1 .1 .2021 .

KORKEIN OIKEUS

KKO:2020:39
Oikeudenkäyntiavustaja – Asian-
omistajan avustaminen

B oli esitutkinnassa epäiltynä avio-
puolisoonsa A:han kohdistuneesta 
pahoinpitelystä . Ottaen huomioon 
A:n ja B:n välisen suhteen laatu sa-
massa taloudessa asuvina aviopuo-
lisoina, A:n osittain taloudellisesti 
riippuvainen asema B:stä ja B:n 

ammattiinsa liittyvä parempi tunte-
mus rikosoikeudenkäynnistä Kor-
kein oikeus katsoi, että oikeuden-
käyntiavustajan määrääminen A:lle 
oli perusteltua oikeudenkäynnistä 
rikosasioissa annetun lain 2 luvun 
1 a §:n 2 kohdan nojalla .

ROL 2 luku 1 a § 2 kohta

KKO:2020:40
Oikeudenkäyntimenettely – Tuo-
mion perusteleminen – Jutun 
palauttaminen – Todistelu – Näy-
tön arviointi

Käräjäoikeus oli lukenut vastaajan 
syyksi tämän alaikäiseen lapseen 
kohdistuneen vapaudenriiston ja 
pahoinpitelyn . Hovioikeus oli kat-
sonut, ettei käräjäoikeus ollut pe-
rustellut tuomiota näytön arvioin-
nin osalta asianmukaisella tavalla, 
ja palauttanut asian käräjäoikeu-
teen uudelleen käsiteltäväksi .

Korkein oikeus katsoi ratkaisus-
taan ilmenevillä perusteilla, että 
käräjäoikeuden tuomiota ei ollut 
näytön arvioinnin osalta perusteltu 
oikeudenkäynnistä rikosasioissa 
annetun lain 11 luvun 4 §:ssä edel-
lytetyllä tavalla, mutta asiaa ei täs-
sä tapauksessa tullut palauttaa kä-
räjäoikeuteen uudelleen käsiteltä-
väksi, vaan asian käsittelyä tuli jat-
kaa hovioikeudessa .

ROL 11 luku 4 §

KKO:2020:41
Turvaamistoimi – Takavarikko

B Oy oli turvaamistoimihakemuk-
sessaan vaatinut muun ohella A 
Oy:n omaisuutta asetettavaksi ta-
kavarikkoon vahingonkorvaussaa-
misen turvaamiseksi .

Kysymys siitä, oliko B Oy saat-
tanut oikeudenkäymiskaaren 7 lu-
vun 1 §:ssä edellytetyllä tavalla 
todennäköiseksi, että A Oy on 
korvausvastuussa väitetystä va-
hingosta . Ks . KKO:1994: 132, 
KKO:1994:133

OK 7 luku 1 §

KKO:2020:42
Oikeudenkäyntimenettely – Jat-
kokäsittelylupa – Muutosperuste 
– Tarkistusperuste – Ennakkorat-

kaisuperuste – Ulosottokaari – 
Ulosottovalitus

A oli tehnyt ulosottomiehen toimit-
tamassa kiinteistön verkkohuuto-
kaupassa korkeimman tarjouksen, 
joka oli hyväksytty . Hän ei ollut 
kuitenkaan maksanut käsirahaa, 
minkä vuoksi kiinteistö oli myyty 
uudelleen ulosottomiehen toimitta-
malla vapaalla myynnillä . Uudessa 
myynnissä korkein tarjous jäi en-
simmäistä myyntiä alhaisemmaksi 
ja ulosottomies oli ulosottokaaren 
5  luvun 25 §:n nojalla velvoittanut 
A:n korvaamaan kauppahintojen 
erotuksen . A vaati käräjäoikeudelle 
tekemässään ulosottovalituksessa 
korvausvelvollisuuden poistamista 
vedoten siihen, että uutta myyntiä 
ei ollut suoritettu ilmoitettujen 
yleisten huutokauppaehtojen mu-
kaisesti . Käräjäoikeus hylkäsi A:n 
ulosottovalituksen . Hovioikeus ei 
myöntänyt jatkokäsittelylupaa .

Korkeimman oikeuden päätök-
sestä ilmenevillä perusteilla katsot-
tiin, että hovioikeuden olisi tullut 
myöntää A:lle jatkokäsittelylupa 
muutos-, tarkistus- ja ennakkorat-
kaisuperusteella .

KKO:2020:43
Veropetos – Törkeä veropetos – 
Työeläkevakuutusmaksupetos 
– Törkeä työeläkevakuutusmak-
supetos – Vahingonkorvaus

A:n syyksi oli luettu törkeänä ve-
ropetoksena se, että hän oli X Oy:n 
toimitusjohtajana ja hallituksen jä-
senenä antanut verotusta varten 
väärää tietoa muun ohella ilmoitta-
malla yhtiön elinkeinotoiminnan 
verotettavan tuloksen liian piene-
nä . Lisäksi A:n syyksi oli luettu tör-
keänä työeläkevakuutusmaksupe-
toksena se, että hän oli laiminlyö-
nyt työntekijän eläkelain mukaisen 
vakuuttamisvelvollisuuden ja ai-
heuttanut siten työeläkevakuutus-
maksujen määräämättä jättämisen .

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevillä perusteilla katsot-
tiin, että määräämättä jääneitä työ-
eläkevakuutusmaksuja ei ollut vä-
hennettävä yhtiön verotettavasta 
tuloksesta laskettaessa veropetok-
sella vältetyn tuloveron määrää .

RL 29 luku 1 § 
RL 29 luku 2 §
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KKO:2020:44
Eläinsuojelurikos – Törkeä 
eläinsuojelurikos – Puolustaja 
– Puolustajan palkkio

Eläinsuojelurikoksen kohteena oli 
ollut yhteensä noin 50 koiraa ja nel-
jä ponia . Korkeimman oikeuden rat-
kaisusta ilmenevin perustein kat-
sottiin, että rikoksen kohteena oli 
ollut rikoslain 17 luvun 14 a §:n 
2  kohdassa tarkoitettu huomatta-
van suuri määrä eläimiä ja eläin-
suojelurikosta oli myös kokonai-
suutena arvostellen pidettävä tör-
keänä . Vastaaja oli syyllistynyt tör-
keään eläinsuojelurikokseen .

Puolustajaksi määrätty asianaja-
ja ei yleisesti hoitanut asianajoa tuo-
mioistuinpaikkakunnalla . Hän oli 
vaatinut hovioikeuden toimitta-
maan pääkäsittelyyn osallistumi-
sesta palkkiota matka-ajalta ja kor-
vausta matkaan liittyvistä kuluista 
kuten tuomioistuinpaikkakunnalta 
tulevalle avustajalle olisi maksettu . 
Puolustajalle maksettiin palkkiona 
ja kulujen korvauksena hänen vaa-
timansa määrät .

RL 17 luku 14 a § 2 kohta 
OikeusapuL 17 §

KKO:2020:45
Huumausainerikos – Törkeä 
huumausainerikos – Rangais-
tuksen määrääminen – Rangais-
tuksen mittaaminen

A, B ja C olivat tehneet amfetamii-
niemäksestä saostamalla ja jatkeai-
netta lisäämällä lähes 18 kilogram-
maa amfetamiinisulfaattia . Hovioi-
keus oli katsonut, että A:lla ja B:llä 
oli ollut määräysvalta huumausai-
neeseen ja että huumausaineen 
määrän perusteella heidät tuli läh-
tökohtaisesti tuomita törkeästä 
huumausainerikoksesta enimmäis-
rangaistukseen eli 10 vuodeksi 
vankeuteen . Koska C:n osallisuus 
oli ollut A:ta ja B:tä huomattavasti 
vähäisempää, hovioikeus oli tuo-
minnut hänet 8 vuodeksi vankeu-
teen .

Korkein oikeus katsoi, että ran-
gaistusasteikon ylintä osaa tuli 
myös törkeissä huumausainerikok-
sissa käyttää vain kaikkein vaaralli-
simpien ja vakavimpien rikosten 
rangaistuksena . Vaikka huumaus-
aineen laadulla ja määrällä oli kes-

keinen merkitys rangaistuksen mit-
taamisessa, rangaistuksen tuomit-
seminen asteikon ylärajalta edellyt-
ti, että rikokseen liittyi myös muita 
teon erityistä moitittavuutta tai te-
kijän suurta syyllisyyttä osoittavia 
seikkoja .

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevillä perusteilla kat-
sottiin, että A:n ja B:n teossa ei ol-
lut tällaisia erityisiä moitittavuut-
ta lisääviä tekijöitä, joten heille 
tuomittavan rangaistuksen tuli olla 
selvästi enimmäisrangaistusta alem-
pi . Vastaavasti tuli myös C:n ran-
gaistusta alentaa . Korkein oikeus 
katsoi oikeudenmukaiseksi ran-
gaistukseksi törkeästä huumausai-
nerikoksesta A:lle ja B:lle 8 vuo-
den vankeusrangaistuksen ja C:lle 
6 vuoden 4 kuukauden vankeus-
rangaistuksen .

Vahvennettu jaosto

KKO:2020:46
Törkeä veropetos – Rikosoikeu-
den ajallinen ulottuvuus – Lie-
vemmän lain periaate – Euroopan 
unionin oikeus – Perusoikeuskirja 
– Valtiontuki

Yhtiö oli vuosina 2013 ja 2014 tuo-
nut maahan jäätelötuotteita Euroo-
pan unionin toisesta jäsenvaltiosta . 
Yhtiön hallituksen jäsenenä ollutta 
A:ta syytettiin törkeästä veropetok-
sesta sillä perusteella, että hän oli 
laiminlyönyt tekoaikana voimassa 
olleen verolainsäädännön mukai-
sia velvollisuuksiaan, jotka koski-
vat jäätelöstä perittävää valmisteve-
roa . Verolainsäädäntöä oli tämän 
jälkeen muutettu niin, että tuomit-
semishetkellä jäätelöstä ei enää ol-
lut suoritettava valmisteveroa . Lain-
muutoksen perusteena oli ollut 
epäily siitä, että sääntely saattoi 
johtaa unionin oikeuden vastai-
seen valtiontukeen, mikäli jäätelös-
tä perittiin valmisteveroa mutta 
sitä ei peritty muista samankaltai-
sista tuotteista .

Korkein oikeus katsoi ensiksi, et-
tei verovelvollisuuden poistamista 
koskeva lainmuutos ollut osoitta-
nut muuttunutta suhtautumista 
teon rangaistavuuteen . Asiassa oli 
siten sovellettava tekoaikana voi-
massa ollutta lakia . Toiseksi Kor-
kein oikeus katsoi, ettei unionin oi-
keuden valtiontukea koskeva sään-

tely ollut esteenä vastaajan tuomit-
semiselle rangaistukseen kansalli-
sen lainsäädännön nojalla riippu-
matta siitä, olisiko muiden yritys-
ten saamaa verovapautusta pidettä-
vä SEUT 107 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuna valtiontukena . A:n 
menettely oli siten rangaistavaa .

RL 3 luku 2 § 
RL 29 luku 1 § 
Euroopan unionin perusoikeus-
kirja 49 artikla 1 kohta 
SEUT 107 artikla 1 kohta

KKO:2020:47
Muutoksenhaku – Oikeuden-
käyntimenettely – Pääkäsittely 
hovi oikeudessa

A oli kutsuttu hovioikeuden pääkä-
sittelyyn valittajana henkilökohtai-
sesti uhalla, että valitus hänen pois-
sa ollessaan voidaan jättää sillensä . 
A:n jäätyä pois pääkäsittelystä ho-
vioikeus oli jättänyt valituksen sil-
lensä . Muutoksenhakemuksessaan 
Korkeimmalle oikeudelle A katsoi, 
että hovioikeuden olisi tullut rat-
kaista valitus kirjallisessa menette-
lyssä, ja vaati asian palauttamista 
hovioikeuteen . A:n muutoksenha-
kemus tutkittiin valituksena .

Korkein oikeus katsoi, että rikos-
ten vakavuus, niistä ilmenevä teki-
jän syyllisyys ja A:n aikaisempi ri-
kollisuus yhdessä arvioituina edel-
lyttivät yhden vuoden vankeusran-
gaistuksen tuomitsemista ehdotto-
mana . (Ään .)

Ks . KKO:2000:44 
Vrt . KKO:2004:22, KKO:2004:94, 
KKO:2011:30, KKO:2012:22, 
KKO:2012:49, KKO:2012:76, 
KKO:2015:15

KKO:2020:48
Pahoinpitely – Rangaistuksen 
määrääminen – Rangaistuslajin 
valinta – Ehdollinen vankeus

A:n syyksi oli luettu kaksi pahoinpi-
telyä . Niissä A oli lyönyt nyrkillä 
useita kertoja maassa maannutta uh-
ria kasvoihin ja pään alueelle aiheut-
taen toiselle uhreista muun muassa 
murtumavammoja kasvojen alueel-
le . A oli useita vuosia aiemmin tuo-
mittu lukuisista samankaltaisista vä-
kivaltarikoksista vankeusrangaistuk-
siin .
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Korkein oikeus katsoi, että rikos-
ten vakavuus, niistä ilmenevä teki-
jän syyllisyys ja A:n aikaisempi ri-
kollisuus yhdessä arvioituina edel-
lyttivät yhden vuoden vankeusran-
gaistuksen tuomitsemista ehdotto-
mana . (Ään .)

RL 6 luku 3 § 
RL 6 luku 4 § 
RL 6 luku 9 § 1 mom 
RL 7 luku 5 § 
RL 21 luku 5 § 1 mom

KKO:2020:49
Oikeudenkäyntimenettely – Jat-
kokäsittelylupa – Muutosperuste 
– Ennakkoratkaisuperuste – 
 Perintökaari – Perintö – Perin-
nöstä luopuminen – Ulosottokaari 
– Ulosottovalitus – Ulosmittaus-
kielto

A oli noin 23 vuotta perittävän 
kuoleman jälkeen jättänyt perin-
nöstä luopumista koskevan ilmoi-
tuksen maistraattiin tallettamista 
varten . A:n osuus kuolinpesästä 
oli tämän jälkeen ulosmitattu hä-
nen velkojensa suoritukseksi . A:n 
valitettua ulosmittauksesta käräjä-
oikeus katsoi A:n ryhtyneen kuo-
linpesään siten, ettei hän ollut voi-
nut enää pätevästi luopua perin-
nöstä suhteessa velkojiinsa . Kärä-
jäoikeus hylkäsi A:n ulosottovali-
tuksen . Hovioikeus ei myöntänyt 
jatkokäsittelylupaa .

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevillä perusteilla katsot-
tiin, että kysymys siitä, oliko A voi-
nut velkojia sitovasti luopua perin-
nöstä, oli käsillä olleissa olosuhteis-
sa niin epäselvä, että hovioikeuden 
olisi pitänyt myöntää A:lle jatkokä-
sittelylupa muutos- ja ennakkorat-
kaisuperusteella . (Ään .)

OK 25 a luku 11 § 1 mom 1 kohta 
OK 25 a luku 11 § 1 mom 3 kohta 
UK 4 luku 81 § 1 mom 3 kohta 
PK 17 luku 2 a §

KKO:2020:50
Turvaamistoimi – Väliaikainen 
turvaamistoimi – Työtaistelu – 
Saarto

Ammattiliitot A ry, B ry ja C ry oli-
vat päättäneet tukea ammattiliitto 
X ry:tä sen käymissä työehtosopi-
musneuvotteluissa myötätuntotyö-

taistelutoimenpiteillä, jotka olisivat 
kohdistuneet yhteen työehtosopi-
musneuvotteluihin nähden sivulli-
seen yritysryhmään . Yritysryhmään 
kuuluvat yhtiöt vaativat turvaamis-
toimihakemuksessaan, että ammat-
tiliittoja kielletään sakon uhalla 
ryhtymästä ilmoittamiinsa toimen-
piteisiin . Yhtiöiden mukaan toi-
menpiteet olisivat olleet syrjiviä ja 
hyvän tavan vastaisia, koska ne oli 
ollut tarkoitus kohdistaa ainoas-
taan yritysryhmän yrityksiin .

Korkein oikeus katsoi päätökses-
tään ilmenevillä perusteilla, ettei-
vät yhtiöt olleet saattaneet todennä-
köiseksi, että yhdistysten ilmoitta-
mat myötätuntotyötaistelutoimen-
piteet olisivat olleet syrjiviä ja hy-
vän tavan vastaisia . Niiden kieltä-
miselle väliaikaisena turvaamistoi-
mena ei siten ollut ollut oikeuden-
käymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukai-
sia edellytyksiä .

OK 7 luku 3 §

KKO:2020:51
Syyte – Syytesidonnaisuus – 
 Kavallus

Syyttäjä oli vaatinut A:lle rangais-
tusta kavalluksesta, koska A oli 
anastanut hallussaan olevia varoja 
käyttämällä tilillään olevia B:n va-
roja omiin tarkoituksiinsa . Hovi-
oikeus katsoi, että A:n tilillä olleet 
varat olivat muuttuneet siviilioi-
keudellisesti A:n omaisuudeksi ja 
luki A:n syyksi kavalluksen sillä pe-
rusteella, että A oli jättänyt tilittä-
mättä B:lle varojen arvon . Kysymys 
syytesidonnaisuudesta .

ROL 11 luku 3 § 
RL 28 luku 4 §

KKO:2020:52
Veropetos – Törkeä veropetos – 
Rikokseen osallisuus – Avunanto

A ja B olivat käyttäneet määräysval-
taa yhtiössä, joka oli teettänyt ra-
kennussiivoustyötä alihankintana . 
Yhtiöllä oli ollut sopimuskumppa-
neina useita toisiaan ajallisesti seu-
ranneita alihankintayhtiöitä, joi-
den nimissä toimitetut laskut yhtiö 
oli maksanut . Hovioikeus oli katso-
nut alihankintatoiminnan olleen 
alihankintayhtiöiden sijasta työvoi-
man välittämiseen osallistuneen 

X:n liiketoimintaa . X oli tuomittu 
törkeästä veropetoksesta hänen lai-
minlyötyään verotusta varten sää-
detyt velvollisuutensa .

Korkein oikeus katsoi ratkaisus-
ta tarkemmin ilmenevillä perusteil-
la, että A:n ja B:n menettely oli ajal-
lisesti yhteydessä päätekoon sekä 
edistänyt päätekoa ja lisännyt sen 
tekemisen mahdollisuutta, minkä 
vuoksi A:n ja B:n menettelyä voi-
tiin arvioida avunantona X:n syyk-
si luettuun törkeään veropetok-
seen .

KKO:2020:53
Sotilasrikos – Palvelusrikos – Esi-
tutkinta

Ilmavoimien komentaja A oli saa-
nut tietoja, joiden mukaan lennos-
ton komentaja Y oli johtaessaan 
Puolustusvoimien vapaaehtoista 
harjoitusta esiintynyt päihtyneenä 
ja käyttäytynyt epäasiallisesti har-
joitukseen osallistuneita kohtaan .

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevillä perusteilla kat-
sottiin, että A:n olisi Y:n kurinpi-
toesimiehenä tullut pyytää esitut-
kinnan toimittamista muutaman 
päivän kuluessa siitä, kun hän oli 
saanut harjoituksen tapahtumista 
sellaiset tiedot, että hänellä oli ol-
lut syytä epäillä Y:n syyllistyneen 
sotilasrikokseen . Kun A oli ilman 
perusteltua syytä tehnyt tutkinta-
pyynnön yli kaksi kuukautta myö-
hemmin, hän oli tahallaan jättänyt 
täyttämättä palvelusvelvollisuu-
tensa ja siten syyllistynyt palvelus-
rikokseen .

RL 45 luku 1 § 
L sotilaskurinpidosta ja rikostor-
junnasta puolustusvoimissa 27 § 
1 mom 
Yleinen palvelusohjesääntö 60 § 
Yleinen palvelusohjesääntö 66 §

KKO:2020:54
Petos – Törkeä petos – Omaisuu-
den ositus

Syytteen mukaan A oli A:n ja B:n 
välisessä omaisuuden osituksessa 
erehdyttänyt sen toimittanutta pe-
sänjakajaa jättämällä ilmoittamatta 
avioeron vireille tulon jälkeen saa-
mansa osinkotulot osittain omista-
mastaan osakeyhtiöstä, jossa hän 
työskenteli . Kysymys siitä, olivatko 
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maksetut osingot avio-oikeuden 
alaista omaisuutta ja oliko A syyl-
listynyt hovioikeuden hänen syyk-
seen lukemaan törkeään petok-
seen . Ks . KKO:1994:6

KKO:2020:55
Liikennerikos – Liikenneturvalli-
suuden vaarantaminen – Törkeä 
liikenneturvallisuuden vaaranta-
minen – Rangaistuksen määrää-
minen – Rangaistuslajin valinta 
– Sakko – Ehdollinen vankeus

Tekohetkellä 18-vuotias A oli syyl-
listynyt törkeään liikenneturvalli-
suuden vaarantamiseen kuljetta-
malla henkilöautoa noin 500 met-
rin matkan 190 kilometrin tunti-
nopeudella yleisellä tiellä, jolla no-
peusrajoitus oli ollut 80 kilometriä 
tunnissa . Olosuhteet tekopaikalla 
olivat olleet hyvät, eikä A:n näkö-
piirissä ollut ollut muita ajoneuvo-
ja . A:lla ei ollut ollut kyydissään 
matkustajia . Korkein oikeus katsoi 
ratkaisustaan ilmenevillä perusteil-
la, että A voitiin teon vakavuudes-
ta huolimatta tuomita sakkoran-
gaistukseen .

KKO:2020:56
Kuluttajamarkkinoilta kielletyn 
psykoaktiivisen aineen kiellon 
rikkominen – Muutoksenhaku – 
Valituslupa

A:lla oli ollut paitansa alla 400 gram-
maa synteettistä hasista (AB-CHMI-
NACA) sisältäneitä levyjä, kun polii-
si oli tarkastanut hänet huoltoase-
man pihalla . Hovioikeus oli hylän-
nyt ensisijaisen syytteen laittomasta 
tuontitavaraan ryhtymisestä ja tuo-
minnut A:n toissijaisen syytteen mu-
kaisesti kuluttajamarkkinoilta kiel-
letyn psykoaktiivisen aineen kiellon 
rikkomisesta, koska A oli varastoi-
nut kyseistä ainetta .

A:lle oli myönnetty valituslupa 
rajoitettuna koskemaan kysymystä 
siitä, oliko A:n menettelyä pidettä-
vä kuluttajamarkkinoilta kielletyn 
psykoaktiivisen aineen varastoimi-
sena . Korkeimman oikeuden rat-
kaisusta tarkemmin ilmenevillä pe-
rusteilla katsottiin, että A:n menet-
telyssä ei ollut ollut kysymys sano-
tun rangaistussäännöksen mukai-
sesta varastoimisesta, minkä vuok-
si syyte kuluttajamarkkinoilta kiel-

letyn psykoaktiivisen aineen kiel-
lon rikkomisesta hylättiin .

Syyttäjän vastauksessaan A:n va-
litukseen Korkeimmassa oikeudes-
sa esittämä ensisijainen rangaistus-
vaatimus laittomasta tuontitava-
raan ryhtymisestä jätettiin tutki-
matta, koska vaatimus ei koskenut 
sitä kysymystä, johon valituslupa 
oli myönnetty .

RL 44 luku 5 a § 
OK 30 luku 3 § 2 mom 2 kohta

KKO:2020:57
Huoneenvuokra – Asuinhuoneis-
ton vuokraus – Oikeudenkäynti-
menettely – Kanne – Kanteen 
ennenaikaisuus

Vuokralaista ei voitu velvoittaa 
maksamaan tuomion antamishet-
kellä erääntymättömiä vuokria sii-
hen saakka, kunnes huoneisto oli 
luovutettu vuokranantajan hallin-
taan . Kun kantaja ei ollut edes väit-
tänyt saatavaansa erääntyneeksi, 
kanne tuli tältä osin jättää tutki-
matta .

KKO:2020:58
Työsopimus – Yhteistoiminta 
yrityksissä

Työnantaja oli järjestänyt samanai-
kaisesti kahdet kustannussäästötar-
peista johtuneet työvoiman vähen-
tämistä koskeneet yhteistoiminta-
neuvottelut, joissa käsiteltiin työn-
antajan harkitsemia, osin eri henki-
löstöryhmiin kohdistuvia säästö- ja 
tehostamistoimenpiteitä .

Korkein oikeus katsoi, että työn-
antaja oli voinut järjestää eri toi-
menpiteitä koskevat neuvottelut 
erikseen ja neuvotella kustakin toi-
menpiteestä niiden henkilöstöryh-
mien edustajien kanssa, joiden työ 
uhkasi toimenpiteen vuoksi vähen-
tyä . Työnantaja vastasi kuitenkin 
neuvottelujen järjestämisestä si-
ten, että henkilöstön edustajien tie-
donsaanti ja mahdollisuus lausua 
toimenpidevaihtoehdoista toteu-
tuivat myös siltä osin kuin neuvot-
teluissa nousi esiin kysymyksiä, 
joilla oli liityntä kumpiinkin neu-
votteluihin . Kun tällaisista kysy-
myksistä oli neuvoteltu asianmu-
kaisesti molemmissa neuvotteluis-
sa, työnantajan ei katsottu laimin-
lyöneen yhteistoiminnasta yrityk-

sissä annetun lain mukaisia vel-
voitteitaan .

L yhteistoiminnasta yrityksissä 
7 §, 46 § ja 50 §

KKO:2020:59
Rangaistuksen määrääminen – 
Rangaistuksen mittaaminen – 
Rangaistuslajin valinta – Törkeä 
petos

A oli erehdyttänyt useita henkilöitä 
ilmoittamalla olevansa oikeustie-
teen kandidaatti tai asianajaja ja 
esiintynyt heidän avustajanaan rii-
ta- ja rikosoikeudenkäynneissä, vaik-
ka hänellä ei ollut ollut suomalaista 
oikeustieteellistä tutkintoa eikä oi-
keutta toimia oikeudenkäyntiavus-
tajana .

Kysymys rangaistuksen määrää-
misestä .

Ks . KKO:2020:27 .

KORKEIN  
HALLINTO-OIKEUS

Yleishallintoasiat

KHO:2020:72
Tietosuoja – Yleinen tietosuo-
ja-asetus – Muutoksenhakutie – 
Tiedonsaantioikeuden epääminen 
– Lokitietopyyntö – Viranomai-
nen rekisterinpitäjänä – Unionin 
oikeuden yhtenäinen sovelta-
minen

Verohallinto oli päätöksessään tar-
kastellut lokitietoja koskenutta tie-
topyyntöä paitsi asiakirjajulki-
suutta koskevien viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (julkisuuslaki) säännösten pe-
rusteella, myös rekisteröidyn oi-
keutta saada pääsy henkilötietoi-
hin koskevan yleisen tietosuo-
ja-asetuksen säännöksen perus-
teella . Tietopyynnön esittänyt hen-
kilö oli Verohallinnon päätöksestä 
hallinto-oikeudelle tekemässään 
valituksessa viitannut paitsi julki-
suuslakiin, myös yleiseen tietosuo-
ja-asetukseen ja henkilötietola-
kiin . Hallinto-oikeus oli kuitenkin 
käsitellyt ja ratkaissut asian yksin-
omaan asiakirjajulkisuusasiana 
soveltaen pelkästään julkisuuslain 
säännöksiä .
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Koska rekisterinpitäjänä oli vi-
ranomainen, kysymys oli tällöin 
siitä, voitiinko sen yleisen tietosuo-
ja-asetuksen 15 artiklaa soveltaen 
tekemästä tiedonsaantioikeuden 
epäämistä koskevasta päätöksestä 
valittaa yleisen tietosuoja-asetuk-
sen 79 artiklan 1 kohta ja hallinto-
lainkäyttölain 5 §:n 1 momentti ja 
7 §:n 1 momentti huomioon ottaen 
suoraan hallinto-oikeudelle siitä 
huolimatta, että rekisteröidyllä oli 
yleisen tietosuoja-asetuksen 77 ar-
tiklan 1 kohdan ja henkilötietolain 
28 §:n 2 momentin perusteella joka 
tapauksessa oikeus saattaa asia tie-
tosuojavaltuutetun käsiteltäväksi .

Yleisen tietosuoja-asetuksen 79 ar-
tiklan 1 kohdassa säädetään rekis-
teröidyn oikeudesta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin . Sekä unio-
nin oikeuden yhtenäinen sovelta-
minen että yhdenvertaisuusperiaa-
te edellyttävät, että unionin oikeu-
den sellaisen säännöksen tai mää-
räyksen sanamuotoa, joka ei sisällä 
nimenomaista viittausta jäsenvalti-
oiden oikeuteen säännöksen tai 
määräyksen sisällön ja ulottuvuu-
den määrittämiseksi, on tavallisesti 
tulkittava koko unionissa itsenäi-
sesti ja yhtenäisesti . Ottaen huo-
mioon sanotun asetuksenkohdan 
sanamuodon ja sillä tavoitellut pää-
määrät sekä asiayhteyden ja unio-
nin oikeuden säännökset ja mää-
räykset kokonaisuudessaan kor-
kein hallinto-oikeus katsoi, että sii-
nä tarkoitetaan oikeutta tehokkai-
siin oikeussuojakeinoihin tuo-
mioistuimessa .

Rekisteröidyllä oli näin ollen oi-
keus myös valittaa viranomaisen 
asemassa olevan rekisterinpitäjän 
yleisen tietosuoja-asetuksen 15 ar-
tiklaa soveltaen tekemästä tiedon-
saantioikeuden epäämistä koske-
vasta päätöksestä suoraan hallin-
to-oikeudelle . Hallinto-oikeuden 
olisi siten tullut käsitellä valitus 
Verohallinnon päätöksestä paitsi 
asiakirjajulkisuusasiana, myös re-
kisteröidyn tiedonsaantioikeutta 
koskevana tietosuoja-asiana sovel-
taen yleisen tietosuoja-asetuksen 
säännöksiä . Hallinto-oikeuden pää-
tös oli kumottava ja asia oli palau-
tettava sille uudelleen käsiteltäväk-
si myös tietosuoja-asiana .

Vrt . KHO 2007:20 
Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton asetus (EU) 2016/679 luonnol-
listen henkilöiden suojelusta hen-
kilötietojen käsittelyssä sekä näi-
den tietojen vapaasta liikkuvuu-
desta ja direktiivin 95/46/EY ku-
moamisesta (yleinen tietosuo-
ja-asetus) 15 artikla 1 kohta, 77 ar-
tikla 1 kohta, 78 artikla 1 kohta ja 
79 artikla 1 kohta 
Henkilötietolaki 26 § 1 momentti, 
28 § 2 momentti, 40 § 2 momentti 
ja 45 § 1 momentti 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mo-
mentti ja 7 § 1 momentti 
Unionin tuomioistuimen tuomio 
1 .10 .2019, Planet49 (C-673/17, 
EU:C:2019:801)

KHO:2020:73
Tavaramerkki – Ehdoton rekiste-
röintieste – Harhaanjohtavuus – 
Palvelujen luonne – Päätöksen 
perusteleminen – Patentti- ja 
rekisterihallituksen valitus

Markkinaoikeus oli kumonnut ta-
varamerkin hotelli ravintola MAL-
MIKUMPU (kuvio) rekisteröinnin 
katsoen, toisin kuin Patentti- ja re-
kisterihallitus (PRH), että tavara-
merkki oli palvelujen luonteen suh-
teen harhaanjohtava luokan 41 pal-
veluille rekisteröitynä .

Korkein hallinto-oikeus arvioi 
tavaramerkin kohderyhmän miel-
tävän sen kokonaisuutena ensisijai-
sesti hotelli-ravintolan nimeksi eli 
sellaisia ryhmään 43 kuuluvia ra-
vintola- ja hotellipalveluja tarkoitta-
vaksi, joita rekisteröinti ei koske-
nut . Tavaramerkki oli siten koko 
rekisteröinnin suojapiirin osalta 
omiaan johtamaan kuluttajia har-
haan . PRH:n valitus hylättiin .

Tavaramerkkilaki (7/1964) 14 § 
1 momentti 2 kohta (616/2016) 
Tavaramerkkilaki (544/2019) 
100 §, 106 § ja 107 § 1 momentti

KHO:2020:75
Toimeentulotuki – Perustoimeen-
tulotuki – Perusosa – Muu perus-
meno – Lähivanhemman toi-
meentulotuki – Lapsen tapaami-
nen etävanhemman kanssa – 
Matkakulut

Lastenvalvojan vahvistamassa lap-
sen huollosta ja tapaamisoikeudes-
ta tehdyssä sopimuksessa oli sovit-
tu, että lähivanhempi maksaa lap-

sen kulut, jotka aiheutuivat etävan-
hemman tapaamisesta . Kansanelä-
kelaitos ei ollut myöntänyt lähivan-
hemmalle perustoimeentulotukea 
lapsen matkakuluihin, koska lap-
sen tapaamisesta aiheutuneita me-
noja ei toimeentulotuesta annetun 
lain 7 b §:n 1 momentin 6 kohdan 
mukaan huomioida lähivanhem-
malle . Muilta osin matkakulut oli-
vat päätöksen mukaan perusosalla 
katettavia menoja, joita ei erikseen 
huomioida menoina perustoimeen-
tulotukilaskelmassa . Hallinto-oikeus 
oli hylännyt lähivanhemman vali-
tuksen .

Korkeimmassa hallinto-oikeudes-
sa oli ratkaistavana, otetaanko lap-
sen ja etävanhemman tapaamisesta 
aiheutuva matkakulu huomioon lä-
hivanhemman ja lapsen perustoi-
meentulotuessa toimeentulotuesta 
annetun lain 7 b §:ssä tarkoitettuna 
muuna perusmenona .

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että muutoksenhakijan perustoi-
meentulotukea koskevassa hake-
muksessaan ilmoittama lapsen ja 
etävanhemman tapaamisesta aiheu-
tunut matkakulu ei kuulunut toi-
meentulotuesta annetun lain 7 a §:n 
mukaisiin perustoimeentulotuen pe-
rusosalla katettaviin menoihin .

Korkein hallinto-oikeus viittasi 
toimeentulotuesta annetun lain esi-
töihin, joissa korostetaan, että lap-
sen oikeus tavata vanhempaansa 
tulee viime kädessä turvata myön-
tämällä tarkoitusta varten toimeen-
tulotukea . Lain 7 b §:n 1 momentin 
6 kohdan sanamuodon mukaan 
muuna perusmenona huomioon 
otetaan kuitenkin vain lapsen kans-
sa eri taloudessa asuvalle vanhem-
malle aiheutuvat menot . Kansan-
eläkelaitoksen päätös olla myöntä-
mättä lähivanhemmalle perustoi-
meentulotukea ei siten ollut lain 
vastainen .

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että asiassa ei tullut ratkaistavaksi 
se, olivatko lapsen ja etävanhem-
man tapaamisista lähivanhemmal-
le aiheutuvat matkakulut erityisesti 
lapsen etu huomioon ottaen sellai-
sia toimeentulotuen hakijan erityi-
sistä tarpeista tai olosuhteista joh-
tuvia menoja, jotka kunnassa tulisi 
ottaa huomioon toimeentulotuesta 
annetun lain 7 c §:ssä tarkoitettua 
täydentävää toimeentulotukea myön-
nettäessä .
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Laki toimeentulotuesta 7 b § 1 mo-
mentti 6 kohta

KHO:2020:76
Ahvenanmaan muinaismuistolaki 
– Kajoamislupa – Arkeologiset 
tutkimukset – Kustannusten 
korvaaminen – Kohtuullisuus-
arviointi – Suurehko yksityinen 
työhanke

Hakija oli Ahvenanmaan muinais-
muistolain 11 §:n nojalla hakenut 
lupaa kajota kiinteään muinais-
jäännökseen, jotta alueelta voitai-
siin ottaa maa-aineksia . Ahvenan-
maan maakunnan hallitus oli pää-
töksessään todennut, että kajoamis-
lupa voidaan myöntää sen jälkeen, 
kun alueella on tehty arkeologisia 
tutkimuksia ja päättänyt, että haki-
jan on kustannettava tutkimukset . 
Maakunnan hallitus oli viitannut 
Ahvenanmaan muinaismuistolain 
15 §:ään ja toimittanut hakijalle ar-
vion arkeologisten tutkimusten 
kustannuksista .

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että kajoamislupa oli maakunnan 
hallituksen päätöksellä myönnetty 
ehdollisena . Päätöksestä ei ilmen-
nyt muita perusteluja kustannus-
vastuulle kuin viittaus maakunnan 
hallituksen suuntaa antavaan sään-
nöstöön . Ahvenanmaan muinais-
muistolaissa ja sen esitöissä paino-
tettiin, että hankkeen toteuttajan 
voitiin edellyttää korvaavan kus-
tannukset vain, jos sitä olosuhteet 
huomioon ottaen ei ollut pidettävä 
kohtuuttomana . Päätöksestä ei il-
mennyt, että maakunnan hallitus 
olisi ottanut huomioon tapauksen 
olosuhteet ja arvioinut kustannus-
vastuun kohtuullisuutta .

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että kajoamislupa oli myönnetty 
lainvastaisin ehdoin, koska päätök-
sestä ei käynyt ilmi miten hakijan 
tulisi toimia, jotta asia etenisi, eikä 
määräaikaa, mihin mennessä edel-
lytetyt arkeologiset tutkimukset 
tuli suorittaa . Päätös ei myöskään 
sisältänyt arviota kustannusvas-
tuun kohtuullisuudesta . Lisäksi kä-
sittely maakunnan hallituksessa ei 
ollut ollut Ahvenanmaan itsehallin-
tolain ja hallintolain mukaista, kos-
ka maakunnan hallitus ei ollut va-
rannut hakijalle tilaisuutta lausua 
kulttuuriviraston raportista ja alus-
tavasta tutkimussuunnitelmasta, 

eikä maakunnan hallitus ollut pyy-
tänyt asiassa lausuntoa Museovi-
rastolta .

Korkein hallinto-oikeus kumosi 
maakunnan hallituksen päätöksen 
ja palautti asian uudelleen käsiteltä-
väksi ohjein, että asiaa uudelleen 
käsiteltäessä tulee huomioida, mitä 
tässä yhteydessä tarkoitetaan suu-
rehkolla yksityisellä työhankkeella .

Suomen perustuslaki 21 § 1 mo-
mentti 
Ahvenanmaan itsehallintolaki 18 § 
11 kohta ja 23 § 3 kohta 
Ahvenanmaan muinaismuistolaki 
11 § ja 15 §

KHO:2020:77
Tupakkalaki – Myyntikielto – 
Sähkösavuke – Höyrystettäväksi 
tarkoitettu nikotiiniton neste – 
Elintarvikemakutiiviste – Teknis-
ten määräysten direktiivi – Ilmoi-
tusmenettelyn laiminlyönti

Kunnan valvontaviranomainen oli 
kieltänyt yhtiötä myymästä säh-
kösavukkeiden erikoisliikkeessään 
elintarvikemakutiivisteitä tupak-
kalain 96 §:n nojalla . Kiellon tehos-
teeksi oli asetettu uhkasakko . Kiel-
to perustui tupakkalain 11 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa savukkeelle ja 
kääretupakalle säädettyyn tunnus-
omaisen tuoksun tai maun kiel-
toon, jota lain 25 §:n mukaan sovel-
letaan myös sähkösavukkeen avul-
la höyrystettäväksi tarkoitettuun 
muuhun nesteeseen kuin nikotiini-
nesteeseen .

Tupakkalailla (549/2016) on 
saatettu tupakkatuotedirektiivi 
2014/40/EU kansallisesti voimaan . 
Direktiivillä on harmonisoitu muun 
ohella tupakkatuotteiden aines-
osia, kuten makuaineita koskeva 
sääntely . Sen sijaan esimerkiksi 
sähkösavukkeiden makuaineita 
koskeva sääntely on jätetty jäsen-
valtioille . Näihin kansallisiin lisä-
rajoituksiin jäsenvaltioiden on so-
vellettava tupakkatuotedirektiivin 
johdanto-osan 47 kohdan mukai-
sesti teknisten määräysten direk-
tiiviä 2015/1535/EU ja siihen si-
sältyvää ilmoitusmenettelyä . Tek-
nisten määräysten direktiivin 5 ar-
tiklan 3 kohta velvoittaa jäsenval-
tiota toimittamaan viipymättä ko-
missiolle teknisen määräyksen lo-
pullisen tekstin .

Asiassa oli korkeimmassa hallin-
to-oikeudessa kysymys muun ohel-
la siitä, oliko tupakkalain säätämi-
sen yhteydessä noudatettu teknis-
ten määräysten direktiivin mukais-
ta ilmoitusmenettelyä kaikilta osin . 
Korkeimman hallinto-oikeuden työ- 
ja elinkeinoministeriöltä pyytämän 
lausunnon mukaan sähkösavukkei-
den makunesteiden myyntikieltoa 
koskevaa lopullista tekstiä ei ollut 
toimitettu komissiolle teknisten mää-
räysten ilmoitusmenettelyssä . Asias-
sa oli ratkaistavana, mikä oikeus-
vaikutus kyseiselle laiminlyönnille 
oli annettava .

Korkein hallinto-oikeus viittasi 
unionin tuomioistuimen vakiintu-
neeseen oikeuskäytäntöön, jonka 
mukaan teknisten määräysten di-
rektiivin edellyttämän tiedonanto-
velvollisuuden laiminlyönti merkit-
see olennaista menettelymääräys-
ten rikkomista ja josta seuraa, ettei 
näin säädettyjä kansallisia teknisiä 
määräyksiä voida soveltaa yksityi-
siä oikeussubjekteja vastaan . Kun 
lisäksi otettiin huomioon teknisten 
määräysten direktiivin tarkoitus, 
jonka katsottiin lopullisen säädös-
tekstin toimittamisen osalta olevan 
mahdollistaa komissiolle jälkikätei-
nen valvonta mahdollista rikko-
musmenettelyä varten, lopullisen 
säädöstekstin toimittamatta jättä-
minen katsottiin olennaiseksi me-
nettelymääräysten rikkomiseksi, 
josta seurasi, ettei sähkösavukkei-
den makunesteiden myyntikieltoa 
koskeviin säännöksiin voitu vedota 
yhtiötä vastaan . Hallinto-oikeuden 
ja kunnan valvontaviranomaisen 
päätökset kumottiin .

Tupakkalaki 2 § 18–20 ja 25 kohta, 
11 § 1 momentti 1 kohta, 24 § 
(549/2016) 1 momentti 2 kohta, 
25 §, 96 § ja 105 § 1 momentti 
Tupakkatuotteiden ja vastaavien 
tuotteiden valmistamista, esittä-
mistapaa ja myyntiä koskevien jä-
senvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähen-
tämisestä sekä direktiivin 2001/37/
EY kumoamisesta annettu Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi 2014/40/EU johdanto-osa 
47 kohta 
Teknisiä määräyksiä ja tietoyhteis-
kunnan palveluja koskevia määrä-
yksiä koskevien tietojen toimitta-
misessa noudatettavasta menette-
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lystä annettu Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivi 
2015/1535/EU johdanto-osa 3, 5, 6 
ja 8 kohta sekä 5 artikla 1 kohta 
ensimmäinen, toinen, kolmas ja 
viides alakohta, 2 kohta ja 3 kohta 
sekä 6 artikla 1 kohta ja 2 kohta 
ensimmäinen ja toinen alakohta

Unionin tuomioistuimen tuomiot 
asioissa C-194/94, CIA Security In-
ternational, C-226/97, Lemmens, 
C-307/13, Ivansson ym . ja C-390/18, 
Airbnb Ireland

KHO:2020:82
Perusopetuslaki – Maksuton 
kuljetus esiopetukseen – Kulje-
tusavustus – Riittävä avustus – 
Kuljettamisesta aiheutuvat 
välttämättömät ja välittömät 
menot

Asiassa oli ratkaistavana, oliko pe-
rusopetuslain 32 §:n 1 momentin 
mukaan maksuttoman kuljetuksen 
vaihtoehtona oppilaan kuljettamis-
ta tai saattamista varten myönnet-
tävää avustusta pidettävä riittävä-
nä, kun huoltajalle maksetaan 
avustus vain niistä kodin ja esiope-
tuspaikan välisistä yhdensuuntai-
sista matkoista, jolloin oppilas on 
kyydissä, eikä siten niistä matkois-
ta, jolloin huoltaja aamulla palaa 
kotiin esiopetuspaikasta ja esiope-
tuksen päättymisen jälkeen menee 
hakemaan oppilaan kotiin .

Perusopetuslain 32 §:n 1 momen-
tin mukaan maksuttoman kuljetuk-
sen vaihtoehtona myönnettävän 
avustuksen tulee olla riittävä . Voi-
massa olevaa lakia edeltäneen lain 
esitöiden (HE 30/1982 vp) mukaan 
kuljetusavustusta voitiin pitää riittä-
vänä, jos huoltajalle korvattiin kul-
jettamisesta aiheutuneet välttämät-
tömät ja välittömät menot .

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että kuljetusavustuksella tulee kor-
vata kuljetuksista aiheutuvia me-
noja myös sellaisen matkan osalta, 
jolla lapsi ei ole mukana, jos kysei-
nen matka on välttämätön lapsen 
kuljetuksen toteuttamiseksi ja liit-
tyy välittömästi siihen .

Asiassa saadun selvityksen mu-
kaan A:n huoltaja palasi kotiin vie-
tyään A:n esiopetukseen ja vastaa-
vasti lähti kodista hakeakseen A:n 
esiopetuksesta . Tämän vuoksi kor-
kein hallinto-oikeus katsoi, että 
myös niistä kodin ja esiopetuspai-

kan välisistä matkoista, joilla A ei 
ollut kyydissä, aiheutuvia kustan-
nuksia oli pidettävä A:n kuljettami-
sesta aiheutuvina välttämättöminä 
ja välittöminä menoina . X:n kun-
nan maksamaa kuljetusavustusta 
ei siten ollut pidettävä perusopetus-
lain 32 §:n 1 momentin mukaisena 
riittävänä avustuksena . Hallinto-oi-
keuden ja X:n kunnan sivistysjoh-
tajan päätökset kumottiin ja asia 
palautettiin sivistysjohtajalle uu-
delleen käsiteltäväksi .

Perusopetuslaki 32 § 1 momentti

KHO:2020:86
Opiskelijavalinta – Poliisiammat-
tikorkeakoulu – Nuhteettomuus 
– Luotettavuus – Ulkomaansidon-
naisuus – Henkilöturvallisuussel-
vitys – Kaksoiskansalaisuus – Ko-
konaisharkinta – Yhdenvertai-
suus – Syrjintä – Suullinen 
käsittely

Poliisiammattikorkeakoulun valin-
takokeen hyväksytysti suoritta-
neelta hakijalta oli Poliisiammatti-
korkeakoulusta annetun lain 24 §:n 
1 momentin 3 kohdan nojalla evät-
ty opiskeluoikeus sillä perusteella, 
että hakijan ei hänestä henkilötur-
vallisuusselvityksessä ilmenneiden 
ulkomaansidonnaisuuksien perus-
teella katsottu täyttävän opiskeli-
jaksi otettavalta edellytettävää vaa-
timusta luotettavuudesta .

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että Poliisiammattikorkeakoulun 
päätös perustui suojelupoliisin suo-
rittamaan turvallisuusselvitykseen 
nojautuvana turvallisuusselvitys-
lain 11 §:n 3 momentissa mainittu-
jen riskitekijöiden kokonaisarvi-
oon . Opiskelupaikan epäämistä ei 
ollut perusteita pitää yhdenvertai-
suusperiaatteen vastaisena tai syr-
jivänä, kun päätös ei ollut perustu-
nut yksinomaan hakijan kaksois-
kansalaisuuteen, vaan hänen olo-
suhteitaan koskevien tietojen pe-
rusteella tehtyyn tapauskohtaiseen 
kokonaisharkintaan .

Korkein hallinto-oikeus kumosi 
hallinto-oikeuden päätöksen, jolla Po-
liisiammattikorkeakoulun hallituk-
sen päätös oli kumottu, ja saattoi vii-
meksi mainitun päätöksen voimaan .

Laki Poliisiammattikorkeakoulusta 
13 §, 24 § 1 momentti 3 kohta, 25 § 

ja 27 § 1 momentti 
Turvallisuusselvityslaki 1 §, 3 § 
1 momentti 1 kohta ja 11 § 3 mo-
mentti

KHO:2020:87
Virkamiesasia – Puolustusvoimat 
– Siirto vaativuusluokaltaan ja 
palkkaukseltaan alempaan 
tehtävään – Valituskielto – Perus-
oikeusmyönteinen tulkinta

A oli puolustusvoimissa logistiikka-
rykmentin esikunnan päätöksellä 
määrätty palvelun asianmukaista 
järjestämistä varten siirtymään si-
viilivirassaan toiseen vaativuusluo-
kaltaan ja palkkaukseltaan alem-
paan tehtävään . Hallinto-oikeus oli 
jättänyt A:n valituksen tutkimatta, 
koska päätös koski sellaista puolus-
tusvoimista annetun lain 41 §:ssä 
tarkoitettua tehtävään määräämis-
tä, johon ei saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan saanut hakea muu-
tosta valittamalla . Hallinto-oikeus 
totesi perustuslakivaliokunnan lau-
suntoon (PeVL 51/2006 vp) viita-
ten, ettei voitu katsoa, että kyseisen 
lainkohdan soveltaminen olisi Suo-
men perustuslain 106 §:ssä tarkoi-
tetulla tavalla ilmeisessä ristiriidas-
sa perustuslain kanssa .

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että puolustusvoimista annetun lain 
41 §:n 3 momentin sisältämän vali-
tuskiellon soveltaminen johtaisi sii-
hen, ettei A:lla olisi käytettävissään 
oikeussuojakeinoa, vaikka alem-
paan tehtävään siirtämistä koskeva 
päätös vaikutti heikentävästi hänen 
etuihinsa ja oikeuksiinsa . Perustus-
lakivaliokunnan lausunnosta (PeVL 
51/2006 vp) ei ollut saatavissa yksi-
selitteistä vastausta siihen, miten 
valituskiellon soveltamisalaa olisi 
tältä osin perustuslain 21 §:n valos-
sa tulkittava . Korkein hallinto-oi-
keus viittasi myöhempään, vastaa-
van kaltaista valituskieltoa koske-
vaan rajavartiolaitoksen hallinnosta 
annetun lain lainvalmisteluaineis-
toon, ja totesi, että ainakin nyttem-
min tämän kaltaisen valituskiellon 
ei ole katsottu voivan kohdistua pää-
tökseen, joka merkitsee siirtoa 
alemman tasoiseen virkaan tai teh-
tävään . Tällaisessa tulkinnallisesti 
jossain määrin epäselvässä tilan-
teessa valituskieltosäännöksen alaa 
oli tulkit tava perusoikeusmyöntei-
sesti eli suppeasti .
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Korkein hallinto-oikeus kumosi 
hallinto-oikeuden päätöksen ja pa-
lautti asian hallinto-oikeudelle uu-
delleen käsiteltäväksi .

Suomen perustuslaki 21 § 1 ja 
2 momentti 
Laki puolustusvoimista 41 § 1 ja 
3 momentti

KHO:2020:88
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen 
suojelu – Vaino – Vakava haitta – 
Toissijainen suojelu – Turkki 
– Maatietous

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt 
Turkin kansalaisen A:n kansainvälis-
tä suojelua koskevan hakemuksen . A 
oli etniseltä taustaltaan kurdi ja hän 
oli HDP-puolueen jäsen . Maahan-
muuttovirasto oli hyväksynyt tosi-
seikkana sen, että vuonna 2016 A:n 
kotiin oli tehty kotiratsia ja hänet oli 
vuoden aikana pidätetty noin neljä 
kertaa . A:ta oli pahoinpidelty kotirat-
sian ja yhden pidätyksen aikana . 
Maahanmuuttovirasto totesi, että ky-
seisiä oikeudenloukkauksia voitiin 
pitää vainoksi katsottavina tekoina . 
Maahanmuuttovirasto kuitenkin 
katsoi, että pidätykset liittyivät A:n 
kotialueen turvallisuustilanteeseen, 
eikä A ole tulevaisuudessa viran-
omaisten erityisen mielenkiinnon 
kohteena ja siten vaarassa joutua oi-
keudenloukkausten kohteeksi . Hal-
linto-oikeus hylkäsi A:n valituksen .

Korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa oli A:n valituksesta ensin 
otettava kantaa siihen, olivatko hä-
neen kohdistuneet oikeudenlouk-
kaukset olleet vainoksi katsottavia 
tekoja . Tämän jälkeen asiassa oli 
ratkaistava kysymys siitä, mikä näi-
den oikeudenloukkausten ja muun 
asiassa saadun selvityksen merki-
tys oli arvioitaessa häneen tulevai-
suudessa kohdistuvaa kansainväli-
sen suojelun tarvetta .

Korkein hallinto-oikeus yhtyi 
Maahanmuuttoviraston arvioon ja 
katsoi, että valittajaan kohdistunei-
ta oikeudenloukkauksia oli pidettä-
vä ulkomaalaislain 87 a §:ssä tar-
koitettuina vainoksi katsottavina 
tekoina . Arvioidessaan sen jälkeen 
valittajaan kohdistuvaa tulevaisuu-
den uhkaa korkein hallinto-oikeus 
totesi, että yksinomaan kurditausta 
tai HDP-puolueen jäsenyys ei maa-
tiedon perusteella olleet kansainvä-

lisen suojelun peruste . Valittajan 
kokemuksista ja toiminnasta saa-
dun selvityksen perusteella ja ot-
taen huomioon maatiedon valitta-
jaan ei muutoinkaan kohdistunut 
tulevaisuudessa sellaista vaaraa, 
jonka voitaisiin katsoa olevan syy-yh-
teydessä ulkomaalaislain 87 b §:ssä 
tarkoitettuihin vainon syihin . Tur-
vapaikan myöntämisen edellytyk-
set eivät tämän vuoksi täyttyneet 
eikä valittajalle voitu antaa turva-
paikkaa .

Esitetyn selvityksen perusteella 
sekä valittajaan jo kohdistuneet oi-
keudenloukkaukset ja hänen Tur-
kissa sijaitsevan kotialueensa tur-
vallisuustilannetta koskeva ajan-
kohtainen maatieto huomioon ot-
taen korkein hallinto-oikeus kui-
tenkin katsoi valittajalla olevan 
merkittäviä perusteita uskoa joutu-
vansa kohtaamaan epäinhimillistä 
tai ihmisarvoa loukkaavaa kohte-
lua viranomaisten taholta . Tämän 
vuoksi korkein hallinto-oikeus kat-
soi, että oli olemassa riittävät pe-
rusteet arvioida valittajan olevan 
Turkissa todellisessa vaarassa kär-
siä vakavaa haittaa ulkomaalaislain 
88 §:n 1 momentin 2 kohdassa tar-
koitetulla tavalla .

Korkein hallinto-oikeus kumosi 
hallinto-oikeuden ja Maahanmuutto-
viraston päätökset ja palautti asian 
Maahanmuuttovirastolle toissijaisen 
suojelun myöntämiseksi .

Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi 2011/95/EU vaati-
muksista kolmansien maiden kan-
salaisten ja kansalaisuudettomien 
henkilöiden määrittelemiseksi kan-
sainvälistä suojelua saaviksi henki-
löiksi, pakolaisten ja henkilöiden, 
jotka voivat saada toissijaista suo-
jelua, yhdenmukaiselle asemalle 
sekä myönnetyn suojelun sisällölle 
(uudelleenlaadittu määritelmädi-
rektiivi), 4 artiklan 4 kohta ja 15 
artikla .

Ulkomaalaislaki 87 § 1 momentti, 
87 a § 2 momentti ja 88 § 1 mo-
mentti 
Ks . KHO 2020:30

KHO:2020:89
Tavaramerkki – Sekaannusvaara 
– Tavaroiden ja palvelujen väli-
nen samankaltaisuus – Tavara-
merkkien samankaltaisuus – 

 Kokonaisarviointi – Patentti- ja 
rekisterihallituksen valitus

Markkinaoikeus oli, toisin kuin Pa-
tentti- ja rekisterihallitus (PRH), 
katsonut, että tavaramerkin NFC 
FIGHT NIGHT (kuvio) ja aiemman 
tavaramerkin UFC FIGHT NIGHT 
välillä oli sekaannusvaara, vaikka 
ensiksi mainittu tavaramerkki kos-
ki tavaroita luokassa 25 ja jälkim-
mäinen palveluja luokassa 41 .

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
kuten markkinaoikeus, että tavara-
merkkien kattamia tavaroita ja pal-
veluja oli pidettävä vähintään hei-
kosti samankaltaisina . Erityisesti 
tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT 
(kuvio) tarkoittamia taistelu-urhei-
lulajien univormuja oli katsottava 
tarkoitetun käytettäväksi muun 
ohella tavaramerkillä UFC FIGHT 
NIGHT järjestettävissä tilaisuuksis-
sa siten, että kohdeyleisö saattoi 
myös tavaramerkkien välinen sa-
mankaltaisuus huomioon ottaen 
mieltää kysymyksessä olevien tava-
roiden ja palvelujen olevan peräi-
sin samasta yrityksestä tai taloudel-
lisesti keskenään sidoksissa olevis-
ta yrityksistä . .

Vertailtavien tavaramerkkien vä-
lillä oli siten kokonaisarvioinnin pe-
rusteella katsottava olevan sekaan-
nusvaara . PRH:n valitus hylättiin .

Tavaramerkkilaki (7/1964) 1 § 
(616/2016), 6 § 1 momentti 2 kohta 
(616/2016) sekä 14 § 1 momentti 
7 kohta ja 2 momentti 3 kohta 
(616/2016) 
Tavaramerkkilaki (544/2019) 100 
ja 106 § sekä 107 § 1 momentti

KHO:2020:90
Kunnallisasia – Kuntayhtymän 
toimiala – Perussopimus – Työ-
terveyshuolto

Kuntayhtymän valtuusto oli päättä-
nyt ostaa kaupungilta työterveys-
huolto- ja yleislääkäripalveluita tuot-
tavan osakeyhtiön osakkeista 49 pro-
senttia . Hallinto-oikeus kumosi pää-
töksen kuntayhtymän jäsenen A:n 
valituksesta sillä perusteella, että 
valtuusto oli ylittänyt toimivaltansa .

Kuntayhtymän korkeimmalle 
hallinto-oikeuden tekemän valituk-
sen mukaan osakekaupassa oli ky-
symys kuntayhtymän toimialasi-
joittamisesta, ja yhtiö oli kirjanpito-
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laissa tarkoitettu omistusyhteysyri-
tys, joka ei kuulunut konserniin . 
Lisäksi osakekaupalla toteutettiin 
kuntayhtymän työnantajana myön-
tämät työterveyshuoltopalvelut 
henkilökunnalleen kuntayhtymän 
perustehtävään liittyvänä ja sitä tu-
kevana palveluna kuntayhtymän 
perussopimuksen 3 §:n 4 ja 5 mo-
mentin mukaisesti .

Kuntayhtymän perussopimuk-
sen 3 §:n 1 momentin mukaan kun-
tayhtymän tehtävänä on järjestää 
jäsenkuntien puolesta kaikki so-
siaali- ja terveyspalvelut lukuun ot-
tamatta muun ohessa työterveys-
huoltoa . Pykälän 4 momentin mu-
kaan kuntayhtymä voi tuottaa mui-
ta toimialaansa liittyviä tai sitä tu-
kevia palveluja . Pykälän 5 momen-
tin mukaan tehtävänsä toteuttami-
seksi kuntayhtymä voi olla osak-
kaana tai jäsenenä muissa yhtiöissä 
tai yhteisöissä sekä omistaa ja halli-
ta kiinteistöjä ja huoneistoja .

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että kuntayhtymän valtuusto oli 
päättänyt ostaa vähemmistöosak-
kuuden osakeyhtiöstä, jonka enem-
mistöosakkaaksi tulisi alueellinen 
osuuskauppa . Osakeyhtiö toimi kil-
pailutilanteessa markkinoilla ja se 
myi työterveyshuolto- ja yleislääkä-
ripalveluita omien osakkaidensa li-
säksi myös muille tahoille . Korkein 
hallinto-oikeus katsoi, että kuntayh-
tymän valtuuston päätös ostaa osa 
kysymyksessä olevan osakeyhtiön 
osakekannasta ei kuulunut kun-
tayhtymän perussopimuksen 3 §:n 
1 momentissa tarkoitettuihin tehtä-
viin, joten päätös oli perussopimuk-
sen vastainen . Hallinto-oikeuden 
päätöksen lopputulosta ei muutettu .

(jaostoplenum) 
Kuntalaki 7 § 1 momentti, 8 § 
1 momentti, 56 § 1 momentti 
2 kohta, 64 § 1 momentti ja 135 § 
2 momentti 
Terveydenhuoltolaki 18 § 
Työterveyshuoltolaki 4 § 1 mo-
mentti 
Kuntayhtymän perussopimus 3 § 
1, 4, 5 ja 6 momentti

Ympäristöasiat

KHO:2020:74
Maankäyttö ja rakentaminen – 
Yleiskaava – Kaavamääräys – 
Maisematyöluvan tarve – Lain-

muutos – Siirtymäsäännöksen 
soveltaminen – Yleiskaavan 
oikeusvaikutukset – Osittainen 
kumoaminen

Kunnanvaltuusto oli 16 .3 .2017 hy-
väksynyt osayleiskaavan, jossa oli 
edellytetty maisematyölupaa met-
sänhakkuiden toteuttamiseksi tie-
tyillä maisemallisesti arvokkailla 
maa- ja metsätalouskäyttöön osoite-
tuilla M-alkuisilla alueilla .

Asiassa oli korkeimmassa hallin-
to-oikeudessa kysymys siitä, mikä 
merkitys oli osayleiskaavan lain-
mukaisuuden arvioinnissa sillä, 
että puiden kaatamisen luvanvarai-
suutta yleiskaava-alueilla koskeva 
maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n 
1 momentin 3 kohta oli muuttunut 
osayleiskaavan hyväksymisen jäl-
keen, mutta ennen kaavan voi-
maantuloa . Kaavan hyväksymisen 
jälkeen voimaan tulleella maan-
käyttö- ja rakennuslain muutoksel-
la 230/2017 edellä mainitusta lain-
kohdasta oli poistettu mahdolli-
suus määrätä puiden kaataminen 
maisematyöluvan varaiseksi yleis-
kaavan maa- ja metsätalousalueilla . 
Kyseisen lainmuutoksen voimaan-
tulosäännöksen mukaan vain kaa-
voihin, jotka olivat tulleet voimaan 
ennen mainitun lain voimaantuloa, 
sovellettiin mainitun lain voimaan 
tullessa voimassa ollutta 128 §:ää .

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että osayleiskaava ei ollut tullut 
lainmuutoksen siirtymäsäännök-
sessä viitatulla tavalla voimaan en-
nen lainmuutoksen voimaantuloa 
1 .5 .2017 . Maankäyttö- ja rakennus-
lain muutetun 128 §:n 1 momentin 
3 kohdan (230/2017) soveltaminen 
kysymyksessä olevan osayleiskaa-
van osalta tarkoitti käytännössä 
sitä, ettei maisematyölupaa voitu 
määrätä koskemaan puiden kaa-
tamista osayleiskaavan M-alkuis-
ten aluevarausmerkintöjen alueil-
la . Osayleiskaavan kaavamääräys, 
jonka mukaan maisemallisesti ar-
vokkailla alueilla ma-v, ma-1 ja 
ma-2 oli voimassa maankäyttö- ja 
rakennuslain 43 §:n 2 momentin ja 
128 §:n mukainen toimenpidera-
joitus (maisematyölupa), oli siten 
lainmuutoksen vuoksi menettänyt 
lainsäädännöllisen perustansa ja 
ne oikeusvaikutukset, jotka sillä oli 
kaavaa hyväksyttäessä tarkoitettu 
olevan .

Osayleiskaavan sisältö ja oike-
usvaikutukset kaavan M-alkuisilla 
maisemallisesti arvokkailla alueil-
la olivat lainmuutoksen seuraukse-
na muuttuneet edellä kuvatulla ta-
valla . Osana kaavapäätöstä hyväk-
sytyt kaavamääräykset maisema-
työluvan tarpeesta eivät siten ol-
leet ohjeena M-alkuisille maise-
mallisesti arvokkaille alueille . 
Tästä kaavamääräysten ristiriidas-
ta lain muutokseen nähden voi ai-
heutua epäselvyyttä, kun kaavaa 
aikanaan toteutetaan . Kysymyk-
sessä olevassa muuttuneessa tilan-
teessa ei myöskään voitu riittä-
västi varmistua siitä, että osayleis-
kaava puheena olevilta osin täytti 
sille maankäyttö- ja rakennuslain 
35 §:ssä säädetyt tehtävät ja 
39 §:ssä asetetut sisältövaatimuk-
set . Kunnanvaltuuston päätös osa-
yleiskaavan hyväksymisestä oli 
näin ollen lainvastaisena kumotta-
va M-alkuisille alueille sijoittuvien 
ma-v, ma-1 ja ma-2 -aluerajausten 
osalta .

Maankäyttö- ja rakennuslaki 35 §, 
39 §, 128 § (132/1999) ja 128 § 
(230/2017)

KHO:2020:79
Ympäristölupa – Lupaviranomai-
nen – Toimivalta – Aluehallinto-
virasto – Valtion ympäristölupa-
viranomainen – Kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomainen – Tekni-
nen ja toiminnallinen yhteys – 
Jätteen ammattimainen käsittely 
– Varastointikenttä – Tuhka-
rakenne – Hulevedet – Pilaantu-
minen – Turvetuotanto

Yhtiö oli hakenut ympäristölupaa 
jätteen ammattimaiseen hyödyntä-
miseen 0,7 hehtaarin suuruisen 
tuhkarakenteisen varastointiken-
tän rakentamiseksi . Kenttä oli yh-
tiön laajan turvetuotantoalueen ym-
päröimä .

Asiassa oli korkeimmassa hallin-
to-oikeudessa ratkaistavana, kuului-
ko lupa-asian käsitteleminen valtion 
ympäristölupaviranomaisena toimi-
van aluehallintoviraston vai kun-
nan ympäristönsuojeluviranomai-
sen toimivaltaan .

Asiassa oli ensin arvioitava ra-
kentamishankkeen yhteyttä turve-
tuotantotoimintaan . Kysymys oli sii-
tä, oliko hankkeilla vesien johtami-
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sen osalta ympäristönsuojelulain 
41 §:ssä tarkoitettu tekninen ja toi-
minnallinen yhteys siten, että nii-
den vesistövaikutuksia oli tarpeen 
tarkastella yhdessä ja oliko hank-
keen ympäristöluvan myöntämisen 
edellytykset arvioitava ottaen huo-
mioon alueella harjoitettava turve-
tuotantotoiminta kokonaisuudes-
saan .

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että kysymyksessä ei ollut turve-
tuotantotoiminnan muuttaminen 
eikä sellainen uusi toiminta, joka 
muodostaisi turvetuotantotoimin-
taan liittyvän erillisen, mutta sii-
hen teknisesti ja toiminnallisesti 
liittyvän osan . Verrattain pienialai-
sella varastointikentän rakentamis-
hankkeella ja yhtiön laajamittaisel-
la turvetuotantotoiminnalla ei ollut 
teknistä ja toiminnallista yhteyttä 
eikä niiden ympäristövaikutuksia 
ollut tarpeen tarkastella yhdessä si-
ten, että toimivalta lupahakemuk-
sen ratkaisemiseen olisi kuulunut 
aluehallintovirastolle . Valmis kent-
tä olisi asfalttipäällysteinen . Hake-
muksessa oli valmiin kentän asfalt-
tipäällysteen rakenteesta liukene-
vien haitta-aineiden määrä arvioi-
tu niin vähäiseksi, ettei maaperän 
tai vesien pilaantumista aiheutu-
nut . Kun otettiin huomioon ympä-
ristöluvassa määrätty kentän tuh-
karakentamisen valmistumiselle 
asetettu suhteellisen lyhyt aika, 
myöskään kentältä sen rakennusai-
kana mahdollisesti muodostuvista 
hulevesipäästöistä ei voitu asetetut 
lupamääräykset ja toiminnan sijoi-
tuspaikka huomioon ottaen arvioi-
da aiheutuvan yksinään tai yhdes-
sä yhtiön turvetuotantoalueen kui-
vatusvesien kanssa ympäristönsuo-
jelulain 49 §:n 2 kohdassa tarkoitet-
tua merkittävää pilaantumisseura-
usta tai sen vaaraa . Hallinto-oikeu-
den päätös, jolla elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen valituk-
sesta oli kumottu ympäristölupa-
päätös, kumottiin ja kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaisen päätös 
ympäristöluvan myöntämisestä saa-
tettiin voimaan .

Ympäristönsuojelulaki 5 § 1−3 
kohta, 34 § 3 momentti, 41 § ja 
49 § 
Valtioneuvoston asetus ympäris-
tönsuojelusta 2 § 2 momentti 12 f 
kohta (584/2017)

KHO:2020:81
Vesitalousasia – Vesivoimalaitos 
– Kalatalousvelvoite – Lupamää-
räyksen muuttaminen – Vähäinen 
merkitys – Kalatie – Istutusvel-
voite

Oulujoessa sijaitsevien seitsemän 
vesivoimalaitoksen voimassa ole-
vat kalatalousvelvoitteet oli määrät-
ty vesistötoimikunnan vuosina 
1944–1955 sekä Pohjois-Suomen 
vesioikeuden vuosina 1969 ja 1970 
antamissa päätöksissä . A:n voima-
laitoksen yhteyteen tuli rakentaa 
kalatie, joka muodostui kalapor-
taasta ja kalahissistä . Kalahissi oli 
rakennettu, mutta sitä ei ollut otet-
tu käyttöön kalannousun estävän 
voimalaitoksen valmistuttua sen 
alapuolelle . B:n, C:n ja D:n laitosten 
lupapäätöksissä oli määrätty kala-
talousmaksun tyyppinen maksu sii-
hen asti, kunnes kalatie rakenne-
taan . Kalateitä ei ollut rakennettu . 
Velvoitteiden sijasta luvanhaltija 
oli toteuttanut kalaistutuksia maa-
talousministeriön ja luvanhaltijan 
välisen, valtioneuvoston 1950-lu-
vulla hyväksymän sopimuksen pe-
rusteella, jonka mukaisista istutus-
ten muutoksista oli sittemmin so-
vittu luvanhaltijan ja ministeriön 
välisissä neuvotteluissa . Vuosina 
1969 ja 1970 annettuihin E:n ja F:n 
voimalan lupapäätöksiin oli kirjat-
tu velvoite noudattaa edellä mainit-
tua sopimusta .

Asiassa oli korkeimmassa hallin-
to-oikeudessa ratkaistavana, oliko 
asiassa yhtiön hakemuksesta ollut 
edellytykset muuttaa kyseisten voi-
malaitosten kalatalousvelvoitteita 
koskevia määräyksiä . Vesilain 3 lu-
vun 23 §:n mukaan muutoksen tu-
lee olla merkitykseltään vähäinen 
eikä se saa sanottavasti koskea toi-
sen oikeutta tai etua .

Hallinto-oikeus oli kumonnut 
aluehallintoviraston päätöksen, jol-
la yhtiön hakemus lupamääräysten 
muuttamiseksi oli hylätty, ja muut-
tanut lupamääräykset pääosin yh-
tiön hakemuksen mukaisiksi .

Korkeimman hallinto-oikeuden 
mukaan esitettyjen lupamääräys-
ten muutosten merkitystä arvioita-
essa muutoksia tuli verrata kysy-
myksessä olevien voimalaitosten 
lainvoimaisiin lupamääräyksiin . 
Lupamääräysten muuttaminen hal-
linto-oikeuden päätöksen mukai-

sesti merkitsi yhden voimalaitok-
sen osalta kalatien rakentamisvel-
voitteen muuttamista vaihtoehtoi-
sesti joko kalatiehen tai istutuksiin 
perustuvaksi kalatalousvelvoitteek-
si . Kolmen voimalaitoksen lainvoi-
maisissa lupamääräyksissä kalata-
lousmaksun tyyppinen maksu oli 
määrätty tilapäiseksi kompensaa-
tiomuodoksi, kunnes kalatiet mah-
dollisesti rakennetaan . Muutettu-
jen lupamääräysten mukaan kala-
tievelvoitteiden vaihtoehdoksi tu-
lisi istutuksiin perustuva vaihto-
ehto .

Korkein hallinto-oikeus kumosi 
hallinto-oikeuden päätöksen ja saat-
toi aluehallintoviraston päätöksen 
voimaan . Hallinto-oikeuden päätök-
sellään tekemiä muutoksia voima-
laitosten kalatalousvelvoitteisiin ei 
voitu pitää merkitykseltään vähäisi-
nä, eikä ollut pois suljettua, että 
muutokset koskivat myös ulkopuo-
listen etua tai oikeutta . Hallinto-oi-
keuden tekemien muutosten mukai-
sia vaihtoehtoisiin kalatalousvel-
voitteisiin perustuvia lupamääräyk-
siä voitiin myös pitää oikeusvaiku-
tuksiltaan epäselvinä .

Vesilaki 3 luku 23 §

KHO:2020:83
Maankäyttö ja rakentaminen – 
Rakennuslupa – Vähittäiskaupan 
suuryksikkö – Hypermarket-myy-
mälä – ELY-keskuksen valitusoi-
keus – Kaupan laatu – Liiketilojen 
kerrosala – Asemakaavamääräyk-
set – Poikkeaminen asemakaa-
vasta

Yhtiölle oli myönnetty rakennuslu-
pa varastotilojen käyttötarkoituk-
sen muuttamiselle myymälätilaksi 
siten, että rakennukseen tuli vähit-
täiskaupan suuryksikkö .

Rakennuspaikka oli osoitettu 
asemakaavassa varastorakennus-
ten sekä liike- ja toimistorakennus-
ten korttelialueeksi (TVK) . Kaavas-
sa oli lisäksi pks 1 -merkinnällä 
osoitettu rakennusala, jolle sai si-
joittaa päivittäistavarakaupan suur-
yksikön . Asemakaavan yleisten 
määräysten mukaan liike- ja toi-
mistorakennusten korttelialueelle 
sai sijoittaa asemakaavakartalla 
osoitettuun paikkaan maankäyttö- 
ja rakennuslain 114 §:n mukaisen 
vähittäiskaupan suuryksikön, joka 
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oli supermarket-tyyppinen suur-
myymälä .

Asemakaavan kl 30% -merkin-
nän mukaan 30 % sallitusta kerros-
alasta voitiin käyttää liiketiloja var-
ten . Asemakaavassa määrätyn lii-
ketilojen enimmäismäärän oli ra-
kennuslupapäätöksessä katsottu 
ylittyvän 362 km2:lla eli noin viidel-
lä prosentilla, mikä oli hyväksytty 
vähäisenä poikkeamisena asema-
kaavamääräyksestä .

Korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa ratkaistavina olleissa kah-
dessa valituksessa oli ensimmäi-
sen valituksen osalta kysymys en-
sisijaisesti ELY-keskuksen valitus-
oikeudesta ja toisen valituksen 
osalta siitä, täyttikö kysymyksessä 
oleva rakennushanke rakennuslu-
van myöntämis edellytykset, kun 
otettiin huomioon rakennusluvan 
myöntämisen perusteena olleessa 
asemakaavassa annetut, muiden 
ohella kaupan laatua ja liiketilojen 
sallittua enimmäiskerros alaa kos-
kevat määräykset .

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että ELY-keskuksen valituksessa 
esitetyt valitusperusteet liittyivät 
alueiden käyttöön ja rakentamisen 
ohjaukseen, jotka kuuluivat ELY-kes-
kuksen ympäristö- ja luonnonvarat 
-vastuualueen tehtäviin ja toimi-
alaan . Kun otettiin huomioon, että 
ELY-keskusten eri vastuualueiden 
tehtävät ja toimivalta on elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksista 
annetussa laissa määritelty erilli-
siksi ja itsenäisiksi, ELY-keskuksen 
ympäristö- ja luonnonvarat -vastuu-
alueella ei ollut asiassa maankäyt-
tö- ja rakennuslain 192 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettuun 
naapuriasemaan perustuvaa vali-
tusoikeutta sen johdosta, että sa-
man ELY-keskuksen liikenne- ja 
infrastruktuuri -vastuualue toimi 
rakennuspaikkaan rajoittuvan kan-
tatien 45 (Tuusulanväylä) tienpito-
viranomaisena . Kysymyksessä ol-
lut rakennuslupa-asia ei ollut myös-
kään sellainen maankäyttö- ja ra-
kennuslain 18 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu vaikutuksiltaan valta-
kunnallinen tai merkittävä maa-
kunnallinen asia, joka kuuluisi 
ELY-keskuksen valvontatehtävien 
piiriin .

Asemakaavaan ei tässä tapauk-
sessa sisältynyt erityisiä määräyk-
siä liiketilaksi laskettavan kerros-

alan määrittelemisestä . Liiketilan 
kerrosalaa laskettaessa oli siten 
maankäyttö- ja rakennuslain 115 §:n 
3 momentin mukaisesti otettava 
huomioon kaikki tämän pääasialli-
sen käyttötarkoituksen mukaiset ti-
lat, joita olivat varsinaisten myymä-
lätilojen ohella myös esimerkiksi 
myymälän aulatilat, toimintaan liit-
tyvät varastot sekä muut vastaavat 
myymälän toimintaan liittyvät tilat . 
Koska rakennuslupahakemukseen 
liitetyssä kerrosalakaaviossa liiketi-
loiksi oli katsottu ainoastaan varsi-
naiset myymälätilat, hankkeella to-
teutettavien liiketilojen kerrosala 
ja siten myös asemakaavassa sallit-
tujen liiketilojen enimmäismäärän 
ylitys oli merkittävästi rakennuslu-
pahakemuksessa esitettyä suurem-
pi . Hankkeessa olisi lisäksi kysy-
mys hypermarket-tyyppisen myy-
mälän rakentamisesta, joten hanke 
poikkesi asemakaavasta myös kau-
pan laadun osalta .

Kaupan laatua ja liiketilojen 
enimmäismäärää koskevia poikkea-
misia asemakaavasta ei kokonaisuu-
tena arvioiden voitu pitää vähäisi-
nä . Kysymys ei siten ollut poikkea-
misista, jotka olisi ollut voitu hyväk-
syä maankäyttö- ja rakennuslain 
175 §:n perusteella rakennusluvasta 
päätettäessä, eikä edellytyksiä ra-
kennusluvan myöntämiselle ollut 
siten ollut .

Maankäyttö- ja rakennuslaki 18 § 
2 momentti, 71 a §, 115 § 3 mo-
mentti, 135 § 1 momentti, 171 § 
1 ja 2 momentti, 175 § 1 momentti, 
187 § 1 momentti, 192 § 1 mo-
mentti ja 193 § 1 momentti 
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksista 3 § 1 momentti ja 
4 § 2 momentti 
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksista 
(1392/2014) 2 §

KHO:2020:84
Maankäyttö ja rakentaminen – 
Ranta-asemakaava – ELY-keskuk-
sen valitusoikeus – Vesihuollon 
järjestäminen – Vesien suojelu 
– Selvitysten riittävyys

Kaupunginvaltuusto oli hyväksy-
nyt maanomistajan aloitteesta laa-
ditun ranta-asemakaavan ja ran-
ta-asemakaavan muutoksen, joka 
muodostui useasta erillisestä 

alueesta . Kaavassa oli osoitettu yh-
teensä kahdeksan omarantaista lo-
ma-asuntotonttia (RA) .

Hallinto-oikeus oli ELY-keskuk-
sen valituksesta kumonnut kau-
punginvaltuuston päätöksen sillä 
perusteella, että kaavaa laadittaes-
sa ei ollut maankäyttö- ja rakennus-
lain 9 §:n, 54 §:n ja 73 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdan edellyttämällä ta-
valla selvitetty kaavalla mahdollis-
tettavan loma-asumisen vesihuol-
lon järjestämisen vaihtoehtoja ja 
niiden vaikutuksia kaava-aluee-
seen ja sen ympäristöön .

Korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa oli kaava-alueen maanomis-
tajan valituksesta ensin ratkaista-
va, oliko ELY-keskuksella ollut oi-
keus valittaa kaupunginvaltuuston 
päätöksestä . Asiassa oli toiseksi 
kysymys siitä, oliko ranta-asema-
kaavaa laadittaessa otettu riittäväl-
lä tavalla huomioon vesiensuojelu 
ja vesihuollon järjestäminen ja oli-
ko kaava näiltä osin perustunut riit-
täviin selvityksiin .

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että kysymys oli pinta-alaltaan ver-
raten pienestä ranta-asemakaavas-
ta, ja myös uuden rakentamisen 
määrä oli melko vähäinen . Raken-
taminen ei saadun selvityksen pe-
rusteella sijoittunut alueille, joilla 
oli erityisiä luonnon- tai kulttuu-
riympäristön arvoja, lukuun otta-
matta kahden uuden rakennuspai-
kan sijoittumista vedenhankintaan 
soveltuvalle pohjavesialueelle . Ky-
symyksessä oleva ranta-asemakaa-
van ja ranta-asemakaavan muutok-
sen hyväksymistä koskeva päätös 
ei tämän vuoksi ollut maankäyttö- 
ja rakennuslain 18 §:n 2 momentis-
sa tarkoitettu vaikutuksiltaan valta-
kunnallinen tai merkittävä maa-
kunnallinen asia .

Maankäyttö- ja rakennuslain 
18 §:n 2 momentin ensimmäisessä 
virkkeessä todettu ELY-keskusten 
valvontatehtävien rajoitus ainoas-
taan vaikutuksiltaan valtakunnalli-
siin ja merkittäviin maakunnalli-
siin asioihin ei koskenut ELY-kes-
kusten muista laeista johtuvia teh-
täviä . Kun otettiin huomioon 
ELY-keskusten valitusoikeuden ra-
joittamista koskevan lainmuutok-
sen (230/2017) tavoitteet sekä vi-
ranomaisten valitusoikeutta koske-
va hallintolainkäyttölain 6 §:n 2 mo-
mentti, ELY-keskuksen valitusoi-
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keuden perusteena oli kuitenkin 
oltava myös silloin, kun ELY-kes-
kuksen valitusoikeus perustui sille 
muissa laeissa säädettyihin tehtä-
viin, jokin sellainen asian laadusta 
tai muusta erityispiirteestä johtuva 
tapauskohtainen peruste, jonka 
johdosta valitusoikeuden oli katsot-
tava olevan ELY-keskuksen valvot-
tavana olevan yleisen edun vuoksi 
tarpeen .

ELY-keskuksen hallinto-oikeu-
delle tekemässä valituksessa oli 
ollut kysymys siitä, onko kaavaa 
laadittaessa otettu huomioon riit-
tävästi huomioon vesihuollon jär-
jestäminen ja vesiensuojelu, ja oli-
ko kaava perustunut näiltä osin 
riittäviin selvityksiin . Kaavaratkai-
su poikkesi ELY-keskuksen vali-
tuksessa esitetyn perusteella 
muun ohella vesikäymäläkieltoa 
koskevan määräyksen puuttumi-
sen vuoksi niistä vesihuollon jär-
jestämistä ja jätevesien käsittelyä 
koskevista periaatteista, joita Uu-
denmaan maakunnassa oli vakiin-
tuneesti noudatettu . ELY-keskus 
oli lisäksi tuonut esiin, että Uuden-
maan alueella on muun ohella suu-
resta väestömäärästä ja merkittä-
västä lomarakentamisesta johtuva 
erityinen tarve vesistöjen laadun 
turvaamiseen .

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että vesihuollon järjestämistä, jäte-
vesien käsittelyä ja vesiensuojelua 
koskevat valvontatehtävät kuuluvat 
ympäristönsuojelulain 21 §:n 2 mo-
mentin, vesilain 7 §:n 2 momentin 
ja vesihuoltolain 4 §:n 2 momentin 
perusteella ELY-keskuksille . Kun li-
säksi otettiin huomioon nyt kysy-
myksessä olevan asian edellä kuva-
tut erityispiirteet, ELY-keskuksen 
ympäristö- ja luonnonvarat vas-
tuualueen valitusoikeus oli tässä 
tapauksessa ollut sen valvottavana 
olevan yleisen edun vuoksi tar-
peen . Hallinto-oikeuden oli näin 
ollen tullut tutkia ELY-keskuksen 
sille tekemä valitus .

Hallinto-oikeuden päätöksen lop-
putulosta ei muutettu .

Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §, 
18 § 2 momentti, 54 § 1, 2 ja 3 mo-
mentti, 73 § 1 ja 2 momentti, 191 § 
1 momentti 
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksista 3 § 1 momentti 
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksista 
(1392/2014) 2 § 
Ympäristönsuojelulaki 21 § 2 mo-
mentti 
Vesilaki 7 § 2 momentti 
Vesihuoltolaki 4 § 2 momentti

Verotusasiat

KHO:2020:78
Ennakkoperintä – Ennakonpidä-
tys – Henkilökuntaetu – Liikunta- 
ja urheilupalvelut – Tavanomai-
suus – Kohtuullisuus

B-konserniin kuuluvan A Oy:n tar-
koituksena oli tarjota B-konserniin 
kuluvien matkailupalveluja tarjoa-
vien yhtiöiden henkilökunnalle 
veloituksetta käyttöoikeus kaik-
kiin konserniyhtiöiden tarjoamiin 
matkailupalveluihin, joita olivat 
muun ohella hotellien kuntosalit 
ja uima-altaat, minikylpylät sekä 
laskettelurinteet hissikortteineen . 
Palvelut olisivat ensisijaisesti kon-
serniyhtiöiden asiakkaiden käy-
tössä näiltä erikseen perittyä mak-
sua vastaan tai majoituksen hin-
taan sisältyvinä, ja työntekijöiden 
palvelujen käyttöä voitaisiin rajoit-
taa asiakkaiden käytön mahdollis-
tamiseksi . Yhtiön ilmoituksen mu-
kaan edun järjestämisestä ei ai-
heutuisi sille erillisiä lisäkustan-
nuksia .

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että konserniyhtiöiden matkailupal-
velujen käyttöön perustuvaa etua ei 
voitu pitää tuloverolain 69 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla tavan-
omaisena ja kohtuullisena, kun otet-
tiin huomioon käyttöedun piiriin 
kuuluvien palvelujen sisältö ja se 
seikka, että oikeus käyttää palveluja 
kohdistui rajoituksetta konserniyh-
tiöiden kaikkien laajalla maantie-
teellisellä alueella sijaitsevien toimi-
paikkojen mainittuihin palveluihin . 
Etua oli pidettävä työntekijöiden 
ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoi-
tettuna palkkana, josta yhtiön oli 
toimitettava ennakonpidätys . Vero-
hallinnon antama ennakkoratkaisu, 
joka on ollut voimassa vuoden 2019 
loppuun saakka .

Ennakkoperintälaki 13 § 1 ja 3 mo-
mentti 
Tuloverolaki 69 § 1 momentti 2 ja 
4 kohta

KKO:N  
VALITUSLUVAT

VL: 2020-86
Tekijänoikeus – Asiavaltuus – Te-
levisiolähetysten edelleen lähet-
täminen

Diaarinumero: S2019/486

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Markkinaoikeus 18 .6 .2019 
2018/29

Yhtiö A:n verkossa siirrettiin koti-
maisten vapaasti vastaanotettavien 
televisiokanavien lähetyssignaalia 
kotitalouksiin kaapelitelevisio- ja 
iptv-tekniikalla .

Tekijänoikeuslain mukaisia sopi-
muslisenssejä myöntämään oikeu-
tettu järjestö esitti markkinaoikeu-
dessa yhtiö A:ta vastaan nostamas-
saan kanteessa, että yhtiön menet-
tely oli tekijänoikeuslain mukaista 
televisiolähetysten edelleen lähet-
tämistä . Kun yhtiö A ei ollut hank-
kinut toimintaansa varten järjestöl-
tä sopimuslisenssiä, loukkasi yh-
tiön menettely kanteen mukaan 
järjestön edustamien tahojen teki-
jänoikeuslakiin perustuvia yksinoi-
keuksia .

Kysymys sopimuslisenssejä myön-
tämään hyväksytyn tekijänoikeus-
järjestön oikeudesta omissa nimis-
sään ajaa alan tekijöiden tekijänoi-
keuslain mukaisten televisiolähe-
tysten edelleen lähettämistä koske-
vien yksinoikeuksien loukkauskan-
netta .

VL: 2020-87
Työsopimus – Työntekijän 
takaisin ottaminen

Diaarinumero: S2020/56

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Rovaniemen hovioikeus 
20 .12 .2019 S19/192

Työnantaja oli päättänyt uuden 
työntekijän palkkaamisesta irtisa-
notun työntekijän takaisinottoajan 
päättymisen jälkeen . Kysymys työ-
sopimuslain 6 luvun 6 §:n mukai-
sesta työnantajan takaisinottovel-
vollisuudesta .



VL: 2020-88
Viivästyskorko – Perintäkulut – 
Sopimus

Diaarinumero: S2020/26

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Itä-Suomen hovioikeus 
29 .10 .2019 S19/234

A Oy:n ja B Oy:n välillä oli lähes 
kymmenen vuoden ajan noudatet-
tu vakiintuneesti käytäntöä, jonka 
mukaan B Oy oli voinut maksaa 
laskut eräpäivän jälkeen kohtuulli-
sessa ajassa ilman viivästysseuraa-
muksia .

Kysymys siitä, oliko A Oy:lla oi-
keus periä B Oy:ltä takautuvasti 
viivästyskorkoa ja vakiokorvausta 
sillä perusteella, että osapuolten va-
kiintunutta käytäntöä oli pidettävä 
pakottavan lainsäädännön vastai-
sena .

VL:2020-89
Vahingonkorvaus – Korvauksen 
määrääminen – Puhdas varalli-
suusvahinko

Diaarinumero: S2019/498

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Itä-Suomen hovioikeus 
18 .6 .2019 S18/949

Yhtiön varoja oli Tullin hakemuk-
sesta määrätty takavarikkoon ar-
vonlisäverosaatavan turvaamiseksi 
9 500 000 euroa 13 .4 .2005 lukien . 
Tämän jälkeen yhtiön varoja oli ar-
vonlisäverosaatavaa koskevien tul-
lauspäätösten ja sittemmin Vero-
hallinnon tekemien verotuspäätös-
ten perusteella ollut ulosmitattuna 
25 .7 .2005 lukien 9 500 000 euroa, 

3 .10 .2005 lukien 1 883 758,55 
euroa ja 25 .8 .2008 lukien 525 
651,48 euroa, eli yhteensä 11 909 
410,03 euroa .

Yhtiön valitettua verotuspäätök-
sistä korkein hallinto-oikeus kumo-
si verotuspäätökset 13 .12 .2012 an-
tamallaan päätöksellä . Yhtiöltä 
ulosmitatut varat oli tämän jälkeen 
16 .1 .2013 palautettu sille veron-
kantolain 22 §:n mukaisella korolla 
lisättynä .

Yhtiö vaati, että valtio velvoite-
taan korvaamaan sille perusteetto-
masta turvaamistoimesta sekä ulos-
mittauksista aiheutunut vahinko, 
joka vastasi määrältään takavarikon 
ja ulosmittausten kohteena oleville 
varoille laskettavaa kymmenen pro-
sentin vuotuista sijoitustuottoa .

Hovioikeus katsoi, että yhtiölle 
aiheutuneen vahingon korvaami-
selle oli perusteet . Hovioikeus kat-
soi kuitenkin, ettei yhtiö ollut esit-
tänyt näyttöä siitä, että se olisi si-
joittanut varat, mikäli ne eivät olisi 
olleet takavarikon ja ulosmittaus-
ten kohteena . Yhtiö ei siten ollut 
pystynyt näyttämään, että sille oli 
aiheutunut vahinkoa Verohallin-
non ja Tullin menettelystä .

Kysymys yhtiölle aiheutuneesta 
vahingosta ja mahdollisen vahin-
gon määrästä .

VL:2020-90
Kilpailu – Kielletty kilpailunrajoitus 
– Vahingonkorvaus – Korvattava 
vahinko – Oikeudenkäyntikulut 
– Arvonlisävero

Diaarinumero: S2016/971

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 
20 .10 .2016 S14/1401

X Oy oli osallistunut asfalttialan 
kartelliin ja tehnyt kunnan kanssa 
ylihintaisia urakkasopimuksia . Kun-
ta oli vaatiessaan X Oy:ltä vahin-
gonkorvausta perustanut vaatimuk-
sensa määrän maksamiinsa arvon-
lisäverollisiin urakkahintoihin . Li-
säksi kunta oli vaatinut, että X Oy 
velvoitetaan korvaamaan kunnan 
oikeudenkäyntikulut arvonlisäve-
roineen .

Kysymys siitä, oliko kunnalle ai-
heutunut korvattavaa vahinkoa ja 
korvattavia oikeudenkäyntikuluja 
niiltä osin kuin sen vaatimukset pe-
rustuivat sen maksamiin urakkahin-
toihin ja oikeudenkäyntiku luihin si-
sältyneeseen arvonlisäveroon .

VL:2020-94
Sopimus – Vahingonkorvaus – 
 Sopimussuhteeseen perustuva 
vastuu – Korvattava vahinko

Diaarinumero: S2020/28

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Turun hovioikeus 31 .10 .2019 
S19/76

Kaupunki oli purkanut aluehallin-
toviraston kanssa tekemänsä toi-
meksiantosopimuksen velkaneu-
vontapalvelujen järjestämisestä . Val-
tio vaati sopimuksen oikeudetto-
man purkamisen perusteella kau-
pungilta vahingonkorvauksena yli-
määräisiä kustannuksia, jotka oli-
vat aiheutuneet asian selvittämi-
sestä ja korvaavan sopimuksen te-
kemisestä .

Kysymys siitä, oliko valtiolle ai-
heutunut korvattavaa vahinkoa, 
kun aluehallintoviraston oma hen-
kilökunta oli tehnyt sopimusrikko-
muksesta johtuneet lisätyöt .
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