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

minen tai työtehtävien vaihtami-
nen ei ole mahdollista. Työnantajal-
la on lisäksi velvollisuus selvittää, 
millaisilla toimenpiteillä työn kuor-
mitustekijöitä voidaan vähentää 
tällaisissa tilanteissa. 

Laki alueiden kehittämisestä ja 
Euroopan unionin alue- ja raken-
nepolitiikan toimeenpanosta 
sekä laki alueiden kehittämisen 
ja Euroopan unionin alue- ja ra-
kennepolitiikan hankkeiden ra-
hoittamisesta ja niihin liittyvät 
lait (756/2021, 757/2021, 759–
766/2021)

HE 47/2021  
TaVL 16/2021  
MmVL 8/2021  
HaVM 9/2021

Lait tulivat voimaan 1.9.2021. 

Muutoksen yhteydessä säädettiin la-
ki alueiden kehittämisestä ja Euroo-
pan unionin alue- ja rakenne-
politiikan toimeenpanosta sekä laki 
alueiden kehittämisen ja Euroopan 
unionin alue- ja rakennepolitiikan 
hankkeiden rahoittamisesta. Tä-
män lisäksi tehtiin luonteeltaan 
teknisiä muutoksia myös eräisiin 
muihin lakeihin. Alueiden kehittä-
misen tavoitteita, suunnittelua ja toi-
mintatapoja päivitettiin vastaamaan 
sekä kansallisia että Euroopan unio-
nin tavoitteita. Lainmuutosten tavoit-
teena on yhteen sovittaa kansallinen 
ja Euroopan unionin alue- ja raken-
nepolitiikka tehokkaaksi kokonai-
suudeksi, joka edistää vaikuttavaa 
vuorovaiku tusta ja sopimuksellisuut-
ta sekä vähentää viranomaisten ja 
tuen saajien hallinnollista taakkaa. 

Laissa alueiden kehittämisen ja 
Euroopan unionin alue- ja rakenne-
politiikan hankkeiden rahoittami-
sesta täsmennetään ja täydennetään 
Euroopan unionin alue- ja rakenne-
politiikan rahastojen ohjelmakau-
den 2021–2027 sääntelykokonai-
suuden kansallista soveltamista. La-
keihin on koottu kansalliset erityis-

energiatehokkuusvaatimuksista 
(740/2021)

HE 70/2021 
YmVL 10/2021 
PeVL 21/2021 
LiVM 16/2021

Laki tuli voimaan 2.8.2021.

Uudella lailla korvattiin aiempi laki 
ajoneuvojen energia- ja ympäristö-
vaikutusten huomioon ottamisesta 
julkisissa hankinnoissa (1509/2011) 
ja pantiin täytäntöön Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivi 
puhtaiden ja energiatehokkaiden 
moottoriajoneuvojen edistämisestä. 
Uudistuksen tarkoituksena on lisätä 
nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvo-
jen määrää julkisessa liikenteessä ja 
siten edistää liikenteen päästövä-
hennyksiä. Lailla tuodaan kansalli-
seen lainsäädäntöön direktiivin 
jäsenmaille asettamat sitovat vähim-
mäisosuudet nolla- ja vähäpäästöi-
siä ajoneuvoja koskevissa julkisissa 
hankinnoissa. Lisäksi laissa määri-
tetään myös käyttöoikeussopimuk-
sin hankittujen ajoneuvo- ja liiken-
nepalveluhankintojen ympäristö- ja 
energiatehokkuusvaatimukset.

Laki työturvallisuuslain muutta-
misesta (755/2021)

HE 80/2021 
TyVM 9/2021 

Laki tuli voimaan 1.10.2021. 

Uudistuksen tavoitteena oli tehdä 
työturvallisuuslakiin muutoksia, 
jotka vähentävät työajan ulkopuo-
lella tapahtuvasta matkustamisesta 
ja yötyöstä työntekijöille aiheutu-
vaa haitallista kuormitusta ja ter-
veydellisiä haittoja. Säädösmuutok-
sen myötä vaarojen arvioinnissa 
otetaan huomioon myös työajan ul-
kopuolella tapahtuva työhön liitty-
vä matkustaminen. Yötyötä teke-
vällä työntekijällä on oikeus saada 
työnantajaltaan selvitys seikoista, 
joiden vuoksi päivätyöhön siirty-
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VAHVISTETUT LAIT
Laki sähkömarkkinalain ja säh-
kö- ja maakaasumarkkinoiden 
valvonnasta annetun lain 14 §:n 
muuttamisesta (730–731/2021)

HE 265/2020 
PeVL 19/2021 
TaVM 19/2021

Lait tulivat voimaan 1.8.2021. Sää-
döksen 730/2021 100 §:n 2 mo-
mentti tulee kuitenkin voimaan 
vasta 1.1.2024.

Lainmuutoksiin sisältyvien jakelu-
verkonhaltijoiden kustannusta-
soa alentavien ja kustannustason 
nousua loiventavien toimenpitei-
den tarkoituksena on hillitä säh-
könjakelun hintojen nousua. Ver-
kon kehittämisvelvollisuutta kos-
kevaan lainkohtaan tehdyn li-
säyksen myötä verkonhaltijan on 
suunniteltava, rakennettava ja yl-
läpidettävä sähköverkkoa siten, 
että verkonhaltija tuottaa siirto- 
ja jakelupalvelun verkkonsa käyt-
täjille kustannustehokkaalla ta-
valla.

Kehittämissuunnitelman avulla 
valvotaan jatkossa myös jakeluver-
kon kehittämisen kustannustehok-
kuutta. Energiavirastolla on toimi-
valta määrätä jakelija muuttamaan 
kehittämissuunnitelmaansa, jos toi-
menpiteet eivät kokonaisuutena 
 arvioiden ole kustannustehokkaita 
verrattuna vaihtoehtoisiin lain aset-
tamat vaatimukset täyttäviin toi-
menpiteisiin. Tavoitteena on, että 
jakeluverkonhaltijat huomioivat jat-
kossa kattavammin kaikki käytössä 
olevat mahdolliset toimenpiteet ver-
kon uusimiseksi, kapasiteetin laa-
jentamiseksi ja toimitusvarmuuden 
tason nostamiseksi. Sähkönsiirron 
ja –jakelun maksujen korotuksen 
enimmäismäärää laskettiin 15 pro-
sentista 8 prosenttiin.  

Laki ajoneuvo- ja liikennepalve-
luhankintojen ympäristö- ja 
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säännökset liittyen Interreg-ohjel-
miin ja Interreg-ulkorajaohjelmiin, 
joiden hallinnolliset tarkastukset 
suorittavat jatkossa maakuntien lii-
tot. Kansallista vastinrahoitusta kos-
keva lainsäädäntö yhdenmukaistui 
siten, että vastinrahoituksen hallin-
nointi on jatkossa yksinomaan maa-
kuntien liittojen tehtävä. 

Laki sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä sekä eräät siihen liit-
tyvät lait (784–792/2021)

HE 212/2020 
StVM 11/2021

Lait tulivat voimaan 1.11.2021.

Vuodesta 2010 alkaen terveyden-
huollossa on vaiheittain otettu 
käyttöön valtakunnalliset sähköiset 
tietojärjestelmäpalvelut. Uudistuk-
sen tarkoituksena on luoda edelly-
tykset valtakunnallisten tietojärjes-
telmäpalvelujen käyttöönotolle so-
siaalihuollossa. Samalla kumotaan 
aiempi laki sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä (159/2007). Lainmuu-
toksiin sisältyvät sosiaali- ja tervey-
denhuollon kannalta tarpeelliset 
tiedonhallinnan säännökset ja EU:n 
tietosuoja-asetuksen edellyttämät 
muutokset. 

Uusi lainsäädäntö asettaa sosi-
aalihuollon palvelunantajille vel-
voitteen liittyä valtakunnallisen 
tietojärjestelmäpalvelun käyttäjäk-
si ja mahdollistaa tietojen luovu-
tuksen sosiaalihuollon asiakastie-
don arkistosta. Valtakunnallisia 
tie tojärjestelmäpalveluja laajenne-
taan siten, että myös asiakkaalla it-
sellään on mahdollisuus tallettaa 
hyvinvointitietojaan omatietova-
rantoon, jossa ne ovat ammattihen-
kilöiden käytettävissä asiakkaan 
suostumuksella. 

HALLITUKSEN  
ESITYKSET 

Hallituksen esitys (HE 117/2021) 
eduskunnalle laeiksi ydinvas-
tuulain ja ydinvastuulain muut-
tamisesta annetun lain muutta-
misesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi ydinvastuulakia ja ydinvas-

tuulain muuttamisesta annettua la-
kia. Vakuutuksella katettavat ydin-
laitoksen haltijan vastuumäärät 
porrastettaisiin ja tapauskohtaises-
ta päätöksenteosta vastuumäärän 
alentamiseksi luovuttaisiin. Ener-
giantuotannossa käytettävän ydin-
laitoksen haltijan vastuumäärää 
nostettaisiin. Lisäksi säädettäisiin 
erityisestä vakuutustakuusta, jon-
ka valtioneuvosto voisi säädettyjen 
edellytysten täyttyessä antaa sellai-
sen henkilövahingon korvaamista 
varten, joka ilmenee myöhemmin 
kuin 10 vuoden kuluessa mutta 
enintään 30 vuoden kuluessa ydin-
tapahtumasta.

Esityksessä ehdotetaan myös, et-
tä eduskunta antaisi suostumuksen-
sa niin sanottua vastavuoroisuuspe-
riaatetta koskevan varauman teke-
miseksi Pariisin yleissopimuksen 
vuonna 2004 tehdyn muutospöytä-
kirjan ratifioinnin yhteydessä. Li-
säksi esityksessä ehdotetaan, että 
eduskunta antaisi suostumuksensa 
sille, että Suomi antaisi vuonna 
2004 tehdyllä pöytäkirjalla muute-
tun Brysselin lisäyleissopimuksen 
mukaisen selityksen muutospöytä-
kirjan ratifioinnin yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan valtioneuvoston asetuksella 
säädettävänä ajankohtana saman-
aikaisesti kuin Pariisin yleissopi-
muksen ja Brysselin lisäyleissopi-
muksen muutospöytäkirjat tulevat 
Suomen osalta voimaan. Eduskun-
ta on hyväksynyt kyseiset muutos-
pöytäkirjat 17.5.2005, mutta ne ei-
vät ole vielä tulleet kansainvälisesti 
voimaan.

Hallituksen esitys (HE 122/2021) 
eduskunnalle laeiksi ulkomaa-
laislain ja henkilötietojen käsit-
telystä maahanmuuttohallin-
nossa annetun lain 3 ja 5 §:n 
muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan ulkomaa-
laislain ja henkilötietojen käsittelys-
tä maahanmuuttohallinnossa anne-
tun lain muuttamista.

Ulkomaalaislakiin ehdotetaan li-
sättäväksi säännökset uudesta pit-
käaikaiseen oleskeluun tarkoitetus-
ta viisumista eli niin sanotusta kan-
sallisesta viisumista, sen hakemi-
sesta ja myöntämisen edellytyksistä 
erityisasiantuntijoille ja kasvuyrit-
täjille sekä heidän perheenjäsenil-

leen. Suomessa viisumin myöntä-
minen on perustunut yksinomaan 
Euroopan unionin viisumisäännös-
töön, joka on suoraan sovellettavaa 
oikeutta, ja lainsäädäntö mahdollis-
taa ainoastaan lyhytaikaisten viisu-
mien myöntämisen. Euroopan unio-
nin viisumisäännöstö asettaa yksi-
tyiskohtaiset puitteet lyhytaikaisten 
viisumien myöntämiselle. Nyt eh-
dotettu pitkäaikaista viisumia kos-
keva sääntely perustuu Schengenin 
sopimuksen soveltamisesta tehtyyn 
yleissopimukseen.

Ehdotuksessa esitetään, että Maa-
hanmuuttovirasto myöntäisi pitkä-
aikaisen viisumin sellaisille kol-
mannen maan kansalaisille, joille 
on myönnetty erityisasiantuntijan 
tai kasvuyrittäjän oleskelulupa se-
kä heidän perheenjäsenilleen, joil-
le on myönnetty oleskelulupa per-
hesiteen perusteella. Pitkäaikaisen 
viisumin avulla nopeutettaisiin 
oleskeluluvan saaneiden maahan-
tuloprosessia. Pitkäaikaisen viisu-
min voimassaoloaika olisi 100 vuo-
rokautta.

Tässä esityksessä ehdotetaan 
säädettäväksi uudesta lakisääteises-
tä tehtävästä Maahanmuuttoviras-
tolle ja Suomen edustustoille. Tä-
män vuoksi henkilötietojen käsitte-
lystä maahanmuuttohallinnossa an-
nettua lakia ehdotetaan muutetta-
van vastaavasti.

Pääministeri Sanna Marinin hal-
lituksen hallitusohjelman tavoittee-
na on lisätä osaajien työperusteista 
maahanmuuttoa. Erityistä huomio-
ta hallitusohjelmassa on kiinnitetty 
työperusteisten lupaprosessien te-
hostamiseen ja nopeuttamiseen. 
Esitys tukee omalta osaltaan halli-
tuksen tavoitetta edistää työperus-
teista maahanmuuttoa ja erityisesti 
siihen liittyvien maahantulopro-
sessien sujuvoittamista.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 
talousarvioesitykseen ja on tarkoi-
tettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan keväällä 2022.

Hallituksen esitys (HE 123/2021) 
eduskunnalle laiksi yhdenvertai-
suusvaltuutetusta annetun lain 
muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi yhdenvertaisuusvaltuutetus-
ta annettua lakia siten, että yhden-



4

vertaisuusvaltuutetun uudeksi teh-
täväksi säädettäisiin toimiminen 
naisiin kohdistuvan väkivallan ra-
portoijana. Esitys perustuu päämi-
nisteri Sanna Marinin hallituksen 
hallitusohjelmaan.

Esityksen tavoitteena on perus-
taa itsenäinen ja riippumaton nai-
siin kohdistuvan väkivallan rapor-
toijan tehtävä. Raportoija seuraisi 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja 
perheväkivaltaa, kansallisen lain-
säädännön toimivuutta ja kansain-
välisten velvoitteiden toteutumista 
laajasti yli sektoreiden rajojen. Nai-
siin kohdistuvan väkivallan rapor-
toijana yhdenvertaisuusvaltuutettu 
myös seuraisi ja arvioisi naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perhevä-
kivallan ehkäisemisestä ja torjumi-
sesta tehdyn Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvien väkivallan muotojen eh-
käisemiseksi ja torjumiseksi tarkoi-
tettuja toimintaperiaatteita ja toi-
mia.

Tehtävän hoitamiseksi yhdenver-
taisuusvaltuutettu tekisi aloitteita, 
antaisi lausuntoja ja neuvoja ja voisi 
laatia ja teettää selvityksiä. Yhden-
vertaisuusvaltuutettu ei raportoijan 
tehtävässä käsittelisi kanteluita. Yh-
denvertaisuusvaltuutettu toisi ra-
portoijana tekemiään havaintoja 
esiin yhteiskunnallisessa keskuste-
lussa sekä kertomuksissaan valtio-
neuvostolle ja eduskunnalle.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 
talousarvioesitykseen ja on tarkoi-
tettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan 1.1.2022.

Hallituksen esitys (HE 127/2021) 
eduskunnalle laeiksi perusope-
tuslain, ammatillisesta koulu-
tuksesta annetun lain, lukiolain 
ja tutkintokoulutukseen val-
mentavasta koulutuksesta anne-
tun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi perusopetuslakia, ammatilli-
sesta koulutuksesta annettua lakia, 
lukiolakia ja tutkintokoulutukseen 
valmentavasta koulutuksesta an-
nettua lakia.

Laeissa ehdotetaan täsmennettä-
väksi opetuksesta epäämistä koske-
vaa sääntelyä, jotta opiskelija saisi 
epäämisen aikana ja opetukseen 
palatessaan tarvitsemansa tuen. 

Perusopetuslain mukaista epäämis-
tä koskeva enimmäisaikaa ehdote-
taan pidennettäväksi jäljellä olevan 
työpäivän lisäksi myös seuraavaksi 
työpäiväksi. Erottamista koskevia 
menettelysäännöksiä ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että opiskeli-
jalle ja huoltajalle varattaisiin tilai-
suus osallistua henkilökohtaisen 
suunnitelman laatimiseen, jonka 
mukaan opetus toteutetaan ja oppi-
mista seurataan erottamisen aika-
na. Lisäksi opiskelijan velvollisuuk-
sia ehdotetaan tarkennettavaksi.

Lakeihin lisättäisiin säännös lap-
sen edusta opetusta ja koulutusta 
suunniteltaessa, järjestettäessä ja 
siitä päätettäessä.

Ammatillisesta koulutuksesta 
annettua lakia ja lukiolakia ehdote-
taan muutettavaksi siten, että niis-
sä säädettäisiin opettajan tai rehto-
rin velvollisuudesta ilmoittaa tie-
toonsa tulleesta oppilaitoksessa tai 
koulumatkalla tapahtuneesta häi-
rinnästä, kiusaamisesta tai väkival-
lasta niistä epäillyn ja niiden koh-
teena olevan opiskelijan huoltajalle 
tai muulle lailliselle edustajalle.

Lakeihin sisältyvä säännös ku-
rinpitomenettelyn suhteesta syyt-
teen vireillä oloon ja tuomioistui-
men ratkaisuun ehdotetaan kumot-
tavaksi.

Perusopetuslain ja lukiolain 
muutoksenhakua koskevaan sään-
telyyn tehtäisiin oikeudenkäynnis-
tä hallintoasioissa annetusta laista 
johtuvat muutokset.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 
täydentävään talousarvioesitykseen 
ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1.8.2022.

Hallituksen esitys (HE 129/2021) 
eduskunnalle laeiksi sairaus-
vakuutuslain, työsopimuslain ja 
varhaiskasvatuslain muuttami-
sesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi sairausvakuutuslakia, työso-
pimuslakia ja varhaiskasvatusla-
kia. Lisäksi muutoksia ehdotetaan 
lasten kotihoidon ja yksityisen hoi-
don tuesta annettuun lakiin, työttö-
myysturvalakiin ja varhaiskasva-
tuksen asiakasmaksuista annet-
tuun lakiin sekä yhteensä 24 muu-
hun lakiin. Esityksessä ehdotetaan 

toteutettavaksi pääministeri Sanna 
Marinin hallitusohjelman mukai-
nen perhevapaauudistus.

Lisäksi ehdotetuilla muutoksilla 
pannaan täytäntöön työelämän ta-
sapaino -direktiivi. Muutoksilla py-
ritään edistämään miesten ja nais-
ten tasa-arvoa työelämässä ja hel-
pottamaan työ- ja perhe-elämän yh-
teensovittamista.

Esityksessä ehdotetaan uudistet-
tavaksi sairausvakuutuslain mukai-
nen vanhempainpäivärahajärjestel-
mä kokonaan. Lakiehdotuksen mu-
kaisia vanhempainpäivärahoja oli-
sivat erityisraskausraha, raskaus-
raha ja vanhempainraha. Vanhem-
painrahaa maksettaisiin pääsään-
töisesti yhden lapsen perusteella 
yhteensä 320 arkipäivältä. Jos lap-
sella olisi kaksi vanhempainrahaan 
oikeutettua vanhempaa, molemmil-
la vanhemmilla olisi oikeus käyttää 
puolet vanhempainrahapäivistä eli 
160 vanhempainrahapäivää. Van-
hempi voisi luovuttaa omasta van-
hempainrahakiintiöstään enintään 
63 vanhempainrahapäivää toisen 
vanhemman, lapsen huoltajan taik-
ka luovuttavan vanhemman tai toi-
sen vanhemman puolison käytettä-
väksi. Vanhempainrahaa voisi käyt-
tää haluaminaan ajankohtina sii-
hen saakka, kunnes lapsi täyttää 
kaksi vuotta tai adoptiolapsen hoi-
toonottamisesta on kulunut kaksi 
vuotta. Vanhempien vanhempain-
rahaoikeus määräytyisi pääsääntöi-
sesti samoin perustein riippumatta 
perhemuodosta. Raskaana olevalle 
vakuutetulle maksettaisiin ennen 
vanhempainrahaoikeuden alkua 
raskausrahaa 40 arkipäivältä.

Työsopimuslain perhevapaita 
koskeviin säännöksiin tehtäisiin 
sairausvakuutuslain vanhempain-
päivärahasäännösten edellyttämät 
muutokset. Lisäksi työsopimusla-
kiin ehdotetaan direktiivin täytän-
töönpanosta johtuvia muutoksia. 
Direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
ehdotetaan säädettäväksi työnteki-
jän oikeudesta omaishoitovapaa-
seen.

Varhaiskasvatuslakia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että oikeus 
varhaiskasvatukseen alkaisi jatkos-
sa sen kalenterikuukauden alussa, 
jona lapsi täyttää yhdeksän kuu-
kautta. Oikeus samaan varhaiskas-
vatuspaikkaan säilyisi, vaikka lapsi 
on poissa varhaiskasvatuksesta si-
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nä aikana, jona lapsen hoidosta 
maksetaan sairausvakuutuslain mu-
kaista vanhempainrahaa, jos pois-
saolo kestää yhtäjaksoisesti enin-
tään 13 viikkoa ja se on ennalta il-
moitettu. Varhaiskasvatuksen asia-
kasmaksuista annettua lakia ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että var-
haiskasvatuslain mukaisesti ennal-
ta ilmoitetut vanhempainrahapäi-
vien käyttämisestä johtuvat poissa-
olot olisivat maksuttomia.

Lasten kotihoidon ja yksityisen 
hoidon tuesta annettua lakia ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että oi-
keus kotihoidon tukeen voisi alkaa 
jo ennen lapsen varhaiskasvatus-
oikeuden alkamisikää. Lisäksi la-
kiin tehtäisiin sairausvakuutus-
lain vanhempainpäivärahasään-
nösten edellyttämiä teknisluontoi-
sia muutoksia.

Työttömyysturvalakiin ehdote-
taan tehtäväksi vanhempainpäivä-
rahajärjestelmän muutoksista ai-
heutuvat muutokset sekä lisäksi 
terminologisia ja teknisiä muutok-
sia. Lisäksi eräisiin muihin lakei-
hin ehdotetaan tehtäväksi termino-
logisia tai teknisiä muutoksia, jotka 
johtuvat vanhempainpäiväjärjestel-
mään tai työsopimuslakiin ehdote-
tuista muutoksista.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 
talousarvioesitykseen ja on tarkoi-
tettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1.8.2022.

Hallituksen esitys (HE 132/2021) 
eduskunnalle vanhemmuuslaik-
si ja siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväk-
si vanhemmuuslaki ja muutettavak-
si hedelmöityshoidoista annettua la-
kia. Isyyslaki ja äitiyslaki kumottai-
siin. Lisäksi ehdotetaan vanhem-
muuslain säätämisestä aiheutuvia 
välttämättömiä muutoksia lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta an-
nettuun lakiin, lapsen elatuksesta 
annettuun lakiin, rekisteröidystä 
parisuhteesta annettuun lakiin, oi-
keusgeneettisestä isyystutkimukses-
ta annettuun lakiin, kansalaisuusla-
kiin, elatustukilakiin, sosiaalihuol-
tolakiin ja sosiaalihuollon asiakas-
asiakirjoista annettuun lakiin.

Esityksessä ehdotetaan, että äi-
tiys- ja isyyslait yhdistetään tekni-
sesti. Samalla ehdotetaan tehtäväk-

si lakien soveltamiskäytännössä il-
menneet tarpeelliset tarkistukset.

Esityksessä ehdotetaan luovutta-
vaksi säännöksestä, jonka mukaan 
vanhemmuuden voi vahvistaa ai-
kaisintaan 30 päivän kuluttua lap-
sen syntymästä, jos lapsi on tun-
nustettu ennen lapsen syntymää. 
Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että 
ennakkotunnustamista koskevia 
asia kirjoja ei enää lähetetä äitiys-
neuvolasta lastenvalvojalle tarkis-
tettaviksi, vaan ne lähetetään suo-
raan Digi- ja väestötietovirastoon 
odottamaan lapsen syntymää ja 
vanhemmuuden vahvistamista. Tä-
tä varten luotaisiin sähköinen il-
moitusjärjestelmä. Lisäksi ehdote-
taan tehtäväksi pienempiä muutok-
sia ja tarkennuksia vanhemmuu-
den selvittämisen käyttöalaa, sel-
vittämisen keskeyttämistä, lapsen 
kuulemista sekä vanhemmuuden 
vahvistamista ja kumoamista kos-
keviin säännöksiin.

Hedelmöityshoidoista annettua 
lakia ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että naispareille annetaan 
mahdollisuus valita hedelmöitys-
hoitojen yhteydessä alkion muo-
dostamiseen myös sellaisia siittiöi-
tä, joiden luovuttaja on suostunut 
isyyden vahvistamiseen. Siittiöi-
den valinnasta riippuu, vahviste-
taanko naisparille syntyvän lapsen 
toiseksi vanhemmaksi siittiöt luo-
vuttanut isä vai toinen äiti.

Esitys liittyy valtion vuoden 
2022 talousarvioesitykseen ja on 
tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1.1.2023.

Hallituksen esitys (HE 133/2021) 
eduskunnalle suullisen todiste-
lun tallentamista ja vastaanotta-
mista yleisissä tuomioistuimissa 
koskevan lainsäädännön uudis-
tamiseksi

Esityksessä ehdotetaan muutet-
taviksi oikeudenkäymiskaarta sekä 
oikeudenkäynnistä rikosasioissa an-
nettua lakia, oikeudenkäynnin jul-
kisuudesta yleisissä tuomioistui-
missa annettua lakia, elinkautis-
vankien vapauttamismenettelystä 
annettua lakia, oikeudenkäynnistä 
markkinaoikeudessa annettua la-
kia ja turvatarkastuksista tuomio-
istuimissa annettua lakia.

Esityksellä toteutettaisiin päämi-
nisteri Sanna Marinin hallituksen 
ohjelmaa, jonka mukaan oikeuden-
käynneissä näytön vastaanottami-
nen keskitetään käräjäoikeuksiin 
niin, että todistelu taltioidaan hovi-
oikeuskäsittelyä varten.

Esityksen mukaan käräjäoikeu-
dessa vastaanotettavasta suullises-
ta todistelusta tehtäisiin kuva- ja ää-
nitallenne. Jos asiassa haettaisiin 
muutosta, hovioikeus ja korkein oi-
keus ottaisivat suullisen todistelun 
lähtökohtaisesti vastaan tältä tal-
lenteelta, eikä todistajia ja muita oi-
keudenkäynnissä kuulusteltavia 
henkilöitä kutsuttaisi esittämään 
kertomustaan uudelleen. Eräissä ti-
lanteissa suullinen todistelu voitai-
siin esittää pääkäsittelyssä siihen 
viittaamalla siten, että muutoksen-
hakutuomioistuin perehtyisi todis-
teluun asianosaisten ja yleisön läs-
nä olematta. Lisäksi tehtäisiin eräi-
tä muita muutoksia suullisen todis-
telun vastaanottamistapaan.

Esityksen tavoitteena on paran-
taa muutoksenhaussa tapahtuvan 
näytön arvioinnin oikeellisuutta, 
tehostaa muutoksenhakumenette-
lyä sekä vähentää muutoksenhaus-
ta asianosaisille ja todistajille ai-
heutuvia kustannuksia ja muuta 
haittaa. Lisäksi esityksellä pyritään 
vahvistamaan hovioikeuden roolia 
käräjäoikeuden ratkaisun oikeelli-
suutta kontrolloivana tuomioistui-
mena siirtämällä oikeudenkäynnin 
painopistettä entistä enemmän kä-
räjäoikeuteen. Samalla edistettäi-
siin tietotekniikan hyödyntämistä 
oikeudenkäyntimenettelyssä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 
talousarvioesitykseen ja on tarkoi-
tettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan laissa erikseen sää-
dettävänä ajankohtana.

Hallituksen esitys (HE 134/2021) 
eduskunnalle laiksi Euroopan 
unionin tietojärjestelmien yh-
teentoimivuudesta

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi laki Euroopan unionin tieto-
järjestelmien yhteentoimivuudes-
ta. Laissa annettaisiin kahta Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston ase-
tusta eli poliisiyhteistyötä ja oikeu-
dellista yhteistyötä sekä turvapaik-
ka ja muuttoliikeasioita koskevien 
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EU:n tietojärjestelmien yhteentoi-
mivuutta koskevaa asetusta sekä 
rajoja ja viisumipolitiikkaa koske-
vien EU:n tietojärjestelmien yh-
teentoimivuutta koskevaa asetusta 
täydentävät säännökset toimivaltai-
sista viranomaisista ja niiden pää-
systä yhteiseen henkilöllisyystieto-
varantoon.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 
talousarvioesitykseen ja on tarkoi-
tettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan 1.9.2022.

Hallituksen esitys (HE 135/2021) 
eduskunnalle laiksi arpajaislain 
muuttamisesta ja siihen liitty-
viksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi arpajaislakia. Lisäksi ehdote-
taan muutettaviksi henkilötietojen 
käsittelystä poliisitoimesta annet-
tua lakia, rahanpesun ja terroris-
min rahoittamisen estämisestä an-
nettua lakia, oikeudenkäynnistä 
markkinaoikeudessa annettua la-
kia sekä sakon täytäntöönpanosta 
annettua lakia.

Esityksen tavoitteena on ehkäis-
tä ja vähentää rahapelaamisesta ai-
heutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja 
terveydellisiä haittoja lisäämällä 
arpajaislakiin tätä tavoitetta tuke-
via uusia säännöksiä. Esityksellä 
tavoitellaan myös rahapelitoimin-
nan valvonnan ja pelaajien oikeus-
turvan vahvistamista. Lisäksi esi-
tyksen tavoitteena on vahvistaa yk-
sinoikeusjärjestelmän kykyä ohjata 
kysyntää arpajaislailla säänneltyyn 
rahapelitarjontaan rahapelihaitto-
jen ehkäisyn ja vähentämisen edel-
leen tehostamiseksi.

Esityksellä toteutetaan hallitus-
ohjelman mukainen arpajaislain uu-
distus rahapelipolitiikan tavoittei-
den varmistamiseksi.

Arpajaislakiin lisättäisiin sään-
nökset Veikkaus Oy:n rahapelien 
pelaamiseksi edellytettävästä pa-
kollisesta tunnistautumisesta sekä 
Veikkaus Oy:n rahapelien toimeen-
panosta kertyvän peli- ja pelaajatie-
don hyödyntämisestä. Lakiin lisät-
täisiin myös säännökset arpajais-
lain vastaisten rahapelien markki-
noinnin johdosta annettavan kiel-
topäätöksen antamisesta luonnolli-
selle henkilölle. Lisäksi säädettäi-
siin hallinnollisen seuraamusmak-

sun määräämisestä arpajaislain 
vastaisesta markkinoinnista. Arpa-
jaislaissa säädettäisiin myös arpa-
jaislain sääntelyn ulkopuolisen ra-
hapelitarjonnan saavutettavuuden 
rajoittamiseksi maksuliikenne-es-
toista, jotka kohdistettaisiin raha-
pelejä arpajaislain vastaisesti mark-
kinoiviin rahapeliyhtiöihin. Lisäksi 
Veikkaus Oy:n markkinointia ja ra-
hapelien toimeenpanon valvontaa 
koskevia säännöksiä täsmennettäi-
siin ja lakiin lisättäisiin säännökset 
raha-automaattien sijoittelusta ja 
omavalvonnasta. Lakiin lisättäisiin 
myös säännökset Veikkaus Oy:n 
mahdollisuudesta perustaa yritys-
ten välistä liiketoimintaa harjoitta-
va tytäryhtiö muuta kuin rahapeli-
toimintaa varten sekä perustetta-
van tytäryhtiön toimintaa koskevis-
ta edellytyksistä ja rajoituksista.

Muun kuin rahapelitoimintaa 
koskevan sääntelyn osalta arpajais-
lain bingopelin toimeenpanoa ja val-
vontaa koskevia säännöksiä muutet-
taisiin pidentämällä määräaikoja, 
jotka koskevat bingopelin voittojen 
enimmäisarvon seuranta-aikaa ja ti-
lityksen antamista.

Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi ar-
pajaislain muutosten johdosta vält-
tämättömät muutokset henkilötie-
tojen käsittelystä poliisitoimessa an-
nettuun lakiin, rahanpesun ja terro-
rismin rahoittamisen estämisestä 
annettuun lakiin, oikeudenkäynnis-
tä markkinaoikeudessa annettuun 
lakiin sekä sakon täytäntöönpanos-
ta annettuun lakiin.

Esitys liittyy esitykseen valtion 
vuoden 2022 talousarvioksi ja on 
tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhtey-
dessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan vuonna 2022. Pakollisen tun-
nistautumisen osalta säännöksiä 
kuitenkin sovellettaisiin vaiheittain 
siten, että vuoden 2024 alusta kaik-
ki rahapelaaminen tapahtuisi tun-
nistautuneena. Maksuliikenne-esto-
ja koskevia säännöksiä sovellettai-
siin 1.1.2023 alkaen.

Hallituksen esitys (HE 141/2021) 
eduskunnalle laiksi tupakkalain 
muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi tupakkalakia. Esitys toteuttaa 
pääministeri Sanna Marinin halli-
tuksen hallitusohjelman kirjausta, 

jonka mukaan vähennetään riippu-
vuuksia ja jatketaan määrätietoista 
työtä tupakoinnin vähentämiseksi.

Tupakkatuotteiden, sähkösavuk-
keiden ja täyttösäiliöiden vähittäis-
myyntipakkaukset eivät saisi mer-
kinnöiltään tai muulta ulkoasultaan 
erottua muiden vastaavien tuottei-
den vähittäismyyntipakkauksista. 
Tupakkalaissa säädettäisiin myös 
savukkeiden, täyttösäiliöiden ja ni-
kotiininesteen ulkoasua koskevista 
vaatimuksista. Muutoksilla vähen-
nettäisiin tupakkalaissa tarkoitettu-
jen tuotteiden ja niiden vähittäis-
myyntipakkausten houkuttelevuut-
ta ja estettäisiin käyttämästä pakka-
uksia markkinoinnin välineenä. 
Ehdotuksen tavoitteena on etenkin 
se, että nuoret eivät aloittaisi tupak-
kalaissa tarkoitettujen tuotteiden 
käyttämistä.

Tuotteet, jotka on tarkoitettu saa-
maan tupakkatuotteelle aikaan tun-
nusomainen tuoksu tai maku, kiel-
lettäisiin. Tupakointivälineiden, jot-
ka on tarkoitettu tupakkatuotteen 
kuumentamiseen, esilläpito kiellet-
täisiin. Maahantuontia koskevaa 
sääntelyä muutettaisiin niin, että se 
koskisi nykyistä yhdenmukaisem-
min tupakkalaissa tarkoitettuja eri 
tuotteita.

Tupakointi kiellettäisiin leikki-
kentillä ja yleisillä uimarannoilla. 
Ehdotetuilla muutoksilla suojattai-
siin väestöä, etenkin pieniä lapsia, 
passiivisen tupakoinnin haitoilta. 
Lisäksi tupakointikieltoja koskevat 
laajennukset ehkäisisivät myös tu-
pakoinnista aiheutuvaa roskaantu-
mista ja siitä aiheutuvia ympäristö-
haittoja.

Tupakkalaissa tarkoitettujen tuot-
teiden valmistajien ja maahantuo-
jien olisi maksettava Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontavirastolle 
vuotuinen valvontamaksu, joka pe-
rustuisi tuotteiden myyntimääriin. 
Valvontamaksuista saaduilla tuloil-
la tehostettaisiin erityisesti tuote-
valvontaa.

Vähittäismyyntilupien ja tukku-
myynti-ilmoitusten rekisteriä koske-
vaa sääntelyä päivitettäisiin Euroo-
pan unionin yleisen tietosuoja-ase-
tuksen näkökulmasta ja muutoksen-
hakua koskevaa sääntelyä päivitettäi-
siin oikeudenkäynnistä hallintoasi-
oissa annetun lain näkökulmasta.

Esitykseen sisältyy lisäksi eräitä 
teknisluonteisia täsmennyksiä, joil-
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la muun muassa tehostettaisiin tu-
pakkalain noudattamisen valvon-
taa.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan 1.1.2022. Tuottei-
den ja niiden vähittäismyyntipak-
kausten yhdenmukaistamista kos-
keva sääntely tulisi kuitenkin voi-
maan vasta 1.1.2023. Lisäksi ehdo-
tettuun lakiin sisältyy useita siirty-
mäsäännöksiä.

Hallituksen esitys (HE 147/2021) 
eduskunnalle laiksi opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain muuttamisesta 
sekä siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annettua lakia, kunnan 
peruspalvelujen valtionosuudesta 
annettua voimassa olevaa lakia, 
kunnan peruspalvelujen valtion-
osuudesta annettua uutta lakia se-
kä tutkintokoulutukseen valmenta-
vasta koulutuksesta annettua lakia. 
Esitys liittyy hallitusohjelman kir-
jauksiin oppivelvollisuusiän korot-
tamisesta 18 ikävuoteen, ohjauk-
sen vahvistamisesta sekä toisen as-
teen valmistavien koulutusten ja 
nivelvaiheen ohjauksen kehittämi-
sestä.

Esityksessä esitetään säädettä-
väksi tutkintokoulutukseen val-
mentavasta koulutuksesta annetus-
sa laissa tarkoitetun koulutuksen 
rahoituksesta. Tutkintokoulutuk-
seen valmentavaan koulutukseen 
yhdistetään 1.8.2022 lukien voi-
massa olevan lainsäädännön mu-
kaiset nivelvaiheen koulutukset, 
joita ovat perusopetuksen lisäope-
tus, lukiokoulutukseen valmistava 
koulutus ja ammatilliseen koulu-
tukseen valmentava koulutus. Esi-
tyksen mukaan tutkintokoulutuk-
seen valmentavaa koulutusta rahoi-
tettaisiin siihen yhdistettävien ni-
velvaiheen koulutusten nykyisten 
rahoitusjärjestelmien puitteissa. 
Esityksen mukaan valmentavan 
koulutuksen rahoituksen taso eri 
rahoitusjärjestelmissä yhtenäistet-
täisiin. Esityksessä ehdotetaan teh-
täväksi myös eräitä tarkennuksia 
tutkintokoulutukseen valmentavas-
ta koulutuksesta annetun lain mu-
kaisiin valmentavan koulutuksen 
järjestämisoikeutta koskeviin sään-
nöksiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 
talousarvioesitykseen ja on tarkoi-
tettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotetut lait opetus- ja kulttuu-
ritoimen rahoituksesta annetun 
lain muuttamisesta, kunnan perus-
palveluiden valtionosuudesta an-
netun voimassa olevan lain muut-
tamisesta ja tutkintokoulutukseen 
valmentavasta koulutuksesta anne-
tun lain muuttamisesta on tarkoi-
tettu tulemaan voimaan 1.8.2022. 
Ehdotettu laki kunnan peruspalve-
lujen valtionosuudesta annetun uu-
den lain muuttamisesta on tarkoi-
tettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Hallituksen esitys (HE 159/2021) 
eduskunnalle yhteistoiminta-
laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi uusi yhteistoimintalaki, joka 
korvaisi voimassa olevan yhteistoi-
minnasta yrityksissä annetun lain 
sekä henkilöstön edustuksesta yri-
tysten hallinnossa annetun lain. Li-
säksi ehdotetaan 35 muuhun lakiin 
edellä mainituista muutoksista joh-
tuvia muutoksia.

Esitys liittyy pääministeri Sanna 
Marinin hallitusohjelmaan.

Esityksellä parannettaisiin hen-
kilöstön vaikutusmahdollisuuksia 
ja tiedonsaantia. Samalla hyödyn-
nettäisiin sääntelytapaa, jolla työ-
paikat voisivat itse määrittää tar-
kemmin, mitä kysymyksiä yrityk-
sen tai yhteisön ja työyhteisön ke-
hittämiseksi on tarpeen käsitellä ja 
minkälaisissa menettelyissä asiat 
käsitellään.

Työnantajan ja henkilöstön edus-
tajan olisi käytävä säännönmukaista 
vuoropuhelua. Vuoropuhelu koskisi 
yrityksen tai yhteisön kehitysnäky-
miä ja taloudellista tilannetta, työ-
paikan sääntöjä, käytäntöjä ja toi-
mintaperiaatteita, työvoiman käyttö-
tapoja ja henkilöstön rakennetta, 
osaamistarpeita ja osaamisen kehit-
tämistä sekä työhyvinvoinnin ylläpi-
tämistä ja edistämistä. Osana vuoro-
puhelua työnantaja laatisi yhteis-
työssä henkilöstön edustajan kanssa 
työyhteisön kehittämissuunnitel-
man työyhteisön suunnitelmallisek-
si ja pitkäjänteiseksi kehittä miseksi.

Työnantajan työnjohtovallan pii-
riin kuuluvista olennaisista henki-
löstövaikutuksista sekä työvoiman 
käytön vähentämisestä olisi käytä-

vä muutosneuvottelut. Neuvottelu-
menettelyt vastaisivat pääpiirteis-
sään voimassa olevaa lakia. Esityk-
sessä kuitenkin ehdotetaan vahvis-
tettavaksi henkilöstön edustajan oi-
keutta tehdä neuvotteluiden ku-
luessa ehdotuksia ja esittää vaihto-
ehtoisia ratkaisuja sekä täsmennet-
täisiin neuvotteluiden käynnistämi-
sen ajankohtaa.

Henkilöstön edustuksesta yri-
tysten hallinnossa annettuun la-
kiin sisältyvät säännökset siirrettäi-
siin yhteistoimintalakiin. Säännök-
set, jotka koskevat henkilöstön hal-
lintoedustuksen järjestämistä rajat 
ylittävässä yhtiöiden sulautumisis-
sa tai jakautumisessa, siirrettäisiin 
kuitenkin henkilöstöedustuksesta 
eurooppayhtiössä (SE) ja euroop-
paosuuskunnassa (SCE) annettuun 
lakiin. Samalla viimeksi mainitun 
lain nimikettä muutettaisiin vastaa-
maan sen muutettua sisältöä. Hen-
kilöstön hallintoedustusta koske-
vaa sääntelyä täsmennettäisiin si-
ten, että hallintoedustus olisi järjes-
tettävä toimielimessä, jossa käsitel-
lään tärkeitä liiketoimintaa, talout-
ta ja henkilöstön asemaa koskevia 
kysymyksiä.

Yhteistoimintalakia sovellettai-
siin yrityksiin ja yhteisöihin, joiden 
palveluksessa työskentelee vähin-
tään 20 työntekijää. Henkilöstön 
hallintoedustusta koskevia sään-
nöksiä sovellettaisiin kuitenkin yri-
tyksiin, joiden Suomessa työsken-
televien työntekijöiden määrä on 
vähintään 150.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1.1.2022.

VALTIONEUVOSTON 
ASETUKSET

Valtioneuvoston asetus eräistä 
muovituotteista (771/2021)

Asetus tuli voimaan 23.8.2021.

Jätelain nojalla annettu asetus on 
osa tiettyjen muovituotteiden ym-
päristövaikutuksen vähentämisestä 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 
täytäntöönpanoa. Asetuksessa mää-
ritetään direktiivin edellyttämiin tuo-
tekieltoihin ja merkintävaatimuk-
siin liittyvät yksityiskohtaisemmat 
vaatimukset. 
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Valtioneuvoston asetus alueiden 
kehittämisestä ja Euroopan uni-
onin alue- ja rakennepolitiikan 
toimeenpanosta (797/2021)

Asetus tuli voimaan 1.9.2021.

Asetus on annettu alueiden kehit-
tämisestä ja Euroopan unionin 
alue- ja rakennepolitiikan toimeen-
panosta annetun lain nojalla. Ase-
tuksessa annetaan tarkempia mää-
räyksiä EU:n alue- ja rakennepoli-
tiikan tehtäviä hoitavista viran-
omaisista ja heidän tehtävistään se-
kä keskinäisistä suhteista. Lisäksi 
asetuksessa annetaan tarkentavia 
säännöksiä myös Interreg-ohjel-
mien ja Interreg-ulkorajaohjelmien 
hallinnoinnista Suomessa. 

Valtioneuvoston asetukset Eu-
roopan unionin alue- ja rakenne-
politiikan rahastoista rahoitetta-
vien kustannusten tukikelpoi-
suudesta sekä alueiden kehittä-
misen ja Euroopan unionin alue- 
ja rakennepolitiikan hankkeiden 
rahoittamisesta (866–867/2021)

Asetukset tulivat voimaan 
15.10.2021.

Asetukset on annettu alueiden ke-
hittämisen ja Euroopan unionin 
alue- ja rakennepolitiikan hankkei-
den rahoittamisesta annetun lain 
(757/2021) nojalla. Asetuksessa Eu-
roopan unionin alue- ja rakennepo-
litiikan rahastoista rahoitettavien 
kustannusten tukikelpoisuudesta 
(866/2021) on annettu kansalliset 
säännökset EU:n alue- ja rakenne-
politiikan ohjelman varoista vuosi-
na 2021–2027 rahoitettavien hank-
keiden kustannusten korvauspe-
rusteista, käytettävissä olevista kus-
tannusmalleista, hyväksyttävistä 
kustannuksista ja kustannusten tu-
kikelpoisuuden yleisistä edellytyk-
sistä. Asetuksen keskeisimpänä vai-
kutuksena on yksinkertaistettujen 
kustannusmallien käytön merkittä-
vä laajentuminen.

Asetuksessa alueiden kehittämi-
sen ja Euroopan unionin alue- ja ra-
kennepolitiikan hankkeiden rahoit-
tamisesta (867/2021) annetaan tar-
kempia säännöksiä tuen käyttökoh-
teista ja tukea koskevista yleisistä 
säännöksistä, tukimenettelystä se-
kä erityissäännökset kansallisista 

alueiden kehittämisen varoista ra-
hoitettavien hankkeiden toimeen-
panosta ja kustannusten tukikel-
poisuudesta. Asetukseen sisältyvät 
myös Euroopan unionin alue- ja ra-
kennepolitiikan ohjelman toimeen-
panoa sekä Interreg-ohjelmien ja 
 Interreg-ulkorajaohjelmien kansal-
lisen vastinrahoituksen toimeenpa-
noa koskevat erityissäännökset. 

KORKEIN OIKEUS

KKO:2021:58
Pakkokeino – Yhteydenpidon 
rajoittaminen

Pakkokeinolain 4 luvun mukaisella 
yhteydenpitorajoituksella voidaan 
rajoittaa tutkintavangin yhdessä-
oloa kaikkien muiden tutkintavan-
kien kanssa. (Ään.)

PakkokeinoL 4 luku 1 § 1 mom 
PakkokeinoL 4 luku 2 § 1 mom

KKO:2021:59
Oikeudenkäyntimenettely – 
Rikos asia – Vahingonkorvaus – 
Todistelu – Ihmiskauppa – Törkeä 
ihmiskauppa

Törkeästä ihmiskaupasta tuomitun 
A:n oli katsottu saattaneen samas-
sa taloudessa asuneen B:n korvaus-
ta vastaan tapahtuneisiin seksuaa-
lisiin tekoihin ja näin seksuaalisen 
hyväksikäytön kohteeksi. B vaati 
A:lta vahingonkorvausta saamatta 
jääneestä ansiosta siltä osin kuin 
seksuaalipalveluilla saadut varat 
olivat menneet yksinomaan A:n ei-
kä heidän yhteisen taloutensa hy-
väksi. B vaati, että vahinko arvioi-
daan oikeudenkäymiskaaren 17 lu-
vun 2 §:n 3 momentin nojalla.

Mainitsemillaan perusteilla Kor-
kein oikeus katsoi, ettei oikeuden-
käymiskaaren 17 luvun 2 §:n 3 mo-
mentin säännöstä yksityisoikeudel-
lisen saatavan määrän arvioinnista 
voitu soveltaa, koska asiassa ei ol-
lut esitetty uskottavaa selvitystä va-
hingonkorvauksen perusteesta.

OK 17 luku 2 § 3 mom

KKO:2021:60
Velallisen rikos – Velallisen 
epärehellisyys – Todistustaakka 

– Syyteoikeus – Syyteoikeuden 
vanhentuminen

Syytteen mukaan ulosottovelallinen 
A oli syyllistynyt velallisen epä-
rehellisyyteen käyttämällä mää-
räysvallassaan olleesta yhtiöstä saa-
mansa varat muuhun tarkoituk-
seen kuin omien velkojensa mak-
suun tai taloudellisen tilanteensa 
parantamiseen ja näin pahentamal-
la oleellisesti maksukyvyttömyyt-
tään. Käräjäoikeus ja hovioikeus 
olivat lukeneet A:n syyksi velalli-
sen epärehellisyyden arvioimatta 
A:n hyväksyttävien elinkustannus-
ten määrää. Kysymys velallisen 
epärehellisyyttä koskevan tunnus-
merkistön täyttymisestä ja syyttä-
jän näyttövelvollisuudesta. Kysy-
mys myös syyteoikeuden vanhen-
tumisesta. 

RL 39 luku 1 § 
RL 8 luku 1 § 
Ks. KKO:2004:89, KKO:2011:52

KKO:2021:61
Rangaistuksen määrääminen – 
Rangaistuslajin valinta – Yhdys-
kuntapalvelu

Kysymys siitä, millä perusteilla sa-
masta tekokokonaisuudesta eri tuo-
mioilla määrätyt rangaistukset on 
otettava huomioon rikoslain 6 lu-
vun 11 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuna muuna painavana syynä, joka 
estää yhdyskuntapalveluun tuomit-
semisen.

RL 6 luku 11 §

KKO:2021:62
Eurooppalainen pidätysmääräys 
– Rikoksen johdosta tapahtuva 
luovuttaminen – Säilössä pitämi-
nen – Pakkokeino – Tehostettu 
matkustuskielto

A:ta oli vaadittu eurooppalaisen pi-
dätysmääräyksen nojalla luovutet-
tavaksi Belgiaan syytetoimenpitei-
tä varten. Käräjäoikeus oli ennen 
luovuttamisasian käsittelyä mää-
rännyt säilöön otetun A:n pidettä-
väksi edelleen säilössä luovutta-
mispyynnön täytäntöönpanon tur-
vaamiseksi.

Kysymys siitä, olisiko A tullut 
määrätä säilössä pitämisen sijasta 
tehostettuun matkustuskieltoon.
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KKO:2021:63
Lunastuslaki – Lunastuskorvaus 
– Kohteenkorvaus – Maankäyttö- 
ja rakennuslaki – Samanarvoi-
suusperiaate

Kaupunki oli lunastanut asunto- 
osakeyhtiöiden omistamista ton-
teista osia asemakaavan mukaisek-
si katualueeksi. Lunastusta edeltä-
nyt asemakaavan muutos ei ollut 
vähentänyt tonttien rakennusoi-
keuden määrää, ja lunastus oli koh-
distunut asemakaavan mukaisen 
rakennusalan ulkopuoliseen tont-
tien osaan. Lunastettavista alueista 
suoritettiin korvausta siten, että pe-
rusteena käytettiin edellisen ase-
makaavan mukaista liike- ja asun-
tokerrostalojen korttelialueen käyt-
tötarkoitusta.

Korkein oikeus katsoi ratkaisus-
ta ilmenevin perustein, että lunas-
tuskorvaus oli määrättävä niin sa-
notun samanarvoisuusperiaatteen 
mukaisesti siten, että asemakaava- 
alueella sitovan tonttijaon mukais-
ten tonttien jokainen osa oli sa-
manarvoinen. (Ään.)

LunastusL 30 § 1 mom

KKO:2021:64
Törkeän pahoinpitelyn yritys – 
Vaaran aiheuttaminen

A oli tietoisena HIV-infektiostaan ol-
lut kerran suojaamattomassa suku-
puoliyhteydessä B:n kanssa. HIV-in-
fektio ei ollut tarttunut B:hen.

Korkein oikeus katsoi, että A:n 
käyttämä HIV-lääkitys ja hänen ve-
rensä alhainen viruspitoisuus sekä 
teko-olosuhteet huomioon ottaen 
HIV:n tarttuminen oli ollut siinä 
määrin epätodennäköistä, että rikos-
lain 5 luvun 1 §:n 2 momentin vaati-
mus rikoksen täyttymisen vaarasta 
ei ollut toteutunut. Syyte törkeän pa-
hoinpitelyn yrityksestä hylättiin. 

A ei ollut menettelyllään aiheut-
tanut myöskään vakavaa vaaraa B:n 
hengelle tai terveydelle, joten myös 
vaihtoehtoinen syyte vaaran aiheut-
tamisesta hylättiin. 

RL 5 luku 1 § 2 mom 
RL 21 luku 5 § 
RL 21 luku 6 § 
RL 21 luku 13 § 
Ks. KKO:2015:84, vrt. 
KKO:2015:83

KKO:2021:65
Ylimääräinen muutoksenhaku – 
Tuomion purkaminen riita-asias-
sa – Muutoksenhaku – Muutok-
senhakuoikeus – Oikeusvoima – 
Liikennevakuutus

Hovioikeus oli tuominnut A:n tör-
keästä pahoinpitelystä ja B:n avun-
annosta törkeään pahoinpitelyyn 
muun ohella sillä perusteella, että 
A oli potkaissut asianomistajan B:n 
noin 50–60 kilometrin tuntinopeu-
della kuljettaman ajoneuvon kyy-
distä sillä seurauksella, että asian-
omistajalle oli ajoneuvosta tielle 
putoamisen seurauksena aiheutu-
nut muun ohella aivovamma. Hovi-
oikeus oli velvoittanut A:n ja B:n 
korvaamaan asianomistajalle tä-
män vaatimat vahingonkorvaukset 
heidän käräjäoikeudessa myöntä-
miensä määrien mukaisina. Liiken-
nevakuutusyhtiötä ei ollut kuultu 
oikeudenkäynnissä.

Korkein oikeus katsoi, että kysy-
mys oli liikennevahingosta, jolloin 
asiassa olisi tullut soveltaa liikenne-
vakuutuslakia. Koska liikenneva-
kuutusyhtiötä ei ollut oikeudenkäyn-
nissä kuultu, hovioikeuden tuomion 
oikeusvoima ei ulottunut siihen, eikä 
sillä siten ollut oikeutta hakea tuo-
mion purkamista vahingonkorvaus-
ten osalta. Liikennevakuutusyhtiön 
hakemus jätettiin tutkimatta. 

Ks. KKO:1972-II-87

KKO:2021:66
Työsopimus – Työsopimuksen 
päättäminen – Työsopimuksen 
purkautuneena pitäminen

Työntekijän työsopimuksen mukai-
nen työaika oli ollut 0–40 tuntia vii-
kossa ja hän oli tehnyt työtä vaihtu-
vissa työkohteissa. Työntekijän vuo-
siloman jälkeen työnteon oli ollut 
määrä jatkua. Loman päättyessä 
työntekijä ei ollut selvittänyt eikä 
työnantaja ollut ilmoittanut työnte-
kijälle uutta työkohdetta. Työnteki-
jä ei ollut saapunut työhön lomansa 
jälkeen, ja työnantaja oli pitänyt 
työsopimusta työntekijän seitse-
män päivän poissaolon jälkeen pur-
kautuneena.

Korkein oikeus katsoi ratkaisus-
ta ilmenevillä perusteilla, että työn-
antajalla ei ollut ollut oikeutta käsi-
tellä työntekijän työsopimusta pur-

kautuneena työsopimuslain 8 lu-
vun 3 §:n nojalla.

TSL 8 luku 3 §

KKO:2021:67
Ylimääräinen muutoksenhaku 
– Kiinteistötoimituksen purkami-
nen – Maanmittauslaitoksen 
keskushallinnon esitysoikeus – 
Kiinteistönmuodostamislaki 
– Yhteismetsä

Asianosaisten yhdessä omistamat 
neljä tilaa oli kiinteistötoimitukses-
sa yhdistetty, ja näin muodostetun 
kiinteistön alue oli liitetty yhteis-
metsään. Maanmittauslaitoksen 
keskushallinto esitti kiinteistötoi-
mituksen purkamista muun muas-
sa sillä perusteella, että yhdistämi-
sestä ja yhteismetsään liittämisestä 
oli päätetty ilman yhteisomistajan 
suostumusta. Esitys jätettiin tutki-
matta, koska kiinteistöjärjestelmän 
selvyys tai luotettavuus taikka 
muukaan yleinen etu ei vaatinut 
kiinteistötoimituksen purkamista.

Asian käsittely Maanmittauslai-
toksen keskushallinnossa oli käyn-
nistynyt kiinteistönomistajan toi-
menpidepyynnöstä, ja kiinteistön-
omistaja oli lausumassaan yhtynyt 
keskushallinnon esitykseen ennen 
sen toimittamista Korkeimmalle oi-
keudelle. Korkein oikeus tulkitsi 
päätöksestä ilmenevillä perusteilla 
purkuesityksen käsittävän myös 
kiinteistönomistajan purkuhake-
muksen. Asia tutkittiin kiinteistön-
omistajan purkuhakemuksena hä-
nen toimitettuaan kelpoisuusvaati-
muksen täyttävän asiamiehen laati-
man purkuhakemuksen täyden-
nyksen, ja toimitus purettiin. 

KML 278 § 2 mom 
OK 15 luku 1 § 4 mom 
OK 31 luku 7 § 1 mom 4 kohta 
OK 31 luku 10 § 1 mom 
Ks. KKO:2007:88

KKO:2021:68
Vahingonkorvaus – Sopimussuh-
teeseen perustuva vastuu – Kor-
vattava vahinko

Kaupunki oli purkanut aluehallinto-
viraston kanssa tekemänsä toimek-
siantosopimuksen velkaneuvonta-
palvelujen järjestämisestä. Valtio 
vaati sopimuksen oikeudettoman 



10

purkamisen perusteella kaupungil-
ta vahingonkorvausta sille aiheutu-
neiden ylimääräisten työtuntien 
kustannuksista.

Korkein oikeus katsoi ratkaisus-
ta tarkemmin ilmenevillä perusteil-
la, että valtiolle oli aiheutunut kor-
vattava vahinko, vaikka aluehallin-
toviraston oma henkilökunta oli 
tehnyt sopimusrikkomuksesta ai-
heutuneet lisätyöt. Kaupunki vel-
voitettiin korvaamaan valtiolle so-
pimusrikkomuksen selvittämisestä 
johtuneista ylimääräisistä töistä ai-
heutuneet kustannukset. Sen si-
jaan uuden sopimuksen tekemises-
tä aiheutuneet kustannukset eivät 
oikeuttaneet korvaukseen.

KKO:2021:69
Lentomatkustajan oikeudet – 
Lennon peruuttaminen – Rekla-
maatio – Euroopan unionin 
oikeus

Lentoyhtiön lento oli peruutettu, ja 
matkustajat olivat saapuneet kor-
vaavalla lennolla määränpäähän 
yli vuorokauden viivästyneinä. 
Matkustajat vaativat noin kahden 
vuoden kahden kuukauden kulut-
tua lennon peruuntumisesta lento-
yhtiöltä vakiokorvausta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 261/2004 nojalla.

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevillä perusteilla katsot-
tiin, että säilyttääkseen oikeutensa 
asetuksen mukaiseen korvaukseen 
lentomatkustajan on lähtökohtai-
sesti vedottava lennon peruuntu-
miseen ja viivästymiseen tai esitet-
tävä korvausvaatimuksensa lento-
yhtiölle kohtuullisessa ajassa. Kun 
lentoyhtiö oli laiminlyönyt lento-
matkustajan korvausoikeutta kos-
kevan tiedonantovelvollisuutensa, 
lentomatkustajien ei kuitenkaan 
katsottu menettäneen oikeuttaan 
vaatia korvausta.

Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetus (EY) N:o 261/2004 5, 7 
ja 14 art

KKO:2021:70
Liikennerikos – Liikenneturvalli-
suuden vaarantaminen – Tielii-
kenne – Väistämisvelvollisuus

A oli tulossa henkilöautolla kaup-
pakeskuksen pysäköintipaikan py-

säköintiruutuihin johtavalta tieltä 
pysäköintipaikan sisäiselle kokoo-
javäylälle. A:n kuljettama henkilö-
auto törmäsi risteysalueella kokoo-
javäylää vasemmalta tulleen B:n 
kuljettaman henkilöauton oikeaan 
kylkeen. Risteyksessä väistämisvel-
vollisuutta ei ollut osoitettu liiken-
nemerkillä.

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta tarkemmin ilmenevin perus-
tein A:n ja B:n käyttämien teiden ei 
katsottu olleen ilmeisen eriarvoi-
sia. Näin ollen väistämisvelvolli-
suutta tuli arvioida tieliikennelain 
(267/1981) 14 §:n 1 momentin pää-
säännön mukaisesti, eikä A ollut 
risteyksessä väistämisvelvollinen. 
A oli kuitenkin jättänyt noudatta-
matta häneltä vaadittavaa erityistä 
varovaisuutta lähestyessään ris-
teystä liikenneolosuhteisiin näh-
den liian suurella nopeudella ja 
syyllistynyt siten liikenneturvalli-
suuden vaarantamiseen. 

TLL 14 § (267/1981) 
Ks. KKO:1989:46

KKO:2021:71
Ylimääräinen muutoksenhaku – 
Tuomion purkaminen rikosasias-
sa – Laillisuusperiaate – Rikos-
oikeudellinen laillisuusperiaate 
– Rikosuhrimaksu

Käräjäoikeus oli lainvoiman saa-
neessa tuomiossaan rikoslain 7 lu-
vun 6 §:n 1 momentin nojalla kat-
sonut A:lle aikaisemmin tuomitun 
rangaistuksen riittäväksi seuraa-
mukseksi myös tässä tuomiossa 
syyksi luetuista rikoksista sekä 
määrännyt A:n suorittamaan rikos-
uhrimaksun valtiolle. Korkein oi-
keus katsoi ratkaisustaan ilmene-
vin perustein, että rikosuhrimak-
sun määrääminen perustui rikosoi-
keudellinen laillisuusperiaate huo-
mioon ottaen ilmeisesti väärään 
lain soveltamiseen.

KKO:2021:72
Pakkokeino – Etsintä – Laite-et-
sintä – Takavarikko – Sinetöidyn 
aineiston tutkiminen ja hyödyn-
täminen – Todistelu – Hyödyntä-
miskielto – Lääkärin salassapito-
velvollisuus

Mielenterveyspalveluita tarjoavan 
A Oy:n tuotantopalvelimeen koh-

distettiin epäillyn tietomurron pe-
rusteella erityinen laite-etsintä, jon-
ka yhteydessä A Oy:n asiakastieto-
kannasta eroteltiin teknisesti sii-
hen sisältyvien henkilöiden nimet, 
henkilötunnukset ja yhteystiedot. 
Etsintävaltuutetun vastustettua tie-
tojen takavarikoimista ja jäljentä-
mistä aineisto sinetöitiin pakkokei-
nolain 8 luvun 11 §:n tarkoittamal-
la tavalla ja sen tutkiminen ja hyö-
dyntäminen saatettiin luvun 12 §:n 
mukaisesti tuomioistuimen ratkais-
tavaksi.

Korkein oikeus katsoi ratkaisus-
taan ilmenevillä perusteilla, että si-
netöidyn aineiston asiakastiedot 
viittasivat lähtökohtaisesti hoito-
suhteeseen mielenterveyspalveluita 
tarjoavaan yritykseen ja siellä työs-
kenteleviin terveydenhuollon am-
mattihenkilöihin. Asiakastiedot oli-
vat oikeudenkäymiskaaren 17 lu-
vun 14 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuja henkilön terveydentilaa koske-
via arkaluonteisia tietoja, joista ei 
saa todistaa. Sen vuoksi sinetöityä 
aineistoa ei saanut takavarikoida tai 
jäljentää rikosasian todisteena käy-
tettäväksi eikä tutkia tai hyödyntää.

PakkokeinoL 7 luku 1 § 
PakkokeinoL 7 luku 3 § 
PakkokeinoL 8 luku 11 § 
PakkokeinoL 8 luku 12 § 
OK 17 luku 14 §

KORKEIN  
HALLINTO-OIKEUS

Yleishallintoasiat 

KHO:2021:117
Ylimääräinen muutoksenhaku 
– Tonttijaon hyväksyminen – 
Purkupuhevalta – Purkamisen 
edellytykset – Hallintopäätös 
– Viranhaltijan toimivalta – Me-
nettelyvirhe – Kiinteistöjärjestel-
män luotettavuus – Yleinen etu

Maanmittauslaitoksen keskushal-
linto oli tehnyt korkeimmalle hal-
linto-oikeudelle kiinteistönmuodos-
tamislain 278 §:n 2 momentin no-
jalla purkuesityksen, joka koski kau-
pungin viranhaltijan tekemää lain-
voimaista päätöstä erillisen tontti-
jaon hyväksymisestä. Perusteena 
purkuesitykselle oli se, että tontti-
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jaon hyväksyneellä kaupungin vi-
ranhaltijalla ei ollut ollut toimival-
taa päätöksen tekemiseen.

Erillisen tonttijaon hyväksymi-
sestä tehdään kiinteistörekisteriase-
tuksen 7 §:n 6 kohdan mukaisesti 
merkintä kiinteistörekisteriin kun-
kin muodostettavan rekisteriyksi-
kön kohdalle. Kun lisäksi otettiin 
huomioon, että päätös erillisen tont-
tijaon hyväksymisestä oli maan-
käyttö- ja rakennuslain 79 §:n nojal-
la tehty hallintopäätös, kysymys oli 
sellaisesta kiinteistönmuodostamis-
lain 278 §:n 2 momentissa tarkoite-
tusta päätöksestä, jonka osalta maan-
mittauslaitoksen keskushallinnon 
purkuesityksen käsittely kuului 
korkeimman hallinto-oikeuden toi-
mivaltaan.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että kiinteistönmuodostamislain 
278 §:n 2 momentti on purkupuhe-
valtaa koskeva erityissäännös, jos-
sa ei säädetä niistä edellytyksistä, 
joilla päätös voidaan purkaa. Lain-
voiman saaneen hallintopäätöksen 
purkamisen edellytyksistä sääde-
tään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetun lain 117 §:n yleis-
säännöksessä.

Asiassa oli selvitetty, että kau-
pungin viranhaltija oli tehnyt pur-
kuesityksen kohteena olevan erilli-
sen tonttijaon hyväksymistä koske-
van päätöksen ilman, että hänellä 
oli ollut siihen hoitamaansa vir-
kaan, kaupungin sisäiseen määräyk-
seen tai kaupungin ja Maanmittaus-
laitoksen tekemään sopimukseen 
perustuvaa toimivaltaa. Tonttijaon 
hyväksymistä koskevan asian käsit-
telyssä oli näin ollen tapahtunut oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetun lain 117 §:n 1 momentin 
1  kohdassa tarkoitettu menettely-
virhe.

Purkuesityksen kohteena olevan 
päätöksen ei ollut esitetty olevan si-
sällöllisesti lainvastainen eikä ta-
pahtuneesta menettelyvirheestä ol-
lut myöskään selvitetty aiheutu-
neen asianosaisille oikeudenmene-
tyksiä tai muuta haittaa. Hallinto-
asioiden päätöksenteon lainmukai-
suuden varmistamisen keskeisiä 
edellytyksiä oli kuitenkin se, että 
viranomaisella oli toimivalta pää-
töksen tekemiseen. Jos päätöksen 
tehnyt viranomainen ei ollut asias-
sa toimivaltainen, tehty hallinto-
päätös oli lähtökohtaisesti mitätön 

ja vailla oikeusvaikutuksia. Tämän 
vuoksi ja kun erityisesti otettiin 
huomioon kiinteistöjärjestelmään 
kohdistuva julkisen luotettavuu-
den vaatimus ja erillisen tonttijaon 
hyväksymistä koskevan päätöksen 
merkitys kiinteistön lohkomistoi-
mituksen perusteena, nyt kysy-
myksessä ollutta menettelyvirhettä 
oli pidettävä vakavana.

Edellä lausuttu huomioon ot-
taen yleisen edun oli oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa anne-
tun lain 117 §:n 2 momentissa tar-
koitetulla tavalla katsottava vaati-
van päätöksen purkamista ja 
Maanmittauslaitoksen keskushal-
linnolla oli näissä oloissa ollut oi-
keus tehdä kiinteistönmuodosta-
mislain 278 §:n 2 momentin nojal-
la esitys päätöksen purkamisesta 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 
Esityksen kohteena oleva viran-
haltijapäätös oli purettava ja asia 
oli palautettava kaupungin toimi-
valtaiselle viranomaiselle uudel-
leen käsiteltäväksi.

Kiinteistönmuodostamislaki 278 § 
2 momentti 
Laki oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa 3 §, 117 § ja 118 § 2 mo-
mentti 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 79 § 
2, 4 ja 5 momentti 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 
37 § 4 momentti 
Laki Maanmittauslaitoksesta 
(900/2013) 2 § 3 momentti 
(580/2014) 
Kiinteistörekisterilaki 7 § 1 ja 
2 momentti 
Kiinteistörekisteriasetus 7 § 6 kohta

KHO:2021:119
Ylimääräinen muutoksenhaku 
– Purkuhakemus – Velvollisuus 
käyttää asianajajaa, julkista 
oikeusavustajaa tai luvan saanut-
ta oikeudenkäyntiavustajaa – 
 Asianajajan hakemus omassa 
asiassaan

Asianajaja oli hakenut omaa vero-
tustaan koskevan päätöksen purka-
mista. Asiassa oli ratkaistava, oliko 
asianajajan käytettävä häntä it-
seään koskevan päätöksen purka-
mista koskeneessa asiassa oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa an-
netun lain 118 §:n 5 momentissa 
tarkoitettua asianajajaa, julkista oi-

keusavustajaa tai luvan saanutta oi-
keudenkäyntiavustajaa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetun lain 118 §:n 5 mo-
mentissa ei ollut säädetty muita ha-
kijoita kuin viranomaisia ja hallin-
totuomioistuimia koskeva poikkeus 
säännöksen mukaiseen velvollisuu-
teen. Säännös koski siten sanamuo-
tonsa mukaan myös asianajajaa, 
julkista oikeusavustajaa tai luvan 
saanutta oikeudenkäyntiavustajaa 
tämän hakiessa purkua omassa 
asiassaan.

Oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetun lain 118 §:n 5 mo-
mentin tarkoituksena oli lain esi-
töiden mukaan vähentää perus-
teettomia purkuhakemuksia ja pa-
rantaa aiheellisten hakemusten 
laatua. Säännöksellä oli pyritty es-
tämään sitä, että purun hakemi-
seen turvaudutaan liian kevyin pe-
rustein, ja mahdollistamaan se, et-
tä korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaistavaksi tuli vain sellaisia 
purkuasioita, joissa purun aiheelli-
suutta ja oikeudellisia edellytyksiä 
oli myös hakijan taholta erityisesti 
harkittu. Korkein hallinto-oikeus 
katsoi tämän tarkoituksen toteutu-
misen kannalta olevan olennaista, 
että päätöksen purkamista koske-
vassa asiassa käytettävä asianaja-
ja, julkinen oikeusavustaja tai lu-
van saanut oikeudenkäyntiavusta-
ja oli asian suhteen ulkopuolinen 
henkilö.

Purkuhakemuksen kohteena ol-
leessa verotusta koskevassa asiassa 
hakijan käytettävissä olivat jo ol-
leet varsinaiset muutoksenhakukei-
not. Oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetun lain 118 §:n 5 mo-
mentin mukainen velvollisuus ei si-
ten ollut estänyt hakijaa saamasta 
asiaansa tuomioistuimen tutkitta-
vaksi eikä se ollut muutoinkaan yh-
teensopimaton muun ohella tuomio-
istuimeen pääsyä koskevien vaati-
musten kanssa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että purkuhakemuksen omassa asias-
saan tehneen asianajajan oli käytet-
tävä oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetun lain 118 §:n 5 mo-
mentissa tarkoitettua asianajajaa, 
julkista oikeusavustajaa tai luvan 
saanutta oikeudenkäyntiavustajaa. 
Kun hakija ei hänelle varatusta ti-
laisuudesta huolimatta ollut näin 
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tehnyt, hakemus jätettiin tutki-
matta.

Laki oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa 118 § 5 momentti

KHO:2021:122
Toimeentulotuki – Toimeentulo-
tuen myöntäminen – Valitusaika 
– Valituksen toimittamisen 
määräaika – Valitusosoitus – Vali-
tusosoitus hallinto-oikeuteen – 
Valitusosoituksen puutteet – Säh-
köinen asiointi – Virheellisen 
valitusosoituksen vaikutus

Viranomaisen päätöksiin liitetyistä 
valitusosoituksista puuttuivat mai-
ninnat siitä, että valituskirjan tulee 
olla perillä paitsi valitusajan vii-
meisenä päivänä myös ennen viras-
ton aukioloajan päättymistä. Tä-
män vuoksi hallinto-oikeuden ei 
olisi tullut jättää valitusta myöhään 
tehtynä tutkimatta.

Laki toimeentulotuesta 24 § 1 mo-
mentti  
Hallintolaki 47 § 1 ja 2 momentti 
Sosiaalihuoltolaki 51 § 
Laki oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa 13 § 2 ja 3 momentti, 14 § 
1 momentti ja 17 § 1 momentti 
Laki sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa 7 § 1 ja 2 mo-
mentti, 8 § ja 10 § 1 momentti 
Laki säädettyjen määräaikain las-
kemisesta 6 § 1 momentti 
Asetus valtion virastojen aukiolos-
ta (332/1994) 1 §

KHO:2021:129
Toimeentulotuki – Toimeentulo-
tuen myöntäminen – Perustoi-
meentulotuki – Käytettävissä 
olevat varat – Pankkitili – Säästöt 
– Toimeentulotuen viimesijaisuus 
– Kansaneläkelaitos

Sosiaalihuollon asiakkaan pankki-
tilillä olleet säästöt, jotka olivat ker-
tyneet muun ohella aiemmin myön-
netystä perustoimeentulotuesta, 
voitiin ottaa huomioon käytettävis-
sä olevina varoina määriteltäessä 
hänen oikeuttaan perustoimeen-
tulotukeen myöhemmiltä kuukau-
silta.

Laki toimeentulotuesta 1 § 1 mo-
mentti, 2 § 1 momentti, 6 §, 7 §, 
11 § ja 12 §

KHO:2021:138
Kiinteistöjen ja asuntojen välitys-
liikkeet – Vastaava hoitaja – Vas-
taavan hoitajan velvollisuus 
huolehtia toiminnan harjoittami-
sesta lainmukaisesti – Valvonta-
viranomaisen tiedonsaantioikeus 
– Valvontaa varten tarvittavat 
asiakirjat ja tiedot – Tietojen 
antamatta jättäminen – Varoitus

Aluehallintovirasto oli välitysliik-
keen valvontaa koskevassa asiassa 
pyytänyt laissa säädetyn tiedon-
saantioikeuden nojalla valvonnan 
kohteelta asiakirjoja ja muita tieto-
ja yksilöidyllä selvityspyynnöllä vi-
raston asettamassa määräajassa. 
Välitysliikkeen vastaava hoitaja oli 
toimittanut virastolle yksittäisiä 
asiakirjoja ja muita tietoja. Pyydet-
tyjen tietojen antaminen oli olen-
naisin osin laiminlyöty, eikä syytä 
tietojen antamatta jättämiselle ollut 
tuotu esiin. Aluehallintovirasto oli 
antanut välitysliikkeelle varoituk-
sen, kun tietoja ei ollut annettu vä-
litysliikelain edellyttämällä tavalla 
ja liikkeen vastaava hoitaja oli lai-
minlyönyt velvollisuutensa huoleh-
tia siitä, että toiminnassa noudate-
taan lakia.

Hallinto-oikeus oli kumonnut 
alue hallintoviraston päätöksen. Hal-
linto-oikeuden mukaan aluehallin-
tovirasto olisi voinut välitysliike-
lain 18 §:n 2 momentin ensimmäi-
nen virkkeen nojalla kehottaa väli-
tysliikettä määräajassa täyttämään 
velvollisuutensa antaa tietoja. Hal-
linto-oikeuden mukaan muiden 
momentissa tarkoitettujen pakko-
keinojen käyttäminen olisi voinut 
tulla harkittavaksi vasta sitten, jos 
laiminlyönti kehotuksesta huoli-
matta olisi toistunut.

Korkein hallinto-oikeus totesi, et-
tä välitysliikelain 5 §:n 1 momentin 
perusteella välitysliikkeen vastaava 
hoitaja on velvollinen huolehtimaan 
muun ohella siitä, että toimintaa 
harjoitetaan lainmukaisesti. Kun vä-
litysliikkeen vastaava hoitaja ei ollut 
huolehtinut siitä, että aluehallinto-
virastolle annettiin laissa säädetyn 
tiedonsaantioikeuden perusteella 
pyydetyt asiakirjat ja muut tiedot, 
eikä hyväksyttävää syytä tietojen 
antamatta jättämiselle ollut ilmen-
nyt, vastaava hoitaja oli laiminlyö-
nyt välitysliikelain 5 §:n 1 momen-
tissa säädetyn velvollisuuden.

Varoituksen antamiselle oli siten 
ollut välitysliikelain 18 §:n 2 mo-
mentin toisessa virkkeessä säädet-
ty peruste. Toisin kuin hallinto- 
oikeus oli todennut, mainitun mo-
mentin ensimmäisestä virkkeestä 
ei johtunut, että varoitus olisi tullut 
kysymykseen ainoastaan, jos väli-
tysliikettä olisi ensin kehotettu 
 uudelleen antamaan samat tiedot, 
jotka sitä oli yksilöidyssä selvitys-
pyynnössä jo pyydetty antamaan. 
Asian olosuhteissa varoitusta ei 
myöskään ollut pidettävä liian an-
karana seuraamuksena.

Hallinto-oikeuden päätös kumot-
tiin ja aluehallintoviraston päätös 
varoituksen antamisesta saatettiin 
voimaan.

Kiinteistönvälitysliikkeistä ja 
vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 
annettu laki (välitysliikelaki) 5 § 
1 momentti, 17 § 1 ja 2 momentti 
sekä 18 § 2 momentti

Ympäristöasiat 

KHO:2021:132
Vesilaki – Vesitalousasia – Ojitus 
– Yhteinen oja – Putkioja – Ojan 
kunnossapito – Hallintopakko – 
Ojitustoiminta – Kuivatusvesien 
johtaminen toiseen ojaan – Sopi-
mukseen rinnastettava pitkäai-
kainen ja vakiintunut käytäntö

A:n kiinteistön yläpuolisten kiin-
teistöjen hule- ja kuivatusvesiä oli 
johdettu A:n kiinteistöllä sijaitse-
vaan ojaan pääosin nykyisellä ta-
valla keskeytymättä viimeistään 
1960-luvulta alkaen. A:n kiinteis-
töllä sijaitsevaan ojaan oli asennet-
tu salaojaputki viimeistään 1990-lu-
vun lopulla, ja yläpuolisten kiin-
teistöjen vesiä oli johdettu ojaan 
sen putkittamisen jälkeen.

A oli hakemuksessaan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle 
vaatinut kieltämään vesien johta-
misen kiinteistöllään sijaitsevaan 
putkiojaan. Kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen oli päätök-
sellään jättänyt asian vesilain 5 lu-
vun 5 §:n mukaisen riidanratkai-
sun osalta sikseen. Jos A kuiten-
kin halusi asian ratkaistavaksi 
hallintopäätöksellä, asia tuli pää-
töksen mukaan panna vireille oji-
tustoimitusta koskevana hakemus-
asiana.
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Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että kysymys oli vesilain 14 luvun 
14 §:n 1 momentin nojalla vireille 
pantavasta hallintopakkoasiasta. 
Jättämällä asian sikseen ympäris-
tönsuojeluviranomainen oli tosiasi-
allisesti hylännyt A:n hakemuksen 
varaamatta vaatimuksen kohteille 
ja muille asianosaisille tilaisuutta 
tulla kuulluksi hallintopakkovaati-
muksesta.

Koska kyse oli vesitaloushank-
keesta, jonka täytäntöönpano oli 
laillisesti aloitettu ennen vesilain 
voimaantuloa, hankkeen laillisuu-
den arviointiin sovellettiin vanhaa 
vesilakia.

Korkein hallinto-oikeus totesi 
hallinto-oikeuden tavoin, että kiin-
teistöjen vesien johtamistapa pe-
rustui kiinteistönomistajien yhtei-
sesti noudattamaan käytäntöön, 
jonka voitiin sen pitkäaikaisuuden 
ja vakiintuneisuuden vuoksi kat-
soa rinnastuvan kiinteistönomista-
jien väliseen sopimukseen. Vanhan 
vesilain 12 luvun 6 §:n 1 momentin 
mukaisesti tällainen sopimukseen 
rinnastuva käytäntö sitoi myös 
kiinteistöjen nykyisiä omistajia.

Vanhan vesilain 6 luvun 9 §:n 
3 momentin mukaan toiselle kuulu-
vaan putkiojaan ei saa johtaa vettä 
ilman omistajan suostumusta, jos 
veden pois johtaminen kohtuutto-
mitta kustannuksitta muutoinkin 
on mahdollista. Muiden kiinteistö-
jen oikeus johtaa vettä A:n nykyisin 
omistamalla kiinteistöllä sijainnee-
seen avo-ojaan oli saadun selvityk-
sen perusteella syntynyt alueen 
kiinteistönomistajien yhteisymmär-
ryksessä ennen ojan muuttamista 
putkiojaksi 1990-luvun lopulla. Joh-
tamiseen ei tämän vuoksi ollut tar-
vittu A:n erillistä suostumusta. A:n 
vaatimus kieltää yläpuolisilta kiin-
teistöiltä tapahtuva vesien johtami-
nen kiinteistöllään sijaitsevaan put-
kiojaan oli tullut hallintopakko-
hakemuksena hylätä.

Hallinto-oikeus oli valituksenalai-
sen päätöksensä perusteluissa kat-
sonut, että A oli kiinteistön omista-
jana ja ojan hyödynsaajana velvolli-
nen huolehtimaan putkiojan kun-
nossapidosta. Tältä osin korkein 
hallinto-oikeus totesi, että A:n kiin-
teistöllä sijaitseva putkioja muo-
dosti alimman osuuden usean kiin-
teistön kautta kulkevasta ojasta, jo-
ta pitkin kiinteistöjen kuivatusve-

det johdettiin vesistöön. Putkioja 
oli siten A:n kiinteistöä ja muita 
kiinteistöjä palveleva yhteinen oja.

Ojitus oli muun ohella toteutet-
tava niin, ettei toiselle kuuluvalla 
alueella aiheutunut vahingollista 
vettymistä tai muuta edunmenete-
tystä. A:n ja muiden kyseisestä oji-
tuksesta hyötyä saavien kiinteis-
tönomistajien oli hyödynsaajina pi-
dettävä oja kunnossa siten kuin ve-
silain 5 luvun 7 §:ssä säädetään.

Asiassa saadun selvityksen pe-
rusteella A:n kiinteistöllä sijaitse-
van putkiojan kunnossapidosta ei 
ollut erikseen tarkemmin sovittu 
eikä kunnossapidosta vallinnut yh-
teisymmärrystä kaikkien asian-
osaisten kesken. Putkiojan hyödyn-
saajina olivat saadun selvityksen 
perusteella vähintään kolmen kiin-
teistön omistajat. Näin ollen putki-
ojan kunnossapitoa koskeva mah-
dollinen erimielisyys oli käsiteltävä 
ojitustoimituksessa.

Vesilaki 2 luku 7 §, 5 luku 2 § 
1 momentti, 4 § 1 momentti 4 koh-
ta, 5 § 1 momentti 3 kohta, 7 § 
1 momentti, 8 § 1 momentti ja 31 § 
1 momentti, 14 luku 4 § 1 ja 2 mo-
mentti, 5 § 1 momentti ja 14 § 
1 momentti 1 kohta sekä 19 luku 
1 § 1 momentti ja 4 § 
Vanha vesilaki (264/1961) 6 luku 
9 § 3 momentti ja 12 luku 6 § 
1 momentti 
Hallintolaki 34 §

KHO:2021:133
Maankäyttö ja rakentaminen – 
Rakennusvalvonta – Hallinto-
pakko – Uhkasakon asettaminen 
ja tuomitseminen – Käyttö- ja 
hallintaoikeus – Lahjakirja – 
 Rakennuksen purkamisvelvoite 
– Oikeudellinen ja tosiasiallinen 
mahdollisuus

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 
oli asettanut uhkasakon muun 
ohella huonokuntoisten ja vaaraa 
aiheuttavien rakennusten purka-
mista koskevan velvoitteen tehos-
teeksi A:lle, jonka maksettavaksi 
uhkasakko oli myös tuomittu. A:lla 
oli ollut velvoitteen kohteena ole-
vaan kiinteistöön ja sen tuottoon 
lahjakirjassa pidätetty elinikäinen 
käyttö- ja hallintaoikeus ainakin 
1.7.1991 lähtien. Kiinteistö raken-
nuksineen oli vuonna 2015 myyty 

pakkohuutokaupalla E:lle, ja A:n 
käyttö- ja hallintaoikeus oli sellai-
senaan jäänyt rasittamaan kiinteis-
töä.

A:n käyttö- ja hallintaoikeus kiin-
teistöön perustui lahjakirjaan. Kor-
kein hallinto-oikeus totesi, ettei asias-
sa ollut esitetty selvitystä siitä, että 
lahjakirjassa pidätettyä käyttö- ja 
hallintaoikeutta kiinteistöön olisi 
sisällöltään tai laajuudeltaan rajoi-
tettu tai A:lla lahjan antajana olisi 
ollut tarkoitus sitä sisällöltään tai 
laajuudeltaan rajoittaa. A oli myös 
tosiasiassa ryhtynyt purkamaan ra-
kennuksia kunnostus- tai purku-
kehotuksen saatuaan. A oli siten 
hallinnut kiinteistöä ja sillä sijait-
sevia rakennuksia sekä käyttänyt 
niitä koskevaa määräysvaltaa. Kun 
lisäksi otettiin huomioon, että val-
vontatoimenpiteisiin johtanut il-
moitus rakennusten huonosta kun-
nosta oli tullut kiinteistön omistaja 
E:ltä, oli selvitetty, ettei kiinteistön 
omistaja vastustanut rakennusten 
purkamista.

Näin ollen korkein hallinto-oikeus 
katsoi, että A:lla kiinteistön käyttö- 
ja hallintaoikeuden haltijana oli ol-
lut maankäyttö- ja rakennuslain 
166 §:ssä tarkoitettu kiinteistöä ja 
sillä sijaitsevia rakennuksia kos-
keva kunnossapitovelvollisuus ja 
uhkasakkolain 7 §:ssä tarkoitettu 
oikeudellinen ja tosiasiallinen mah-
dollisuus asetettujen velvoitteiden 
noudattamiseen. Koska A oli lai-
minlyönyt kunnossapitovelvollisuu-
tensa ja koska rakennukset oli to-
dettu huonokuntoisiksi ja vaaralli-
siksi, ympäristö- ja rakennuslauta-
kunta oli voinut asettaa rakennus-
ten purkamista koskevan päävel-
voitteen A:n noudatettavaksi. Hä-
nen maksettavakseen oli siten voi-
tu myös tuomita sanotun päävel-
voitteen laiminlyönnin varalta ase-
tettu uhkasakko.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 166 § 
1 momentti ja 3 momentti, 182 § 
1 momentti 
Uhkasakkolaki 6 §, 7 § 1 moment-
ti, 10 § 1 momentti

KHO:2021:137
Maankäyttö ja rakentaminen – 
Rakennuslupa – Rakennusluvan 
myöntämisedellytykset – Yleis-
kaava – Rakennusjärjestys – 
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Asuinrakennukseen liittyvä 
saunarakennus – Lomarakennus

A:lle oli myönnetty rakennuslupa 
saunarakennuksen rakentamiseen 
ja vanhan saunarakennuksen pur-
kamiseen. Rakennuspaikka sijaitsi 
rantayleiskaavassa osoitetulla maa- 
ja metsätalousvaltaisella alueella 
(M). Kiinteistölle oli kaavassa osoi-
tettu yhden asunnon rakennus-
paikka merkinnällä 1 A. M-alueelle 
oli yleiskaavassa osoitettu 1 A 
-alueen asuinrakennukseen liitty-
vän rantasaunan rakennuspaikka, 
jonka enimmäiskoko oli 35 kerros-
neliömetriä. Rakennusjärjestyksen 
mukaan rantasaunan kerrosalasta 
pesu-, löyly- ja pukeutumistilojen 
osuuden tuli olla vähintään 50 pro-
senttia.

Hallinto-oikeus oli naapurin va-
lituksesta kumonnut rakennuslu-
papäätöksen ja hylännyt hakemuk-
sen. Hallinto-oikeus katsoi, ettei ra-
kennusta voitu ominaisuuksiltaan 
pitää rantayleiskaavan mukaisena 
rantasaunana, vaan kyse oli loma-
rakennuksesta, joka muodosti ran-
tavyöhykkeelle itsenäisen raken-
nuspaikan. Korkeimmassa hallinto- 
oikeudessa oli A:n valituksesta rat-
kaistavana, oliko kyseessä yleiskaa-
vassa ja kunnan rakennusjärjestyk-
sessä tarkoitettu saunarakennus, 
jolle rakennustarkastajan oli tullut 
myöntää hakemuksen mukainen 
rakennuslupa.

Hakemusasiakirjojen mukaan 
rakennus koostui kahdesta osasta, 
josta sauna-, pesu- ja pukeutumis-
tilojen osuus oli hieman yli 50 pro-
senttia ja takkatuvan osuus vähän 
alle 50 prosenttia. Rantayleis-
kaavassa saunarakennukselle mer-
kitty rakennusoikeus ei ylittynyt 
ja tilat täyttivät käyttötarkoituk-
sensa puolesta saunalle rakennus-
järjestyksessä asetetut edellytyk-
set. Kun edelleen otettiin huo-
mioon rakennuksen varusteluta-
sosta esitetty ja muun ohella se, et-
tei rakennuksessa ollut keittiötilo-
ja, sähköliityntää tai juoksevaa 
vettä, rakennusta oli myös varuste-
lunsa puolesta pidettävä tavan-
omaisena saunarakennuksena. Yk-
sinään se seikka, että rakennuksen 
osissa oli erilliset tulisijat ja hor-
mit, ei ollut peruste tulkita raken-
nuksen käyttötarkoitusta hake-
muksesta poikkeavasti.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että rakentaminen täytti rantayleis-
kaavan ja sitä täydentävän raken-
nusjärjestyksen määräykset sekä 
muut maankäyttö- ja rakennuslais-
sa säädetyt rakennusluvan myöntä-
misen edellytykset. Rakennuslupa 
oli siten tullut myöntää hakemuk-
sen mukaisena. Tämän vuoksi hal-
linto-oikeuden päätös kumottiin ja 
rakennuslupapäätös saatettiin voi-
maan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 14 § 
2 ja 3 momentti, 116 § 2 momentti, 
117 § 1 momentti, 125 § 1 mo-
mentti, 136 § 1 momentti 
Ks. ja vrt. KHO 2004:3

Verotusasiat

KHO:2021:123
Elinkeinotulon verotus – Korko-
menojen vähentäminen – Korko-
vähennysrajoitusten soveltami-
nen – Koron käsite – Koronvaih-
tosopimus – Ennen 17.6.2016 
otetut lainat – Konserniyhteys 
– Määräysvalta – Tasevertailu – 
Tasetesti – Konsernitase

A Oy oli ottanut kahdelta luottolai-
tokselta lainan, jossa viitekoroksi 
oli sovittu kolmen kuukauden euri-
bor-korko. A Oy oli solminut toisen 
lainanantajan kanssa koronvaihto-
sopimuksen, jossa A Oy:n makset-
tavaksi tulevaksi kiinteäksi koroksi 
oli sovittu 0,512 prosentin vuotui-
nen korko ja koronvaihtosopimuk-
sen toisen osapuolen maksettavak-
si kolmen kuukauden euribor-kor-
koon perustuva suoritus. Johdan-
naissopimukseen sisältyi lisäksi 
floor-määräys. Koronvaihtosopimuk-
sen tarkoituksena oli suojata A Oy:tä 
korkojen nousulta. Koska viitekor-
ko oli ollut negatiivinen, A Oy:n 
maksettavaksi tuli kuitenkin ko-
ronvaihtosopimuksen nojalla kiin-
teän koron lisäksi negatiivinen 
vaihtuva korko. A Oy oli lisäksi 
maksanut floor-määräyksestä joh-
tuvan preemion. Korkein hallinto- 
oikeus katsoi, kun otettiin huo-
mioon myös direktiivin ATAD 
2016/1164/EU tulkintavaikutus, et-
tä korkojohdannaissopimuksen no-
jalla A Oy:n maksettavaksi tulevia 
suorituksia oli pidettävä elinkeino-
tulon verottamisesta annetun lain 
18 a §:n 2 momentissa tarkoitettui-

na korkoa vastaavina suorituksina, 
jotka ovat korvausta vieraasta pää-
omasta ja jotka oli otettava huomioon 
nettokorkomenoja laskettaessa.

A Oy:n koko osakekannan omis-
ti B AB. Toisistaan riippumattomat 
luxemburgilaiset C S.A. ja D S.á r.l. 
omistivat kumpikin 50 prosenttia B 
AB:n osakekannasta. C S.A:lla ja D 
S.á r.l:lla oli näiden välillä solmitun 
yhteisyrityssopimuksen perusteel-
la yhtä suuri edustus B AB:n halli-
tuksessa ja hallituksen jäsenet ni-
mittivät keskuudestaan hallituksen 
puheenjohtajan, jolla ei ollut ratkai-
sevaa äänioikeutta äänestystilan-
teissa. Jos äänet menivät tasan eikä 
osakkaiden välistä erimielisyyttä 
saatu ratkaistuksi, osakkaat eteni-
vät yhteistyösopimuksen mukai-
seen lunastusmenettelyyn, jossa so-
vittiin yhteisyrityksen purkamises-
ta. Korkein hallinto-oikeus totesi, 
ettei kummallakaan B AB:n osak-
kaista ollut määräysvaltaa B AB:ssä 
eikä A Oy:ssä. Tämän vuoksi A 
Oy:n B AB:n osakkailta saamien 
lainojen korot eivät olleet konser-
niyhteydessä oleville osapuolille 
suoritettuja elinkeinotulon verotta-
misesta annetun lain 18 a §:n 4 mo-
mentin 2 kohdan a alakohdassa tar-
koitetulla tavalla. Koska keskusve-
rolautakunnalla oli asiasta toinen 
käsitys, asia palautettiin keskusve-
rolautakunnalle mainitun siirtymä-
säännöksen muiden soveltamis-
edellytysten tutkimiseksi.

B AB laati konsernitilinpäätök-
sen, johon A Oy sisältyi. B AB:n laa-
timaa kansainvälisten tilinpäätös-
standardien mukaista vahvistettua 
konsernitasetta oli pidettävä elin-
keinotulon verottamisesta annetun 
lain 18 b §:n 1 momentin 4 kohdas-
sa ja 5 momentissa tarkoitettuna 
koko konsernin taseena.

Ennakkoratkaisu verovuosille 
2019–2021.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 
18 § 1 momentti 2 kohta, 18 a § 
1 momentti, 2 momentti, 4 mo-
mentti ja 6 momentti sekä 18 b § 
1 momentti 4 kohta ja 5 momentti 
Laki verotusmenettelystä 31 § 
2 momentti 
Kirjanpitolaki 1 luku 5 § 1 mo-
mentti 
Neuvoston direktiivi sisämarkki-
noiden toimintaan suoraan vaikut-
tavien veron kiertämisen käytäntö-
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jen torjuntaa koskevien sääntöjen 
vahvistamisesta 2016/1164/EU 
2 artikla 1 kohta ja 10 kohta, 3 ar-
tikla sekä 4 artikla 1 kohta, 4 koh-
ta a alakohta ja 5 kohta

KHO:2021:126
Valmisteverotus – Virvoitusjuo-
mavero – Verovelvollisuus – Ve-
ronalaisuus – Vähittäismyyntipai-
kassa valmistaminen – Smoothie-
baari – Muu alkoholiton juoma – 
Smoothie

A Oy valmisti ja myi smoothiebaa-
reissaan erilaisia smoothieita, tuo-
remehuja ja mehushotteja. Pääsään-
töisesti tuotteet valmistettiin asiak-
kaiden tilauksesta suoraan kulutet-
tavaksi, mutta pieniä määriä val-
mistettiin myös etukäteen vitriiniin 
myyntiä varten. Smoothien perus-
raaka-aineena käytettiin hedelmiä, 
marjoja ja vihanneksia sekä jää-
paloja, mutta niihin voitiin lisätä 
myös hedelmistä tai marjoista pu-
ristettua mehua taikka esimerkiksi 
jogurttia tai kookosmaitoa. Smoot-
hieiden koostumus oli paksua, ja 
niitä nautittiin normaalia leveäm-
mällä juomapillillä.

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A 
Oy valmisteverovelvollinen vähit-
täismyyntivaiheessa eli smoothie-
baareissa tapahtuvasta valmistus-
toiminnastaan ja oliko yhtiön smoot-
hie virvoitusjuomaveron alainen 
tuote.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että valmisteverodirektiivissä ja 
valmisteverotuslaissa säädetään ni-
menomaisesti vain sellaisten tuot-
teiden eli energiahyödykkeiden, al-
koholin ja tupakkatuotteiden val-
misteverotuksesta, joita ei käytän-
nössä valmisteta vähittäismyynti-
vaiheessa. Koska Suomessa on kan-
sallisesti valmisteverodirektiivin 
sallimana säädetty valmisteveron 
alaiseksi virvoitusjuomaverolaissa 
tarkoitetut tuotteet, joita voidaan 
valmistaa myös vähittäismyyntivai-
heessa, ja koska valmisteverotus-
lain säännökset eivät rajoita vero-
velvollisuutta vain tuotanto- tai tuk-
kuportaaseen, A Oy oli verovelvol-
linen vähittäismyyntivaiheessa val-
mistamistaan valmisteveron alai-
sista tuotteista. Koska valmisteve-
rotuslain mukaan myös väliaikai-
sen verottomuusjärjestelmän ulko-
puolella tapahtuva valmistus on ve-

rollista, asiassa ei ollut merkitystä 
sillä, että A Oy:llä ei ollut valtuute-
tun varastonpitäjän lupaa. A Oy:tä 
oli siten pidettävä verovelvollisena 
smoothiebaareissa harjoittamas-
taan valmisteveron alaisten tuottei-
den valmistustoiminnasta.

Virvoitusjuomaveroa kannetaan 
muun ohella tullitariffinimikkeessä 
2202 tarkoitetusta vedestä ja muus-
ta alkoholittomasta juomasta. Kor-
kein hallinto-oikeus totesi yhdiste-
tyn nimikkeistön yleisiin tulkinta-
sääntöihin ja unionin tuomioistui-
men oikeuskäytäntöön viitaten, et-
tä ratkaisevaa tuotteen luokittele-
misessa muuksi alkoholittomaksi 
juomaksi oli sen nestemäinen muo-
to. A Oy:n valmistamat smoothiet 
olivat juotavissa juomapillillä. Riit-
tävän nestemäinen koostumus saa-
vutettiin lisäämällä tuotteeseen jää-
paloja sekä tarvittaessa hedelmistä 
tai marjoista puristettua mehua, jo-
gurttia tai kookosmaitoa. Smoot-
hiet olivat kyseisessä nimikkeessä 
tarkoitettuja tuotteita, joiden val-
mistamisesta A Oy:n oli suoritetta-
va virvoitusjuomaveroa.

Jälkiverotukset verokausilta 
1/2013–5/2016 ja 7/2016–5/2017.

Laki makeisten, jäätelön ja virvoi-
tusjuomien valmisteverosta, 
1.1.2017 alkaen laki virvoitusjuo-
maverosta 1 § 1 momentti 
(1127/2010 ja 1535/2016) ja 2 § 
1 momentti 3 kohta (1127/2010 ja 
1084/2013) ja 1 kohta (1535/2016) 
ja 2 momentti sekä 5 § (1127/2010) 
Valmisteverotuslaki 1 § 3 moment-
ti, 2 §, 7 §, 8 § 3 kohta ja 12 § 1 mo-
mentti 5 kohta 
Neuvoston direktiivi 2008/118/EY 
valmisteveroja koskevasta yleisestä 
järjestelmästä ja direktiivin 92/12/
ETY kumoamisesta 1 artikla 3 
kohta a alakohta, 2 artikla a ala-
kohta, 7 artikla 1 kohta ja 2 kohta 
c alakohta sekä 8 artikla 1 kohta 
c alakohta 
Komission asetus (EY) N:o 
948/2009 tariffi- ja tilastonimik-
keistöstä ja yhteisestä tullitariffista 
annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2658/87 liitteen I muut-
tamisesta; yhdistetyn nimikkeistön 
yleisten tulkintasääntöjen 1. sään-
tö, tullitaulukon ryhmää 22 koske-
vien huomautusten 1 kohta a ala-
kohta ja 3 kohta, nimikettä 2202 
koskeva tavaran kuvaus 

Unionin tuomioistuimen tuomiot 
asioissa C-114/80, Ritter v. Oberfi-
nanzdirektion Hamburg 
(EU:C:1981:79) ja C-325/99, van de 
Water (EU:C:2001:201)

KHO:2021:135
Elinkeinotulon verotus – Tulon 
veronalaisuus – Osakkeiden 
myynti – Pääomasijoitustoiminta 
– Hankintayhtiö – Kaksiportainen 
hankintarakenne

Pääomasijoitustoimintaa harjoitta-
va C Oy oli B Oy:n osakkeiden 
hankintaa varten perustanut 
D Oy:n ja tämän täysin omistaman 
A Oyj:n, jonka omistukseen B 
Oy:n osakkeet tulivat. Asiassa oli 
kysymys siitä, oliko osakkeista 
saatava luovutushinta A Oyj:n ve-
ronalaista tuloa, jos A Oyj myi B 
Oy:n osakkeet.

Korkein hallinto-oikeus viittasi 
aiempaan oikeuskäytäntöönsä, jon-
ka mukaan pääomasijoittajan sijoi-
tuskohteen hankintaa varten pe-
rustaman yhtiön katsottiin olevan 
pääomansijoittaja. Nyt kysymyk-
sessä olevassa tapauksessa maini-
tussa korkeimman hallinto-oikeu-
den aikaisemmassa päätöksessä 
esillä olleen yksiportaisen hankin-
tarakenteen sijasta kysymyksessä 
oli kaksiportainen hankintaraken-
ne. Kun otettiin huomioon A Oyj:n 
asema C Oy:n harjoittaman pää-
omasijoitustoiminnan kokonaisuu-
dessa sekä se, että käyttöomaisuus-
osakkeiden luovutusten verova-
paussäännöksen tarkoituksena ei 
ole vapauttaa verosta pääomasijoi-
tustoimialan yritystoiminnan tu-
loa, A Oyj:n oli katsottava harjoit-
tavan elinkeinotulon verottamises-
ta annetun lain 6 §:n 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitettua pääomasi-
joitustoimintaa. Tässä arvioinnissa 
ei merkitystä ollut sillä, että osa 
B  Oy:n johtohenkilöistä oli siir-
retty A Oyj:n palvelukseen, minkä 
johdosta A Oyj oli veloittanut joh-
tamiseen liittyvistä palveluista 
B  Oy:tä. Täten A Oyj:n B Oy:n 
osakkeiden myynnistä saamat tu-
lot olivat A Oyj:n veronalaista elin-
keinotuloa.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 
6 § 1 momentti 1 kohta 
Ks. myös KHO 2010:12
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VL:2021–56
Tuomioistuimen päätösvaltaisuus 
– Oikeudenkäyntimenettely – 
Asianosaisen osallistuminen – 
Todistelu – Näytön arviointi – 
 Videokuuleminen

Diaarinumero: R2021/389

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Vaasan hovioikeus 19.3.2021 
R20/286

Hovioikeus toimitti pääkäsittelyn, 
johon yksi kokoonpanon kolmesta 
jäsenestä osallistui videoyhteyden 
välityksellä. Myös asianosaiset ja to-
distajat osallistuivat pääkäsittelyyn 
videoyhteyden välityksellä. Kysy-
mys hovioikeuden päätösvaltaisuu-
desta ja menettelyn oikeellisuudes-
ta.

VL:2021–61
Ylimääräinen muutoksenhaku 
– Menetetyn määräajan palautta-
minen

Diaarinumero: R2021/400

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Turun hovioikeus 11.5.2021 H 
21/127

A oli haastettu yhdyskuntapalvelun 
muuntamista koskevaan käräjäoi-
keuden pääkäsittelyyn uhalla, että 
asia voitiin ratkaista hänen poissa-
olostaan huolimatta. A ei ollut ollut 
paikalla pääkäsittelyssä, jonka päät-
teeksi käräjäoikeus oli muuntanut 
yhdyskuntapalvelun vankeudeksi. 
Käräjäoikeus oli käsittelyä seuraa-
vana päivänä lähettänyt postitse 
A:lle tiedot tuomitusta seuraamuk-
sesta sekä muutoksenhakuohjeet.

A vaati hovioikeudelta määrä-
ajan palauttamista tyytymättömyy-
den ilmoittamiseksi käräjäoikeu-
den tuomioon sillä perusteella, että 
käräjäoikeuden lähettämät asiakir-
jat eivät olleet saapuneet hänelle ei-
kä hän siten ollut saanut ajoissa tie-
toa tuomiosta. Hovioikeus hylkäsi 
hakemuksen.

Kysymys määräajan palauttami-
sen edellytyksistä.

VL:2021–65
Asunto-osakeyhtiö – Asunto-osa-
keyhtiön osakkeet ja osakkeen-
omistajat – Osakkeen lunastami-
nen – Yhtiöjärjestys – Yhtiöjärjes-
tyksen tulkinta

Diaarinumero: S2021/8

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 6.11.2020 
S 19/2763

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyk-
sen mukaan lunastusoikeus koski 
kaikkia muita kuin erikseen mainit-
tuja saantoja, jollaiseksi yhtiön ny-
kyisten osakkeenomistajien välisiä 
siirtoja ei ollut nimenomaisesti 
määrätty. Kysymys siitä, kuuluiko 
kauppa, jossa osakkeen saajana oli 
yhtiön nykyinen osakkeenomistaja, 
lunastusoikeuden piiriin.

VL:2021–67
Vahingonkorvaus – Julkisyhtei-
sön korvausvastuu

Diaarinumero: S2021/237

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 4.3.2021 
S20/1738

Kysymys valtion velvollisuudesta 
suorittaa A:lle vahingonkorvausta 
sillä perusteella, että poliisi oli 
oma-aloitteisesti antanut ulosottovi-

ranomaiselle tiedon A:lta rikosepäi-
lyn perusteella takavarikoiduista 
poliisin haltuun saaduista varoista, 
jotka oli sittemmin ulosmitattu A:n 
muiden ulosottovelkojen suoritta-
miseksi.

VL:2021–71
Lapsen palauttaminen – Haagin 
sopimus – Bryssel IIa -asetus

Diaarinumero: S2021/452

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 17.8.2021 
H21/1548

Äiti oli jättänyt luvattomasti palaut-
tamatta hänen ja entisen puolisonsa 
yhteishuollossa olevat, noin 11 vuo-
den ja 13 vuoden 6 kuukauden ikäi-
set lapset Espanjaan, jossa lapsilla 
oli asuinpaikka. Lapset olivat sosiaa-
litoimen suorittamassa kuulemises-
sa vastustaneet palauttamistaan. Ky-
symys lapsen vastustuksen merki-
tyksestä palauttamisharkinnassa.

VL:2021–74
Lapsen asuminen – Lapsen etu 
– Lapsen virallinen asuinpaikka

Diaarinumero: S2021/431

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Rovaniemen hovioikeus 
8.6.2021 S20/677

A:n ja B:n lapset oli määrätty yhteis-
huoltoon ja asumaan vuoroviikoin 
kummankin vanhempansa luona. 
B, joka asui 35 kilometrin päässä 
lasten koulusta ja esikoulusta, vaati, 
että lasten viralliseksi asuinpaikak-
si määrätään ilmoitettavaksi hänen 
kotiosoitteensa, koska tällöin kunta 
olisi velvollinen järjestämään kou-
lukuljetuksen ja iltapäivätoimintaa.

Kysymys lasten virallisen asuin-
paikan määräämisestä.
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