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

eläkejärjestelmässä vakuutettuja työ- 
tai ansiotuloja. 

Lait ympäristönsuojelulain, jäte-
lain ja EU-ympäristömerkistä 
 annetun lain sekä eräiden tuot-
teiden markkinavalvonnasta 
 annetun lain muuttamisesta 
(915–918/2021)

HE 153/2021 
YmVM 6/2021

Lait tulevat voimaan 1.1.2022.

Lainsäädäntöön tehtävillä muutok-
silla saatetaan osin kansallisesti voi-
maan markkinavalvonnasta ja tuot-
teiden vaatimustenmukaisuudesta 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2019/1020 
(markkinavalvonta-asetus). Uusilla 
säännöksillä täsmennetään markki-
navalvonta-asetuksen soveltamis-
alaan kuuluvien tuotteiden markki-
navalvontaan liittyviä toimivaltuuk-
sia. Lisäksi laeissa annetaan näitä 
tuoteryhmiä valvovia viranomaisia 
koskevia säännöksiä. 

Lait työsuojelun valvonnasta ja 
työpaikan työsuojeluyhteistoi-
minnasta annetun lain, eräiden 
teknisten laitteiden vaatimus-
tenmukaisuudesta annetun lain 
sekä tulotietojärjestelmästä an-
netun lain 13 §:n muuttamisesta 
(920–922/2021)

HE 94/2021 
TyVM 12/2021

Lait tulivat voimaan 15.11.2021.

Lainmuutoksilla tuotiin kansalli-
seen lainsäädäntöön markkinaval-
vonnasta ja tuotteiden vaatimus-
tenmukaisuudesta annetusta Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksesta (EU) 2019/1020 (mark-
kinavalvonta-asetus) johtuvia välttä-
mättömiä muutoksia. Muutosten 
yhteydessä lakeihin lisättiin sään-
nöksiä koskien markkinavalvonta-
viranomaisten uusia toimivaltuuk-

Muutettu sähkömarkkinalaki vel-
voittaa vähittäismyyjiä, jakeluverkon-
haltijoita sekä jakeluverkon raja piste-
mittauksista vastaavia muita verkon-
haltijoita ja kiinteistönhaltijoita rekis-
teröitymään sähkökaupan keskitetyn 
tiedonvaihdon palvelujen käyttäjäk-
si. Rekisteröitymisvelvollisuuden 
kaut ta varmistetaan, että palvelujen 
käyttäjien tietojärjestelmät täyttävät 
niille ase tetut yhteensopivuusvaati-
mukset. Nykyisten toiminnanharjoit-
tajien tulee rekisteröityä palvelujen 
käyttäjäksi ennen käyttöönottojak-
son alkua. 

Uudessa laissa (892/2021) sää de-
tään tarkemmin käyttöönotto jakson 
toteuttamisesta, kuten rekisteröinti-
velvollisuudesta vapautumisesta, re-
kisteröimätöntä vähittäismyyjää tai 
jakeluverkonhaltijaa koskevista toi-
menpiteistä ja palveluiden käyttäjäk-
si rekisteröityneen toimijan toimin-
nan päättymisestä käyttöönottojak-
son aikana. Valvontaviranomaisena 
toimii Energiavirasto. 

Laki eläkeoikeuden siirtämisestä 
Suomen työeläkejärjestelmän ja 
Euroopan yhteisöjen eläke-
järjestelmän välillä annetun lain 
muuttamisesta (913/2021)

HE 103/2021 
StVM 24/2021

Laki tulee voimaan 1.1.2022. 

Lainmuutoksen tarkoituksena on 
selkeyttää säännöksiä, jotka kos-
kevat EU:n palveluksessa työsken-
nelleen henkilön eläkeoikeuksien 
siirtämistä Suomen järjestelmään. 
Uudistuksen myötä myös EU:ssa 
määräaikaisissa palvelussuhteissa 
olleet henkilöt voivat siirtää eläke-
oikeutensa EU:n eläkejärjestelmäs-
tä Suomen työeläkejärjestelmään. 
Lisäksi uudistuksen tavoitteena on 
turvata eläkeoikeuksien säilymi-
nen paremmin myös tilanteessa, 
jossa henkilölle ei ole syntynyt elä-
keoikeutta EU:n eläkejärjestelmäs-
sä, mutta hänellä on Suomen työ-
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VAHVISTETUT LAIT
Laki sähköisten tietullijärjestel-
mien yhteentoimivuudesta 
(887/2021)

HE 115/2021 
LiVM 19/2021

Laki tuli voimaan 23.10.2021. 

Uudistuksen yhteydessä kumottiin 
aiempi sähköisten tietullijärjestel-
mien yhteentoimivuudesta annettu 
laki (21/2014). Uudella lailla saatet-
tiin kansallisesti voimaan säh köis-
ten tietullijärjestelmien yh teen-
toimivuutta ja laiminlyö tyjen tie-
maksujen rajatylittävää tiedon vaih-
toa koskeva direktiivi (EU) 2019/520. 

Lain säännökset koskevat pää-
osin eurooppalaisen sähköisen tie-
tullipalvelun (EETS) toimijoiden 
oikeuksia ja velvollisuuksia sekä 
sähköisten tietullijärjestelmien tek-
nistä yhteentoimivuutta. Uutena 
sisältönä lakiin lisättiin EU-sään-
telyn edellyttämät säännökset tie-
maksujen laiminlyöntiä koskevasta 
rajatylittävästä tiedonvaihdosta. 

Laki sähkömarkkinalain muutta-
misesta ja laki eräistä sähkökau-
pan keskitetyn tiedonvaihdon 
palvelujen käyttöönottoon liitty-
vistä määräaikaisista toimen-
piteistä (891–892/2021)

HE 116/2021 
TaVM 24/2021

Lait tulivat voimaan 27.10.2021. 
Säädös 892/2021 on voimassa 
31.3.2023 saakka.

Sähkökaupan keskitetyn tiedon-
vaihdon palvelut on tarkoitus ot-
taa käyttöön 21.2.2022 alkaen. Tä-
män mahdollistamiseksi tehtiin 
muutoksia sähkömarkkinalakiin 
ja säädettiin uusi laki eräistä säh-
kökaupan keskitetyn tiedonvaih-
don palvelujen käyttöönottoon liit-
tyvistä määräaikaisista toimenpi-
teistä (892/2021). 
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sia sekä toiminnanharjoittajiin koh-
distettavia seuraamuksia. Työsuo-
jeluviranomaisen ilmoitusvelvolli-
suutta poliisille laajennettiin koske-
maan myös ihmiskauppaepäilyjä. 
Ilmoitus poliisille on tehtävä myös 
silloin, kun työntekijän terveys tai 
turvallisuus vaarantuu sen vuoksi, 
että hänen työpaikallaan ei nouda-
teta unionin kemikaaliturvallisuus-
säännöstöä. Työsuojeluviranomais-
ten tiedonsaantioikeuksia laajen-
nettiin työolosuhteiden paremman 
valvomisen mahdollistamiseksi. 

Laki maankäyttö- ja rakennus-
lain muuttamisesta (927/2021)

HE 121/2021 
YmVM 7/2021

Laki tuli voimaan 1.12.2021.

Lainmuutoksella täydennettiin uu-
siutuvasta energiasta annetun di-
rektiivin (EU) 2018/2001 sekä eräi-
den tiettyjen julkisten ja yksityis-
ten hankkeiden ympäristövaiku-
tusten arvioinnista annetun direk-
tiivin (EU) 2011/92 täytäntöönpa-
noa. Muutoksen myötä uudisraken-
nuksissa ja laajasti korjattavissa ra-
kennuksissa on tietyn, laissa määri-
tetyn vähimmäisosuuden käytettä-
västä kokonaisenergiasta oltava 
peräisin uusiutuvista lähteistä. 

YVA-menettelyn läpikäymistä 
edel lyttävien rakennuslupahank-
keiden muutoksenhakijapiiriä laa-
jennettiin koskemaan myös paikal-
lisia yhteisöjä, joiden tehtäviin kuu-
luu luonnon, ympäristön tai tervey-
den suojelu. Turvallisuus- ja kemi-
kaaliviraston tehtävänä on toimia 
EU:n rakennustuoteasetuksen tar-
koittamana rakennustuoteyhteys-
pisteenä, joka tarjoaa tietoa raken-
nustuotteisiin liittyvistä säännök-
sistä Suomessa. 

HALLITUKSEN  
ESITYKSET

Hallituksen esitys (HE 163/2021) 
eduskunnalle laeiksi pankki- ja 
maksutilien valvontajärjestel-
mästä annetun lain ja rahan-
pesun selvittelykeskuksesta an-
netun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi pankki- ja maksutilien val-

vontajärjestelmästä annettua lakia 
ja rahanpesun selvittelykeskukses-
ta annettua lakia. Esityksen tarkoi-
tuksena on täytäntöönpanna rahoi-
tustietodirektiivi, täydentää viiden-
nen rahanpesudirektiivin täytän-
töönpanoa ja lisäksi antaa täyden-
tävää sääntelyä kansallisista muu-
tostarpeista johtuen.

Rahoitustietodirektiivin täytän-
töönpanon edellyttämällä tavalla 
esityksessä ehdotetaan niiden vi-
ranomaisten nimeämistä, joilla oli-
si pääsy pankki- ja maksutilien val-
vontajärjestelmään direktiivissä 
tarkoitetulla tavalla. Lisäksi rahan-
pesun selvittelykeskuksen tehtäviä 
laajennettaisiin koskemaan yhteis-
työtä viranomaisten kanssa rahoi-
tustietodirektiivissä tarkoitettujen 
vakavien rikosten estämisessä, pal-
jastamisessa ja selvittämisessä.

Rahoitustietodirektiivin täytän-
töönpanoon ja viidennen rahan-
pesudirektiivin täytäntöönpanon 
täydentämiseen liittyen ehdotetaan 
teknistä ratkaisua, jonka avulla voi-
taisiin luovuttaa tietoa toimivaltai-
sille viranomaisille pankki- ja mak-
sutilien valvontajärjestelmästä.

Edellä kuvattujen rahoitustieto-
direktiivin ja rahanpesudirektiivin 
täytäntöönpanon edellyttämien muu-
tosten lisäksi kansallisista muutos-
tarpeista johtuen ehdotetaan myös 
eräille muille toimivaltaisille viran-
omaisille, joilla voimassaolevan lain 
nojalla on oikeus saada pankki- ja 
maksutilejä koskevia tietoja, pääsyä 
pankki- ja maksutilien valvontajär-
jestelmään.

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian lukuun-
ottamatta eräitä pankki- ja maksutili-
tietojen valvontajärjestelmää koske-
via säännöksiä, jotka on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1.9.2022.

Hallituksen esitys (HE 167/2021) 
eduskunnalle työnhakijan palve-
luprosessin ja eräiden työttö-
myysetuuden saamisen edelly-
tysten uudistamista koskevaksi 
lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi julkisista työvoima- ja yritys-
palveluista annettua lakia, työttö-
myysturvalakia, työllisyyden edistä-
misen kuntakokeilusta annettua la-
kia, kotoutumisen edistämisestä an-
nettua lakia, työllistymistä edistä-

västä monialaisesta yhteispalvelus-
ta annettua lakia ja kuntouttavasta 
työtoiminnasta annettua lakia.

Työttömien työnhakua ja ohjaa-
mista palvelutarpeen mukaisiin pal-
veluihin tuettaisiin siten, että työ- 
ja elinkeinotoimisto tai työllisyy-
den edistämisen kuntakokeilussa 
mukana oleva kunta tapaisi työnha-
kijan työnhakukeskustelussa työttö-
myyden alkuvaiheessa lähtökohtai-
sesti kahden viikon välein. Nykyis-
ten kolmen kuukauden välein jär-
jestettävien työnhakijan haastatte-
lujen lisäksi työnhakijalle järjestet-
täisiin puolen vuoden välein kuu-
kauden kestävä jakso, jonka aikana 
järjestettäisiin kaksi työnhakukes-
kustelua.

Työttömyysturvaoikeuden jatku-
misen edellytyksenä työnhakijan 
olisi haettava tiettyä määrää työ-
mahdollisuuksia. Hakuvelvollisuus 
kirjattaisiin työllistymissuunnitel-
maan. Työnhakijalle voitaisiin tar-
jota haettavaksi yksilöityjä työpaik-
koja. Näiden työpaikkojen hakemi-
nen velvoittaisi tietyin edellytyksin 
työnhakijaa työttömyysetuuden jat-
kumisen edellytyksenä. Jos työnha-
kija laiminlyö hakea työmahdolli-
suuksia tai osallistua palveluihin 
häneltä edellytetyllä tavalla, häntä 
muistutettaisiin työttömyysetuu-
den saamisen edellytyksistä. Kor-
vauksettomien määräaikojen kesto-
ja porrastettaisiin ja muutettaisiin 
kohtuullisemmiksi.

Esitys liittyy hallituksen ohjel-
maan sisältyvään tavoitteeseen uu-
distaa työttömien palveluita sekä 
kohtuullistaa työttömyysturvan seu-
raamusjärjestelmää niin, että työn-
hakijoiden oikeudet ja velvollisuu-
det ovat tasapainossa. Esityksen ta-
voitteena on parantaa työllisyyttä 
vähintään 9 500 työllisellä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 
talousarvioesitykseen ja on tarkoitet-
tu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 2.5.2022.

Hallituksen esitys (HE 173/2021) 
eduskunnalle rajanylitystietojär-
jestelmää ja Euroopan matkus-
tustieto- ja -lupajärjestelmää 
koskevaksi täydentäväksi lain-
säädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi henkilötietojen käsittelystä 
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Rajavartiolaitoksessa annettua la-
kia, rajavartiolakia, ulkomaalaisla-
kia, henkilötietojen käsittelystä po-
liisitoimessa annettua lakia, henki-
lötietojen käsittelystä Tullissa an-
nettua lakia, sakon täytäntöönpa-
nosta annettua lakia ja lentoliiken-
teen matkustajarekisteritietojen 
käy töstä terrorismirikosten ja vaka-
van rikollisuuden torjunnassa an-
nettua lakia.

Esityksen tarkoituksena on teh-
dä rajanylitystietojärjestelmästä ja 
Euroopan matkustustieto- ja -lupa-
järjestelmästä annettujen Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston ase-
tusten edellyttämät muutokset kan-
salliseen lainsäädäntöön. Laissa ni-
mettäisiin eräät toimivaltaiset vi-
ranomaiset sekä täsmennettäisiin 
henkilötietojen käsittelyä ja liiken-
teenharjoittajien velvollisuuksia 
koskevaa sääntelyä.

Samassa yhteydessä lakiin lisät-
täisiin säännökset liikenteenhar-
joittajan seuraamusmaksun mää-
räämisoikeuden ja täytäntöönpa-
non vanhentumisesta sekä täsmen-
nettäisiin tilanteita, joissa seuraa-
musmaksua ei määrätä. Lisäksi ul-
komaalaislakiin tehtäisiin Schen-
genin yleissopimuksen ja Schenge-
nin rajasäännöstön päivittämisestä 
johtuvat tekniset muutokset.

Esitys toteuttaa pääministeri 
Sanna Marinin hallituksen halli-
tusohjelman strategista kokonai-
suutta Turvallinen oikeusvaltio 
Suomi.

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

Ehdotetut lait sakon täytäntöön-
panosta annetun lain ja lentoliiken-
teen matkustajarekisteritietojen käy-
töstä terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden torjunnassa annetun 
lain muuttamisesta sekä ulkomaa-
laislain lakitekniset päivitykset ja 
säännökset liikenteenharjoittajan 
seuraamusmaksun määräämisoikeu-
den ja täytäntöönpanon vanhentu-
misesta on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1.1.2022. Muut ulkomaa-
laislain muutokset sekä muut ehdo-
tetut lait on tarkoitettu tulemaan 
voimaan valtioneuvoston asetuk-
sella säädettävänä ajankohtana sa-
manaikaisesti, kun tietojärjestel-
mät otetaan komission päätöksellä 
käyttöön.

Hallituksen esitys (HE 179/2021) 
eduskunnalle laiksi valtioneu-
voston oikeuskanslerin ja edus-
kunnan oikeusasiamiehen tehtä-
vien jaosta

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi uusi laki valtioneuvoston oi-
keuskanslerin ja eduskunnan oi-
keusasiamiehen tehtävien jaosta. 
Samalla kumottaisiin voimassa ole-
va samanniminen laki.

Ehdotettu laki sisältäisi voimassa 
olevaa valtioneuvoston oikeuskans-
lerin ja eduskunnan oikeusasiamie-
hen tehtävien jaosta annettua lakia 
kattavammat säännökset ylimpien 
laillisuusvalvojien tehtävien jaon 
perusteista. Lakiehdotuksessa on 
otettu huomioon ylimpien laillisuus-
valvojien perustuslaissa ja muussa 
lainsäädännössä säädetyt erityisteh-
tävät sekä kansainvälisistä sopimuk-
sista johtuvat ja tosiasialliset erikois-
tumisalat. Ehdotuksessa on otettu 
huomioon myös yhteiskuntakehi-
tyksestä ja kansainvälisistä ilmiöistä 
johtuvat ylimmän laillisuusvalvon-
nan uudenlaiset erikoistumistarpeet. 
Tarkoituksena on nykyistä huomat-
tavasti laajempaan asiamäärään pe-
rustuva tehtävien jako.

Ehdotettu laki antaisi nykyistä 
paremmat edellytykset oikeuskans-
lerin ja oikeusasiamiehen välisen 
työnjaon tarkoituksenmukaiseen ke-
hittämiseen siten, että se vastaisi 
myös laillisuusvalvonnan tulevia 
tarpeita. Esityksen tavoitteena on 
myös ylimpien laillisuusvalvojien 
voimavarojen käytön tehostaminen 
päällekkäistä työtä vähentämällä ja 
henkilöstön erikoistumismahdolli-
suuksia lisäämällä.

Esityksellä ei olisi vaikutusta 
ylimpien laillisuusvalvojien toimi-
valtaan, vaan tehtävien jakaminen 
olisi vastaisuudessakin ainoastaan 
ensisijainen toimintatapa.

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

Ehdotettu laki on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan 1.4.2022.

Hallituksen esitys (HE 180/2021) 
eduskunnalle laiksi kuluttajan-
suojalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi kuluttajansuojalakia. Muu-

toksilla pantaisiin täytäntöön Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi digitaalisesta sisällöstä ja 
digitaalisista palveluista sekä Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi tavarankaupasta.

Tavarankauppadirektiivin täy-
täntöön panemiseksi kuluttajan-
suojalain kuluttajankauppaa koske-
vaan lukuun ehdotetaan useita 
muutoksia erityisesti siltä osin kuin 
luvussa säädetään virheestä ja sen 
seuraamuksista. Luvun otsikko eh-
dotetaan muutettavaksi kuluttajan-
kaupasta tavarankaupaksi.

Ehdotuksen mukaan vuoden ku-
luessa tavaran luovutuksesta ilme-
nevän virheen oletettaisiin olleen 
tavarassa jo luovutushetkellä, jollei 
toisin osoiteta tai oletus ole virheen 
taikka tavaran luonteen vastainen. 
Nykyisin olettama-aika on kuusi 
kuukautta. Lisäksi lukuun lisättäi-
siin erityissäännöksiä digitaalisia 
elementtejä sisältävän tavaran kau-
pasta, kuten säännös myyjän vel-
vollisuudesta huolehtia tarvittavis-
ta turva- ja muista päivityksistä.

Tavarankauppadirektiivin mu-
kaan myyjän virhevastuun kesto-
aika on kaksi vuotta tavaran luovu-
tuksesta, mutta jäsenvaltiot voivat 
säätää tätä pidemmästä virhevas-
tuuajasta. Ehdotuksen mukaan tätä 
mahdollisuutta hyödynnettäisiin 
siten, että myyjän virhevastuusään-
tely pidettäisiin nykyisellään, jol-
loin virhevastuu määräytyisi tava-
ran oletetun käyttöiän perusteella 
ja rajautuisi viime kädessä yleisen 
vanhentumisajan perusteella.

Digitaalista sisältöä ja digitaali-
sia palveluita koskevan direktiivin 
täytäntöön panemiseksi kuluttajan-
suojalakiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi luku digitaalista sisältöä ja di-
gitaalisia palveluja koskevista sopi-
muksista. Luvun soveltamisalaan 
kuuluisivat esimerkiksi ohjelmisto-
ja, videotiedostoja, digitaalisia pele-
jä ja pilvipalveluja koskevat sopi-
mukset. Luvussa säädettäisiin digi-
taalisen sisällön tai palvelun toimit-
tamisesta, digitaalisen sisällön tai 
palvelun virheestä ja sen seuraa-
muksista sekä digitaalisen sisällön 
tai palvelun muuttamisesta. Luku 
tulisi sovellettavaksi paitsi sopi-
muksiin, joiden nojalla kuluttaja on 
sitoutunut maksamaan digitaalises-
ta sisällöstä tai palvelusta kauppa-
hintaa, myös sopimuksiin, joiden 
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nojalla kuluttaja on sitoutunut luo-
vuttamaan elinkeinonharjoittajalle 
henkilötietoja. Myös digitaalisen 
sisällön tai palvelun kertatoimitus-
ten osalta hyödynnettäisiin jäsen-
valtioiden mahdollisuutta säätää 
direktiivin mukaista virhevastuuai-
kaa pidemmästä virhevastuuajasta 
yhdenmukaisesti tavarankauppaa 
koskevaan lukuun ehdotettavan 
sään telyn kanssa.

Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1.1.2022, jolloin direktii-
vejä on ryhdyttävä soveltamaan.

Hallituksen esitys (HE 188/2021) 
eduskunnalle laiksi verotusme-
nettelystä annetun lain 31 §:n 
muuttamisesta ja siihen liitty-
viksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi verotusmenettelystä annettua 
lakia, arvonlisäverolakia, elinkeino-
tulon verottamisesta annettua lakia 
ja Euroopan talousalueella sijaitse-
van tytäryhtiön lopullisen tappion 
konsernivähennyksestä annettua 
lakia. Esityksen keskeisimmät muu-
tosehdotukset koskevat verotusme-
nettelystä annetun lain siirtohin-
noitteluoikaisusäännöstä, jossa sää-
dettäisiin eräistä siirtohinnoittelu-
analyysin elementeistä entistä tar-
kemmalla tasolla. Tavoitteena on, 
että siirtohinnoitteluoikaisuja voi-
taisiin kansallisen säännöksen no-
jalla tehdä OECD:n malliverosopi-
muksen siirtohinnoitteluun liitty-
vän, etuyhteydessä keskenään ole-
via yrityksiä koskevan sopimus-
määräyksen ja OECD:n siirtohin-
noitteluohjeiden koko laajuudessa. 
Silloin kansallinen sääntely vastaisi 
kyseistä OECD:n malliverosopi-
muksen määräystä ja verosopimus-
ten tulkinnassa käytettäviä OECD:n 
siirtohinnoitteluohjeita.

Esityksessä ehdotetaan, että siir-
tohinnoitteluoikaisusäännökseen 
lisättäisiin maininta, jonka mukaan 
siirtohinnoittelua arvioidaan mark-
kinaehtoperiaatteen asettamissa 
puitteissa. Kyse olisi täsmennykses-
tä, koska markkinaehtoperiaate si-
sältyy jo voimassa olevaan sään-
nökseen. Lisäksi säännöksessä sel-
vennettäisiin, että liiketoimen mark-
kinaehtoisuutta koskeva analyysi 
sisältäisi aina liiketoimen määrittä-
misen sen tosiasiallisen sisällön 
mukaisesti. Vasta sen jälkeen olisi 

mahdollista edetä siirtohinnoitte-
luanalyysin vaiheissa kohti mark-
kinaehtoperiaatteen mukaisen hin-
nan vahvistamista. Säännökseen 
ehdotettujen muutosten johdosta 
liiketoimi voitaisiin määrittää ja 
siirtohinnoitteluoikaisu tehdä kan-
sallisen säännöksen nojalla OECD:n 
siirtohinnoitteluohjeiden mukai-
sessa laajuudessa. Poikkeuksellisis-
sa olosuhteissa säännöksessä esi-
tettyjen edellytysten täyttyessä etu-
yhteysliiketoimi voitaisiin ehdote-
tun sääntelyn mukaan sivuuttaa ja 
tarvittaessa korvata toisella, mark-
kinaehtoperiaatteen mukaisella lii-
ketoimella. Myös tältä osin ehdotus 
vastaa OECD:n siirtohinnoittelu-
ohjeita.

Esitys perustuu pääministeri 
Sanna Marinin hallituksen halli-
tusohjelman kansainvälistä vero-
tusta koskevaan kirjaukseen. Muu-
toksen jälkeen Suomen lainsäädän-
nön sisältö vastaisi Suomen kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi 
tekemiä sopimuksia, joissa on 
 OECD:n malliverosopimuksen siir-
tohinnoitteluun liittyvä, etuyhtey-
dessä keskenään olevia yrityksiä 
koskeva määräys etuyhteysyritys-
ten välisiä liiketoimia koskevista 
verotuksen oikaisuista markkina-
ehtoperiaatteesta poikkeamisen joh-
dosta. Muutoksen myötä kotimai-
nen siirtohinnoittelua koskeva sään-
tely olisi myös vastaavanlainen kuin 
useiden muiden valtioiden säänte-
lyn sisältö on.

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

Ehdotetut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1.1.2022.

Hallituksen esitys (HE 190/2021) 
eduskunnalle laeiksi valmisteve-
rotuslain ja oma-aloitteisten ve-
rojen verotusmenettelystä anne-
tun lain 2 ja 39 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi valmisteverotuslakia ja oma- 
aloitteisten verojen verotusmenet-
telystä annettua lakia.

Valmisteverotuslakiin tehtäisiin 
muutokset, jotka ovat välttämättö-
miä valmisteveroja koskevasta ylei-
sestä järjestelmästä annetun uudel-
leen laaditun neuvoston direktiivin 
panemiseksi täytäntöön. Valmiste-

verotuslakia muutettaisiin siten, 
että siinä huomioitaisiin yhdenmu-
kaistetun valmisteveron alaisten 
tuotteiden jäsenvaltioiden välisten 
siirtojen ja valvonnan automati-
soinnin laajentaminen nykyisestä 
verottomien tuotteiden siirroista 
tuotteisiin, jotka on jo luovutettu 
kulutukseen ja siten kertaalleen ve-
rotettu. Lisäksi tarkennettaisiin 
säännöksiä, jotka koskevat valmis-
teveron alaisten tuotteiden siirtoja 
tilanteissa, joihin sovelletaan osin 
myös tullilainsäädäntöä. Lakiin 
tehtäisiin myös eräitä muita tarken-
nuksia ja ajantasaistuksia.

Oma-aloitteisten verojen vero-
tusmenettelystä annetun lain eräitä 
säännöksiä tarkennettaisiin valmis-
teverotuslain muutosten edellyttä-
mällä tavalla.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 13.2.2023, jolloin direktii-
viä on sovellettava jäsenvaltioissa.

Hallituksen esitys (HE 194/2021) 
eduskunnalle laiksi liikenteen 
palveluista annetun lain muutta-
misesta ja siihen liittyviksi 
 laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi liikenteen palveluista annet-
tua lakia, työntekijöiden lähettämi-
sestä annetun lain muuttamisesta 
annettua lakia, työntekijöiden lä-
hettämisestä annettua lakia ja yli-
kuormamaksusta annettua lakia.

Niin sanotun EU:n tieliikenteen 
liikkuvuuspaketin sosiaali- ja mark-
kinalainsäädäntöön liittyvät ase-
tukset ja direktiivit on tarkoitus 
panna täytäntöön muuttamalla tar-
vittavin osin liikenteen palveluista 
annettua lakia sekä työntekijöiden 
lähettämisestä annettua lakia. Tie-
kuljetusalalla työskentelevät lähe-
tetyt työntekijät ehdotetaan saatet-
tavaksi työehdoissa yhdenvertai-
seen asemaan muiden alojen lähe-
tettyjen työntekijöiden kanssa ja 
alihankintana toteutettaviin kulje-
tuspalveluihin ehdotetaan erityis-
sääntelyä. Kuljetuksen tilaajan vas-
tuiden laajentamisen osalta ehdote-
taan muutettaviksi liikenteen pal-
veluista annetun lain lisäksi yli-
kuormamaksusta annettua lakia.

Esityksen tavoitteena on yhden-
mukaistaa tieliikenteen sosiaali- ja 
markkinalainsäädäntöä, edistää rei-
lua ja tasapuolista kilpailua sekä 
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parantaa valvontaviranomaisten 
toimintaedellytyksiä ja liikennetur-
vallisuutta.

Liikkuvuuspaketin säädösten 
täytäntöönpanon lisäksi esityksen 
tarkoituksena on toteuttaa päämi-
nisteri Sanna Marinin hallituksen 
hallitusohjelman harmaan talou-
den torjuntaa koskevat toimenpi-
dekirjaukset laajentamalla kulje-
tuksen tilaajan vastuita ylikuormil-
la ajamisen sekä ajo- ja lepoaikojen 
rikkomisen osalta. Samalla on tar-
koitus vahvistaa viranomaisvalvon-
nan tiedonkulkua, kevyillä hyö-
tyajoneuvoilla operoivan tavaralii-
kenteen palveluntarjoajan rekiste-
röitymisvelvollisuutta sekä ammat-
timaisessa liikenteessä käytettävän 
ajoneuvon rekisteröinnin vaati-
muksia.

Liikenteen palveluista annet-
tuun lakiin ehdotetaan lisäksi tek-
nistä direktiivin täytäntöönpanoon 
liittyvää muutosta koskien sisäve-
sillä vaadittavia pätevyyksiä.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1.2.2022.

Hallituksen esitys (HE 198/2021) 
eduskunnalle laiksi Työkanava 
Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja 
siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi uusi laki Työkanava Oy -nimi-
sestä osakeyhtiöstä, ruotsiksi Jobb-
kanalen Ab. Lisäksi muutettaisiin 
työttömyysturvalakia ja julkisesta 
työvoima- ja yrityspalvelusta an-
nettua lakia. Esitys liittyy päämi-
nisteri Sanna Marinin hallituksen 
hallitusohjelman tavoitteeseen saa-
vuttaa 75 prosentin työllisyysaste.

Esityksessä ehdotetaan, että Suo-
meen perustetaan uusi, valtion ko-
konaan omistama yhtiö, jonka tar-
koituksena on työllistää heikossa 
työmarkkinatilanteessa olevia osa-
työkykyisiä. Tavoitteena on tukea 
heidän siirtymistään edelleen avoi-
mille työmarkkinoille.

Esityksessä ehdotetaan, että työ- 
ja elinkeinotoimisto ohjaisi keski-
tetysti osatyökykyisiä Työkanava 
Oy:n palvelukseen viimesijaisena 
vaihtoehtona silloin, kun työllisty-
minen ei muutoin ole mahdollista.

Työkanava Oy:n omistajaohjauk-
sesta vastaisi työ- ja elinkeinomi-
nisteriö. Eduskunta voisi talousar-
viossa määrärahasta päättäessään 

asettaa yhtiöön työllistettäville osa-
työkykyisille määrä- ja kohdennus-
tavoitteita. Yhtiön toiminta ei saisi 
vääristää kilpailua avoimilla mark-
kinoilla. Kilpailullisuuden ja mark-
kinaehtoisen hinnoittelun varmis-
tamiseksi yhtiöllä olisi erillinen 
neuvottelukunta.

Työkanava Oy:n toiminta rahoi-
tettaisiin osoittamalla sille valtion 
talousarviossa 20 miljoonan euron 
peruspääoma Euroopan unionin el-
pymis- ja palautumistukivälineen 
Suomelle kohdennetuista varoista. 
Lisäksi yhtiölle annettaisiin 10 mil-
joonan euron vuotuinen määrära-
ha, jolla tavoitellaan 1000 henkilön 
työllistymistä.

Työttömyysturvalakiin sekä jul-
kisesta työvoima- ja yrityspalvelus-
ta annettuun lakiin tehtäisiin sää-
dettävästä uudesta laista johtuvat 
lisäykset työttömyysturvalain 2 a lu-
vun soveltamisesta heikossa työ-
markkina-asemassa oleviin työn-
hakijoihin ja julkisesta työvoima- ja 
yrityspalvelusta annetun lain 13 lu-
vun 1 § mukaisen asiakastietojär-
jestelmän käyttämiseen.

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

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1.1.2022.

Hallituksen esitys (HE 203/2021) 
eduskunnalle katettuja joukko-
lainoja koskevan lainsäädännön 
uudistamiseksi

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi laki kiinnitysluottopankeista 
ja katetuista joukkolainoista, joka 
tulisi korvaamaan voimassa olevan 
kiinnitysluottopankkitoiminnasta 
annetun lain. Muutokset pohjautu-
vat katettuja joukkolainoja koske-
van direktiivin täytäntöönpanoon 
sekä muihin katettuja joukkolaino-
ja koskevan sääntelyn uudistustar-
peisiin.

Keskeisimmät direktiiviin pohjau-
tuvat muutokset verrattuna voimassa 
olevaan lainsäädäntöön ovat katettui-
hin joukkolainoihin liittyvän maksu-
valmiusvaatimuksen käyttöön otto ja 
katetun joukkolainan eräpäivän 
siirtoa koskevien tarkempien edel-
lytysten määrittely. Esityksessä eh-
dotetaan käyttöön otettavaksi jä-
senvaltiokohtainen optio maksu-
valmiusvaatimuksen laskemisesta 

katetun joukkolainan viimeisen 
ehdottoman eräpäivän perusteella, 
kun joukkolainan sopimusehtoihin 
liittyy mahdollisuus eräpäivän siir-
toon. Direktiivistä johtuen ehdote-
taan niin ikään muutoksia muun 
muassa luottolaitosten lupamenet-
telyihin ja katepooleihin sisällytet-
tävien johdannaissopimusten sään-
telyyn.

Katettuja joukkolainoja koske-
vaan sääntelyyn liittyviä muita eh-
dotuksia ovat joukkolainan vakuuk-
sien arvonlaskennan muutokset, 
katettuja joukkolainoja koskevan 
keskijuoksuaikarajoitteen purkami-
nen ja väliluottotoimintamallin ra-
joittaminen ainoastaan konsoli-
dointiryhmän tai talletuspankkien 
yhteenliittymän sisäiseksi rahoitus-
järjestelyksi. Katettujen joukkolai-
nojen merkittävyyden kasvun myö-
tä luottolaitosten maksuvalmiusris-
kien arviointia koskevaa säännöstä 
ehdotetaan tarkennettavaksi siten, 
että jatkossa katettujen joukkolai-
nojen kautta varainhankintaa to-
teuttavat luottolaitokset olisivat ny-
kyistä tarkemmin velvoitettuja arvi-
oimaan taseen sitoutuneisuuteen 
liittyviä riskejä niin normaalitilan-
netta kuin rahoitusjärjestelmää kos-
kevaan häiriötilanteeseen varautu-
mista silmällä pitäen.

Esitys sisältää myös eräitä katet-
tuihin joukkolainoihin liittymättö-
miä muutosehdotuksia luottolaitos-
toiminnasta annettuun lakiin, sijoi-
tuspalvelulakiin sekä luottolaitos-
ten ja sijoituspalveluyritysten krii-
sinratkaisusta annettuun lakiin. 
Ehdotetut muutokset ovat luonteel-
taan direktiivien täytäntöönpanoa 
täydentäviä tai täsmentäviä.

Laki kiinnitysluottopankeista ja 
ka tetuista joukkolainoista sekä katet-
tuja joukkolainoja koskevat lainsää-
däntömuutokset on tarkoitettu tule-
maan voimaan 8.7.2022. Muilta osin 
ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan 
voimaan mahdollisimman pian.

Hallituksen esitys (HE 204/2021) 
eduskunnalle laeiksi eräiden ra-
jat ylittävien hybridijärjestelyjen 
verotuksesta annetun lain ja tu-
loverolain 9 ja 10 §:n muuttami-
sesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi eräiden rajat ylittävien hybri-
dijärjestelyjen verotuksesta annet-
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tua lakia. Muutokset perustuvat di-
rektiivimuutokseen, joka koskee 
niin sanottua käänteistä hybridiä 
eli elinkeinoyhtymää, joka katso-
taan toisen lainkäyttöalueen lakien 
mukaisesti erilliseksi verovelvol-
liseksi.

Esityksessä ehdotetaan, että lain 
soveltamisalaa laajennettaisiin kat-
tamaan tilanteet, joissa kotimaisen 
elinkeinoyhtymän tulo-osuutta ei 
veroteta sellaisen rajoitetusti vero-
velvollisen yhtiömiehen, joka on 
muu kuin luonnollinen henkilö, 
asuinvaltiossa siitä syystä, että yh-
tiömiehen asuinvaltio katsoo yhty-
män erilliseksi verovelvolliseksi. 
Lisäksi edellytyksenä olisi, että tu-
loja ei jo muutoin veroteta Suomes-
sa. Tarkastelussa voitaisiin ottaa huo-
mioon myös välilliset läpivirtaavat 
omistusrakenteet. Kyseessä olisi si-
ten direktiivissä tarkoitettu niin sa-
nottu käänteisen hybridiyksikön 
verokohtelun eroavuutta koskeva 
tilanne. Lisäksi edellytyksenä olisi, 
että yhtiömies yksin tai siihen etu-
yhteydessä olevien yhtiömiesten 
kanssa käyttää määräysvaltaa hyb-
ridiyksikössä. Sääntelyä ei olisi kui-
tenkaan tarkoitus soveltaa, jos kään-
teinen hybridiyksikkö olisi vaihto-
ehtorahastojen hoitajista annetussa 
laissa tarkoitettu vaihtoehtorahas-
to, joka on laajaomisteinen ja jolla 
on hajautettu arvopaperisalkku. 
Ehdotettuja käänteistä hyb ridiä 
koskevia säännöksiä sovellettaisiin 
avoimen yhtiön ja kommandiittiyh-
tiön rajoitetusti verovelvollisen yh-
tiömiehen verotuksessa.

Lisäksi tuloverolakiin lisättäisiin 
säännökset Suomesta saadun tulon 
veronalaisuudesta, kun kyseessä on 
käänteinen hybridiyksikkö.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1.1.2022. Lakeja so-
vellettaisiin ensimmäisen kerran 
vuodelta 2022 toimitettavassa vero-
tuksessa.

Hallituksen esitys (HE 211/2021) 
eduskunnalle laiksi elinkeinotu-
lon verottamisesta annetun lain 
18 a ja 18 b §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi elinkeinotulon verottamises-
ta annetun lain korkovähennys-
rajoitussäännöksiä, jotka koskevat 
tasevertailuun perustuvaa poik-
keusta ja infrastruktuurihankkeita 

koskevaa poikkeusta. Lisäksi ehdo-
tetaan säännöksiä, jotka koskevat 
tulolähdejaon poistamisen johdos-
ta käyttämättä jääneitä muun toi-
minnan tulolähteen vähentämättä 
jääneitä nettokorkomenoja.

Tasevertailuun perustuvan poik-
keuksen soveltamisedellytyksiä eh-
dotetaan tiukennettaviksi siten, 
että poikkeuksen hyödyntämistä 
rajoitettaisiin tilanteessa, jossa mer-
kittävän osuuden omistava taho on 
rahoittanut konsernia. Tällaisessa 
tilanteessa tasevertailun perustee-
na olevaa konsernitasetta oikaistai-
siin siten, että osuudenomistajalta 
olevaa velkaa pidettäisiin tasever-
tailua tehtäessä omana pääomana. 
Merkittävänä omistusosuutena pi-
dettäisiin kymmentä prosenttia. Li-
säksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännös siitä, että tasevertailun pe-
rusteeksi otettavien verovelvollisen 
tilinpäätöksen ja konsernitilinpää-
töksen tulisi olla tilintarkastettuja.

Pitkän aikavälin julkisina infra-
struktuurihankkeina pidettäviä 
hankkeita koskevien säännösten 
soveltamisalaa ehdotetaan laajen-
nettavaksi. Säännöksiä ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että korkovä-
hennysoikeuden rajoitusta ei sovel-
lettaisi julkisiin infrastruktuuriyh-
teisöihin, jotka vastaavat julkisen 
infrastruktuurin toteuttamisesta tai 
ylläpidosta. Julkisena infrastruk-
tuuriyhteisönä pidettäisiin julkis-
yhteisön omistuksessa olevaa kiin-
teistöä, väylää tai muuta infrastruk-
tuuria hallinnoivaa yhtiötä sekä 
kunta- ja hyvinvointiyhtymää.

Korkovähennysrajoitusta koske-
vaan pykälään ehdotetaan myös 
täsmennystä siitä, että yhteisöt, joil-
ta vuoden 2020 alusta voimaan tul-
leessa tulolähdejaon uudistuksessa 
poistettiin muun toiminnan tulo-
lähde, voivat tulevina vuosina vä-
hentää elinkeinotoiminnan tulo-
lähteessä verovuonna 2019 kerty-
neet muun toiminnan tulolähteen 
korkovähennysrajoitusta koskevan 
säännöksen vuoksi vähentämättä 
jääneet vähennyskelvottomat net-
tokorkomenot vastaavasti kuin ny-
kyisen sääntelyn mukaan aiempien 
vuosien nettokorkomenoja voidaan 
vähentää saman tulolähteen sisäl-
lä. Lisäksi säädettäisiin infrastruk-
tuuripoikkeuksen soveltamisalaan 
kuuluville yhtiöille mahdollisuus 
vähentää ennen vuotta 2020 synty-

neet vähennyskelvottomat netto-
korkomenot vuosina 2020–2022.

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

Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1.1.2022. Tasevertailuun 
perustuvaan poikkeukseen ehdo-
tettuja muutoksia sovellettaisiin en-
simmäisen kerran vuodelta 2022 
toimitettavassa verotuksessa. Pit-
kän aikavälin infrastruktuurihank-
keita ja muun toiminnan vähennys-
kelvottomien nettokorkomenojen 
vähentämistä elinkeinotoiminnan 
tulolähteessä koskevia muutoksia 
sovellettaisiin jo vuodelta 2020 toi-
mitettavasta verotuksesta alkaen.

VALTIONEUVOSTON 
ASETUKSET

Valtioneuvoston asetus elinym-
päristöjen kunnostus-, hoito- ja 
ennallistamishankkeisiin vuosi-
na 2021–2030 myönnettävästä 
valtionavustuksesta (880/2021)

Asetus tuli voimaan 21.10.2021 ja on 
voimassa 31.12.2030 saakka. 

Uudella asetuksella säädettiin val-
tion varoista myönnettävästä erityis-
avustuksesta Helmi-elinympäristö-
ohjelman mukaisiin, luonnon moni-
muotoisuutta edistäviin hankkei-
siin. Avustusta voivat hakea esimer-
kiksi kunnat, yhdistykset ja säätiöt. 
Säädös sisältää tarkemmat sään-
nökset avustettavista hankkeista, 
avustuksen myöntämisen edelly-
tyksistä ja rajoituksista, avustuksen 
hakijoista, avustuksen enimmäis-
määrästä sekä hyväksyttävistä kus-
tannuksista. Valtionapuviranomai-
sena toimii ELY-keskus.

Valtioneuvoston asetus valtion-
avustuksesta yritystoiminnan 
kehittämiseksi vuosina 2021–
2028 (895/2021)

Asetus tuli voimaan 1.11.2021. Ase-
tuksen 7 §:n 2 momentti on voi-
massa 31.12.2021 saakka. 

Uudessa asetuksessa annetaan tar-
kemmat säännökset muun muassa 
avustusta myönnettäessä sovellet-
tavista Euroopan unionin valtion-
tukisäännöistä, yrityksen kehittä-
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misavustuksen ja toimintaympäris-
tön kehittämisavustuksen enim-
mäismääristä, avustuksen käyttö-
kohteista sekä avustuksen myöntä-
misessä käytettävistä kustannus-
malleista. Kustannusmalleja koske-
vat säännökset yhdenmukaistettiin 
Euroopan unionin alue- ja rakenne-
politiikan rahastoista rahoitetta-
vien kustannusten tukikelpoisuu-
desta annetun asetuksen kustan-
nusmallien kanssa. Yksinkertaistet-
tujen kustannusmallien käyttöön-
oton on arvioitu keventävän yrityk-
sille ja viranomaisille avustuksista 
aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. 

KORKEIN OIKEUS

KKO:2021:73
Oikeudenkäyntimenettely – To-
distelu – Todistajan kieltäytymis-
oikeus – Hyödyntämiskielto – It-
sekriminointisuoja – Pahoinpitely

Asianomistajana ollut vastaajan avo-
puoliso, jolla ei ollut asiassa vaati-
muksia, oli kieltäytynyt todistamasta 
pahoinpitelyä koskevassa asiassa.

Korkein oikeus katsoi ratkaisus-
ta ilmenevin perustein, että todista-
jien kertomuksia siitä, mitä he oli-
vat kuulleet asianomistajan kerto-
van alustavassa puhuttelussa polii-
sille, ei sallittu hyödyntää näyttönä. 
(Ään.) Syyttäjän sallittiin kuitenkin 
esittää kirjallisena todisteena lää-
kärinlausunnon esitietoihin kirjat-
tu asianomistajan kertomus.

OK 17 luku 14 § 
OK 17 luku 17 § 
OK 17 luku 18 § 
OK 17 luku 25 §

KKO:2021:74
Huumausainerikos – Törkeä 
huumausainerikos – Rangaistuk-
sen määrääminen – Rangaistuk-
sen mittaaminen – Koventamis-
perusteet

A ja B olivat harjoittaneet järjestäyty-
neen rikollisryhmän jäseninä ja osa-
na sen toimintaa internetissä TOR- 
verkossa laajamittaista huumausai-
nekauppaa. Törkeän huumausaineri-
koksen kohteena oli ollut noin 4 500 
grammaa amfetamiinia, 117 gram-
maa kokaiinia, lähes 7 000 ekstaasi-
tablettia sekä noin 290 LSD-lappua. 

Kysymys rangaistuksen mittaamises-
ta ja koventamisperusteen vaikutuk-
sesta mittaamiseen.

RL 6 luku 3 § 
RL 6 luku 4 § 
RL 6 luku 5 § 1 mom 2 kohta 
RL 7 luku 5 § 
RL 50 luku 2 §

KKO:2021:75
Pakkokeino – Vangitseminen – 
Muutoksenhaku – Kantelu

Syyttäjä oli vangitsemisasiaa kärä-
jäoikeudessa uudelleen käsiteltäes-
sä vaatinut, että A määrätään pidet-
täväksi edelleen vangittuna seitse-
mästä rikoksesta epäiltynä. Syyttä-
jä oli perustellut vaatimustaan jat-
kamis-, karttamis- ja sotkemisvaa-
ralla. Käräjäoikeus oli määrännyt 
A:n pidettäväksi edelleen vangittu-
na vain kahdesta rikoksesta epäil-
tynä sotkemisvaaran perusteella.

Korkein oikeus katsoi ratkaisus-
ta ilmenevillä perusteilla, että syyt-
täjällä ei ollut oikeutta hakea kante-
lemalla muutosta käräjäoikeuden 
päätökseen, vaikka kaikkia vangit-
tuna pitämistä koskevan vaatimuk-
sen perusteita ei ollut hyväksytty.

PakkokeinoL 3 luku 19 §

KKO:2021:76
Työsopimus – Työsuhteen ehdot 
– Työnjohto-oikeus – Perusteet-
toman edun palautus

Työpaikalla oli vuodesta 1995 nou-
datettu käytäntöä, jonka mukaan 
raskasta lajittelutyötä tekevät työn-
tekijät saivat päivittäin pitää laki-
sääteisiä ja työehtosopimuksessa 
määrättyjä taukoja pidemmät yh-
teensä 23 minuutin pituiset palkal-
liset, työaikaan kuuluvat tauot. Työn-
antaja päätti vuonna 2016, että tau-
kokäytännöstä luovutaan.

Korkein oikeus katsoi, että osa-
puolten välillä pitkän ajan ja joh-
donmukaisesti noudatettu selkeä 
taukokäytäntö oli vakiintunut sito-
vaksi työsuhteen ehdoksi. Kun tau-
ot muodostivat olennaisen työsuh-
teen ehdon, työnantajalla ei ollut 
ollut oikeutta muuttaa käytäntöä 
yksipuolisella määräyksellään. Kor-
kein oikeus vahvisti, että työnteki-
jöillä oli oikeus perusteettoman 
edun palautukseen, kun työnantaja 

oli taukokäytännön muutoksen jäl-
keen perusteettomasti hyötynyt 
työntekijöiden kustannuksella näi-
den työsuhteen ehtojen vastaisesta 
ylimääräisestä työpanoksesta. (Ään.)

KKO:2021:77
Ulosottokaari – Täytäntöönpa-
noriita – Panttaus – Saantosuoja 
– Vilpittömän mielen suoja

A oli pantannut pankille asunto- 
osakeyhtiön osakkeita ja luovutta-
nut osakekirjat pankille. Asunto- 
osakkeet oli juuri ennen panttausta 
ulosmitattu. Panttaushetkellä pan-
killa oli ollut käytössään yli vuoden 
vanha isännöitsijäntodistus. Kor-
kein oikeus katsoi, että pankki sai 
vilpittömän mielen suojaa, koska 
asunto-osakkeiden ulosmittaus ja 
niitä koskeva määräämiskielto eivät 
olisi ilmenneet sellaisesta uudem-
masta isännöitsijäntodistuksesta, 
jota pankin olisi kohtuudella voitu 
edellyttää käyttävän tapauksen olo-
suhteet huomioon ottaen. Pankille 
vahvistettiin oikeus maksun saami-
seen pantin arvosta.

UK 4 luku 37 § 
AsOYL 2 luku 11 § (1599/2009) 
VKL 14 §

KKO:2021:78
Oikeudenkäyntiavustaja – Oikeus 
avustajaan – Lähestymiskielto

Rikoskomisario oli määrännyt A:n 
aviopuolison B:n laajennettuun vä-
liaikaiseen lähestymiskieltoon A:n 
suojaamiseksi. Lähestymiskielto-
asiaa käräjäoikeudessa käsiteltäes-
sä A pyysi, että asianajaja C määrät-
täisiin hänen oikeudenkäyntiavus-
tajakseen oikeudenkäynnistä rikos-
asioissa annetun lain 2 luvun 
1 a §:n 2 kohdan nojalla.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta 
ilmenevillä perusteilla, että oikeu-
denkäyntiavustajan määräämiselle 
ei ollut lain mukaisia perusteita.

ROL 2 luku 1 a §

KKO:2021:79
Rangaistuksen määrääminen – 
Yhdistelmärangaistus – Lailli-
suusperiaate

Vastaaja oli tuomittu yli kolmen 
vuoden pituiseen vankeusrangais-
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tukseen tapon yrityksestä. Tätä en-
nen hänet oli tuomittu vankeusran-
gaistukseen kahdesta hätävarjelun 
liioitteluna tehdystä törkeästä pa-
hoinpitelystä. Korkein oikeus kat-
soi, että tällainen törkeä pahoinpi-
tely oli rikoslain 2 c luvun 11 §:n 
2  momentissa tarkoitettu rikos, 
joka voi olla yhdistelmärangaistuk-
seen tuomitsemisen perusteena.

RL 2 c luku 11 §

KKO:2021:80
Huumausainerikos – Törkeä 
huumausainerikos – Rikokseen 
osallisuus – Avunanto

A oli kuljettanut B:n autolla postiin 
ja sieltä takaisin, vaikka hän oli 
tiennyt tai ainakin pitänyt varsin 
todennäköisenä, että B:n postista 
noutama lähetys sisälsi huumaus-
aineita. B:n oli katsottu menettelyl-
lään syyllistyneen törkeään huu-
mausainerikokseen, kun hän oli 
laittomasti tuonut postitse maahan, 
pitänyt hallussaan sekä myynyt tai 
muuten levittänyt huumausainetta.

Korkeimman oikeuden ratkai-
susta ilmenevillä perusteilla katsot-
tiin, että A oli menettelyllään syyl-
listynyt avunantoon B:n törkeään 
huumausainerikokseen vain huu-
mausaineiden hallussapidon osalta.

RL 5 luku 6 § 
RL 50 luku 1 ja 2 §

KKO:2021:81
Huumausainerikos – Törkeä 
huumausainerikos – Todistelu 
– Näytön arviointi – Rangaistuk-
sen määrääminen – Rangaistuk-
sen mittaaminen

Kysymys näytön arvioinnista sekä 
rangaistuksen määräämisestä, eri-
tyisesti huumausaineen pitoisuu-
den ja tavanomaisen käyttöannok-
sen merkityksestä arvioitaessa huu-
mausaineen määrää ja tämän ar-
vioinnin vaikutuksesta rangaistuk-
sen mittaamiseen.

KKO:2021:82
Vahingonkorvaus – Korvattava 
vahinko – Kärsimys – Pahoin-
pitely

A oli syyllistynyt 13 pahoinpite-
lyyn, jotka olivat kohdistuneet teko-

hetkellä 7–9-vuotiaaseen A:n puoli-
son lapseen.

Korkein oikeus katsoi ratkaisus-
ta ilmenevillä perusteilla, että A oli 
velvollinen suorittamaan lapselle 
korvausta kärsimyksestä.

VahL 5 luku 6 § 1 mom 3 kohta

KORKEIN  
HALLINTO-OIKEUS

Yleishallintoasiat 

KHO:2021:139
Ammatillinen opetus – Kurinpito 
– Määräajaksi erottaminen – Ku-
rinpitosäännöksen tyhjentävyys 
– Opiskelijan velvollisuudet – 
Toistuvat luvattomat poissaolot

Hallinto-oikeus oli kumonnut am-
matillisen oppilaitoksen monijäse-
nisen toimielimen päätöksen, jolla 
perustutkinto-opiskelija A oli syys-
kuussa 2019 erotettu oppilaitokses-
ta toukokuun 2020 loppuun jatku-
vaksi määräajaksi. Oppilaitos haki 
muutosta hallinto-oikeuden päätök-
seen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että opiskelijan erottaminen mää-
räajaksi oli luonteeltaan kurinpito-
seuraamus, joka voitiin perustus-
lain 2 §:n 3 momentista johtuvista 
syistä määrätä vain laissa tarkoin 
säädellyissä tilanteissa, koska seu-
raamuksen määräämiseen sisältyi 
julkisen vallan käyttöä. Kurinpito-
seuraamus kohdistui lisäksi perus-
tuslain 16 §:n 2 momentissa turvat-
tuun oikeuteen saada myös muuta 
kuin perusopetusta. Niistä tilan-
teista, joissa opiskeluympäristössä 
annettavat kurinpitoseuraamukset 
olivat käytettävissä, säädettiin tyh-
jentävästi ammatillisesta koulutuk-
sesta annetun lain 85 §:ssä. Lain 
93 §:ssä edellytettiin kurinpitoseu-
raamuksen syynä olevien tekojen 
tai laiminlyöntien yksilöintiä. Li-
säksi oli otettava huomioon, ettei 
kurinpitoseuraamuksia voitu antaa 
vasta pitkähkön ajan kuluttua nii-
den perustana olevista teoista tai 
laiminlyönneistä taikka siitä, kun 
oppilaitos oli saanut niistä tiedon.

Luvattomia poissaoloja tai opis-
kelutehtävien laiminlyöntejä ei sel-
laisenaan voitu pitää ammatillises-

ta koulutuksesta annetun lain 
85 §:n 1 momentin 3 kohdassa tar-
koitettuna vilpillisenä toimintana 
eikä myöskään lainkohdassa tar-
koitettuna oppilaitoksen tai muun 
opiskeluympäristön järjestyksen 
rik komisena, vaikka luvattomat 
poissaolot ja opiskelutehtävien lai-
minlyönnit merkitsivätkin sitä, että 
opiskelija laiminlöi lain 94 §:n mu-
kaisia velvollisuuksiaan. Asiassa ei 
ollut esitetty selvitystä siitä eikä 
monijäsenisen toimielimen päätök-
sen syynä ollut se, että A olisi jatka-
nut sen kaltaista opiskeluympäris-
tön järjestyksen rikkomista, josta 
hänelle oli annettu kirjallinen va-
roitus tammikuussa 2019. Asiassa 
ei ollut yksilöity myöskään muita 
sellaisia vakavia tekoja tai laimin-
lyöntejä, jotka olisivat voineet olla 
määräajaksi erottamisen syynä. 
A:n määräajaksi erottamiselle ei si-
ten ollut esitetty ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain 85 §:n 
1 ja 2 momentin mukaisia perustei-
ta. Oppilaitoksen valitus hylättiin.

Suomen perustuslaki 2 § 3 mo-
mentti ja 16 § 2 momentti 
Laki ammatillisesta koulutuksesta 
85 §, 93 § 4 momentti ja 94 §

KHO:2021:140
Ylioppilaskunnan pakkojäsenyys 
– Yliopistolaki – Perustuslaki – 
Negatiivinen yhdistymisvapaus 
– Ilmeinen ristiriita

Asiassa oli korkeimmassa hallinto- 
oikeudessa ratkaistavana, oliko yli-
oppilaskunnan pakkojäsenyyttä kos-
keva yliopistolain 46 §:n säännös 
jätettävä soveltamatta sen vuoksi, 
että sen soveltaminen olisi perus-
tuslain 106 §:ssä tarkoitetulla taval-
la ilmeisessä ristiriidassa perustus-
lain 13 §:n 2 momentissa turvatun 
yhdistymisvapauden kanssa tilan-
teessa, jossa muutoksenhakija on 
ilmoittanut haluavansa erota yli-
oppilaskunnasta ja vaatinut jäsen-
maksun ylioppilaskuntaosuuden 
palauttamista.

Korkein hallinto-oikeus kiinnitti 
huomiota siihen, että perustuslain 
esitöiden mukaan sen 106 §:ssä il-
maistun ilmeisyysvaatimuksen oli 
katsottu edellyttävän, että ristiriita 
lain ja perustuslain välillä on selvä 
ja riidaton. Lain soveltamisen ja pe-
rustuslain ristiriitaa ei esitöiden 
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mukaan voida pitää ilmeisenä, jos 
perustuslakivaliokunta on ottanut 
siihen kantaa lain säätämisvaihees-
sa ja katsonut, ettei ristiriitaa ole 
olemassa. Korkein hallinto-oikeus 
totesi, että myös myöhemmillä tul-
kinnoilla voi kuitenkin olla merki-
tystä arvioitaessa perustuslakiva-
liokunnan lainsäädäntövaiheessa 
esittämän nimenomaisen kannan-
oton painoarvoa.

Perustuslakivaliokunta oli lau-
sunnossaan PeVL 11/2009 vp kat-
sonut, ettei ylioppilaskunnan pakko-
jäsenyys ollut perustuslain 13 §:n 
2 momentin vastainen. Korkein 
hallinto-oikeus totesi, että perustus-
lakivaliokunnan käytännössä oli 
mainitun lausunnon jälkeen esitet-
ty muita lakeja arvioitaessa kan-
nanottoja, joiden perusteella valio-
kunnan suhtautumista myös yli-
oppilaskunnan pakkojäsenyyteen 
yhdistymisvapauden rajoituksena 
voitiin nyttemmin pitää ainakin 
jossain määrin kriittisempänä. 
Niissä ei kuitenkaan ollut suoraan 
arvioitu ylioppilaskunnan pakkojä-
senyyttä koskevan sääntelyn perus-
tuslainmukaisuutta eikä niistä ollut 
johdettavissa tältä osin valiokun-
nan kannan muutosta. Valiokun-
nan myöhemmissä lausunnoissa 
oli sen sijaan edelleen tuotu esiin, 
että aiemmassa lausuntokäytän-
nössä ylioppilaskunnan pakkojäse-
nyyden oli katsottu olevan, ammat-
tikorkeakoulujen opiskelijakunnis-
ta poiketen, hyväksyttävissä eten-
kin sen vuoksi, että ylioppilaskun-
taa on vanhastaan pidettävä osana 
itsehallinnon omaavaa yliopistoa. 
Pelkästään ylioppilaskunnan tehtä-
vissä tapahtuneet lainsäädännölli-
set muutokset eivät antaneet aihet-
ta katsoa, että ylioppilaskunnan 
pakkojäsenyyttä koskevan säänte-
lyn soveltamista tulisi pitää selvästi 
ja riidattomasti negatiivisen yhdis-
tymisvapauden vastaisena. Yliopis-
ton opiskelijoiden erilaiselle kohte-
lulle ammattikorkeakoulujen opis-
kelijoihin verrattuna oli puolestaan 
katsottava olevan yliopistojen pe-
rustuslaissa turvattuun itsehallin-
toon palautuvia hyväksyttäviä pe-
rusteita.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että yliopistolain 46 §:n soveltami-
nen ei käsillä olleessa tilanteessa 
ollut perustuslain 106 §:ssä tarkoi-
tetulla tavalla ilmeisessä ristiriidas-

sa perustuslain kanssa. Valitus hy-
lättiin.

Äänestys perusteluista 3–2.

Suomen perustuslaki 6 § 1 ja 2 mo-
mentti, 13 § 2 ja 3 momentti, 106 § 
ja 123 § 1 momentti 
Yliopistolaki 46 § 
PeVL 11/2009 vp 
PeVL 24/2014 vp 
PeVL 33/2018 vp

KHO:2021:141
Kunnallisasia – Esteellisyys 
valtuustossa – Valtuutettu – Kun-
nanhallituksen jäsen – Tilapäinen 
valiokunta – Luottamus valtuus-
ton puheenjohtajistoon – 
 Valtuuston puheenjohtajiston 
esteellisyys – Luottamus kunnan-
hallitukseen – Kunnanhallituksen 
jäsenen esteellisyys – Läsnäolo 
valtuuston kokouksessa

Kunnanvaltuustolle oli tehty aloite 
tilapäisen valiokunnan asettamises-
ta selvittämään, nauttivatko kunnan-
hallitus ja valtuuston puheenjoh-
tajisto valtuuston luottamusta. Val-
tuusto oli päättänyt, että tilapäistä 
valiokuntaa ei aseteta.

Päätös ei koskenut valtuuston 
puheenjohtajistoa kuntalain 97 §:n 
1 momentissa tarkoitetulla tavalla 
henkilökohtaisesti. Puheenjohtajis-
toon kuuluneet valtuutetut eivät ol-
leet olleet esteellisiä osallistumaan 
päätöksentekoon.

Valtuuston kokoussalissa paikal-
la olleen kunnanhallituksen jäse-
nen esteellisyyttä tuli arvioida hal-
lintolain nojalla. Tilapäisen valio-
kunnan asettamista koskeva pää-
töksenteko on ollut valmisteluvaihe 
kunnanhallituksen mahdolliselle 
erot tamiselle. Kunnanhallituksen 
jäsentä oli pidettävä asiassa asian-
osaisena ja siten hallintolain 28 §:n 
1 momentin 1 kohdan perusteella 
esteellisenä.

Valtuustosalissa saapuvilla ollut 
kunnanhallituksen jäsen oli mer-
kitty pöytäkirjaan läsnä olevaksi 
kunnanhallituksen jäsenenä. Hän 
ei ollut tuonut esteellisyyttään esil-
le eikä se muutoinkaan ollut tullut 
kokouksessa esille. Hän oli jäänyt 
istumaan nimikoidulle paikalleen 
eikä ollut selkeästi siirtynyt yleisö-
paikoille, vaikka sellaiseen olisi ol-
lut mahdollisuus. Hänen oli katsot-
tava olleen esteellisenä läsnä val-

tuustossa hallintolain 27 §:n 1 mo-
mentissa kielletyllä tavalla. Val-
tuuston päätös oli syntynyt virheel-
lisessä järjestyksessä ja se oli tullut 
kumota.

Äänestys 6‒3 kunnanhallituk-
sen jäsenen esteellisyyden osalta.

Kuntalaki 34 § 1 ja 2 momentti, 
35 § 1 momentti, 97 § 1 ja 2 mo-
mentti ja 135 § 
Hallintolaki 27 § 1 momentti ja 
28 § 1 momentti 1 kohta 
Ks. KHO 1998:19, KHO 2012:125, 
KHO 9.10.2014/3009, KHO 
4.7.2016/2929, KHO 2017:196 ja 
KHO 2020:46. Vrt. KHO 2005:85. 
Valituskelpoisuudesta ks. KHO 
16.4.2014/1298

KHO:2021:142
Terveydensuojelu – Terveyshaitta 
– Hallintopakko – Uhkasakko – 
Selvitysvelvoite – Velvoitteen 
kohdentaminen – Rakennuksen 
omistaja – Hallinnanjakosopimus

A, X ja Y omistivat kiinteistön ja sil-
lä sijaitsevan asuinrakennuksen 
määräosin. Kiinteistön ja asuinra-
kennuksen hallinta oli jaettu hal-
linnanjakosopimuksella siten, että 
A hallitsi asuinrakennuksen huo-
neistoa 1 ja X ja Y hallitsivat yhdes-
sä asuinrakennuksen huoneistoa 2.

Huoneiston 1 kellarikerroksen 
asuintilana käytettävän tilan vierei-
sen varaston kattolaudassa oli ha-
vaittu kosteutta. Kunnan rakennus-
valvontaviranomainen oli sakon 
uhalla velvoittanut A:n huoneiston 
1 osalta sekä X:n ja Y:n huoneiston 
2 osalta toimittamaan selvityksen 
seikoista, joiden perusteella voitiin 
arvioida havaitun kosteuden syy ja 
laajuus.

Korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa oli A:n valituksesta ratkaista-
vana, oliko velvoite voitu kohdistaa 
häneen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että terveydensuojelulain mukaan 
terveyshaitan poistamisesta vastaa 
rakennuksen omistaja, jos haitta ai-
heutuu asuinhuoneiston tai muun 
oleskelutilan rakennuksen raken-
teista. Nyt esillä olevassa asiassa oli 
kysymys kosteusvaurioepäilystä 
asuin rakennuksen huoneistojen väli-
sessä välipohjarakenteessa. Kosteus-
vaurio saattaa aiheuttaa ter veys-
haittaa. Välipohjarakenteen kun-
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nossapito oli rakennuksen omista-
jan vastuulla, ja omistaja oli jo ase-
mansa perusteella vastuussa siitä, 
että toimenpiteisiin vaurion selvit-
tämiseksi ryhdytään. Koska A, X ja 
Y omistivat kyseessä olevan asuinra-
kennuksen määräosin, he olivat ky-
seisen rakennuksen omistajina yh-
dessä vastuussa rakennuksessa epäil-
lyn kosteusvaurion selvittämisestä.

Uhkasakkolain mukaan uhka-
sakko voidaan kohdistaa vain sel-
laiseen asianosaiseen, jolla on oi-
keudellinen ja tosiasiallinen mah-
dollisuus noudattaa päävelvoitetta. 
Välipohjarakenteessa olevan kos-
teuden syyn ja laajuuden selvittä-
minen oli voinut edellyttää tutki-
muksia ja rakenteiden avaamista 
hallinnanjakosopimuksin jaetun 
asuinrakennuksen eri huoneistois-
sa. Koska huoneistojen hallinta oli 
hallinnanjakosopimuksen mukai-
sesti jaettu huoneistoittain, lauta-
kunnan oli tullut määrätä velvoit-
teen kohdistamisesta huoneisto-
kohtaisesti hallinnan mukaisesti. 
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että 
A oli osaltaan voitu sakon uhalla 
velvoittaa havaitun kosteuden syyn 
ja laajuuden selvittämiseen.

Terveydensuojelulaki 27 § 2 mo-
mentti 
Uhkasakkolaki 7 § 1 momentti

KHO:2021:146
Lääkelaki – Tullin suorittama 
valvonta – Tavaran haltuunotto 
– Lääkkeen maahantuonti – Lää-
keluokittelu – Hamppuöljy – Kan-
nabidioli

Tulli oli ottanut tullilain 11 §:n no-
jalla haltuun A:lle Puolasta lähete-
tyn Kannaway Hemp Oil CBD 
1 000  mg -nimisen tuotteen lääke-
lain 19 §:n ja lääkevalmisteiden 
henkilökohtaisesta tuonnista Suo-
meen annetun asetuksen 3 ja 4 §:n 
perusteella. Haltuunottopäätöksen 
mukaan Tulli katsoi Kannaway-
hamp puöljyn lääkkeeksi, koska 
tuotteen sisältämä kannabidioli oli 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskus Fimean vahvistamassa 
lääkeluettelossa mainittu lääkeaine 
ja Tullin noin vuotta aikaisemmin 
Fimealta saaman tiedon mukaan 
kyseisestä lääkeainetta sisältävät 
valmisteet rinnastettiin resepti-
lääkkeisiin Suomessa. Asiassa oli 

ratkaistavana, oliko Tullilla ollut 
mainitsemillaan perusteilla oikeus 
ottaa kysymyksessä oleva tuote hal-
tuun.

Korkein hallinto-oikeus totesi vii-
taten lääkkeen määrittelemistä kos-
keviin kansallisiin säännöksiin sekä 
unionin tuomioistuimen oikeus-
käytäntöön, että kukin tuote oli 
määriteltävä lääkkeeksi tapauskoh-
taisesti toimivaltaisen viranomai-
sen tekemällä valituskelpoisella 
päätöksellä. Nyt kysymyksessä ole-
va Kannaway-hamppuöljy ei ollut 
lääkeluettelossa mainittu lääkeaine 
eikä Tulli ollut asiassa esittänyt tai 
edes väittänyt, että Kannaway- 
hamppuöljystä tai sitä vastaavasta 
tuotteesta olisi tehty lääkeluokitte-
lupäätös. Asiassa annettuja Lääke-
alan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus Fimean lausuntoja ei ollut pi-
dettävä tällaisena päätöksenä.

Koska Tullin haltuunottopäätös 
oli kohdistunut tuotteeseen, jota ei 
ollut luokiteltu lääkkeeksi, tuotteen 
haltuunotolle ei ollut päätöksessä 
mainittuja lääkelainsäädännöstä joh-
tuvia perusteita. Hallinto-oikeuden 
ja Tullin päätökset kumottiin.

Tullilaki 11 § 
Lääkelaki 2 § 1 momentti, 6 §, 19 § 
1 momentti ja 81 a § 
Valtioneuvoston asetus lääkeval-
misteiden henkilökohtaisesta tuon-
nista Suomeen 13 ja 4 § 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskuksen päätös lääkeluette-
losta (201/2016) 1 § 4 momentti 
Unionin tuomioistuimen tuomiot 
asioissa C-319/05, komissio v. 
Saksa (EU:C:2007:678), C-140/07, 
Hecht-Pharma (EU:C:2009:5) ja 
C-27/08, BIOS Naturprodukte 
(EU:C:2009:278)

KHO:2021:147
Etuosto – Etuosto-oikeuden 
käyttämisen edellytykset – Etuos-
to-oikeuden käytön edellytysten 
arviointiajankohta – Olosuhtei-
den muutos – Yhdyskuntaraken-
taminen – Jätevedenpuhdistamo-
hanke

Etuosto-oikeuden käytön edellytyk-
siä arvioitiin lähtökohtaisesti sen 
ajankohdan mukaan, jona kunnan 
etuosto-oikeutta oli käytetty. Etuos-
toperusteen käsillä oloa koskevas-
sa arvioinnissa voitiin kuitenkin 

ottaa huomioon, oliko etuosto- 
oikeuden käyttämisen kannalta 
olennaisissa olosuhteissa tapahtu-
nut muutoksia valitusprosessin ku-
luessa. Tässä arvioinnissa voitiin 
ottaa huomioon sekä etuostoperus-
teen olemassaoloa tukevat että sitä 
vastaan puhuvat muutokset niissä 
olosuhteissa, jotka jo etuosto-oikeu-
den käyttämisajankohtana koski-
vat alueen tulevaa käyttöä.

Etuostolaki 1 § 1 ja 3 momentti

KHO:2021:149
Kunnallisasia – Valtuuston päätös 
– Organisaatiomuutos – Toimi-
elimen täydentäminen kesken 
vaalikauden – Toimielimen 
valitseminen yhdellä kertaa 
– Määrävähemmistön suoja

Valtuusto oli organisaatiouudistuk-
sen yhteydessä päättänyt muuttaa 
hallintosääntöä niin, että tietyn lau-
takunnan kokoonpanoa täydennet-
tiin kesken valtuustokauden kah-
della lisäjäsenellä ja heidän henki-
lökohtaisilla varajäsenillään. Tämän 
jälkeen valtuusto oli valinnut lauta-
kunnan lisäjäsenet ja varajäsenet 
erillisessä vaalissa lautakunnan mui-
den jäsenten jatkaessa tehtävässään 
toimikautensa loppuun.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että 
valtuusto oli organisaatiouudistuk-
sen yhteydessä voinut harkintaval-
tansa rajoissa päättää kasvattaa 
lautakunnan jäsenmäärää. Muu-
toksen toteutustapa johti kuitenkin 
siihen, että lautakunnan jäsenet va-
littiin useammassa vaiheessa. Hal-
lintosäännön määräys lisäjäsenien 
valitsemisesta ei toteuttanut kunta-
laissa tarkoitetun suhteellisuuden 
periaatteen asettamia vaatimuksia. 
Valtuuston päätös hallintosäännön 
muuttamisesta oli tämän vuoksi 
lainvastainen samoin kuin muutok-
sen perusteella tarkoitettujen lisä-
jäsenten ja heidän varajäsentensä 
valinta.

Kuntalaki 32 §, 34 § 1 momentti, 
79 § 1 momentti, 90 § 1 momentti 
1 kohta a alakohta, 105 § 1 ja 2 mo-
mentti, 135 § 
Ks. KHO 2020:32

KHO:2021:152
Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain 
soveltaminen – Viranomaisen 
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sisäistä työskentelyä varten 
laadittu asiakirja – Oikeuskansle-
rin ja ministerin välinen sähkö-
postiviestintä – Oikeuskanslerin 
kannanotto – Eri viranomaiset – 
Julkisuusperiaate

Oikeuskanslerinvirastolle esitetty 
asiakirjapyyntö oli koskenut oi-
keuskanslerin ja liikenne- ja vies-
tintäministerin välistä sähköpos-
tiviestintää, joka oli liittynyt mi-
nisterin mahdolliseen valintaan 
erään rahoituslaitoksen hallituk-
seen. Asiassa oli ratkaistavana, so-
vellettiinko kysymyksessä oleviin 
sähköpostiviesteihin julkisuusla-
kia vai jäivätkö ne viranomaisten 
sisäistä työskentelyä varten laadit-
tuina sanotun lain soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Viestinnässä oli ollut kysymys 
oikeuskanslerille perustuslain mu-
kaan kuuluvasta tehtävästä antaa 
pyydettäessä presidentille, valtio-
neuvostolle ja ministeriöille tietoja 
ja lausuntoja oikeudellisista kysy-
myksistä. Merkityksellistä oli 
myös, että eräissä viesteissään oi-
keuskansleri oli ottanut kantaa lii-
kenne- ja viestintäministerin edel-
lytyksiin toimia ja jatkaa ministerin 
tehtävässä, jos ministeri oli ehdolla 
tai valitaan rahoituslaitoksen halli-
tukseen.

Sähköpostiviesteissä ei niiden 
sisältö ja tarkoitus huomioon ot-
taen ollut kysymys neuvotteluja, 
yhteydenpitoa ja muuta niihin 
verrattavaa viranomaisten sisäistä 
työskentelyä varten laadituista, 
julkisuusperiaatteen kannalta tois-
arvoisista asiakirjoista vaan oi-
keuskanslerin nimenomaisista 
kannanotoista ja näkemyksistä lii-
kenne- ja viestintäministerin ase-
maa ja toimintaa koskeviin, julki-
sen vallankäytön kannalta merkit-
täviin kysymyksiin. Tämän vuoksi 
ja kun lisäksi otettiin huomioon, 
että oikeuskansleria oli suhteessa 
valtioneuvostoon ja ministeriöi-
hin nähden pidettävä julkisuus-
laissa tarkoitetussa mielessä eri 
viranomaisena, kysymyksessä ole-
via sähköpostiviestejä ei voitu pi-
tää julkisuuslain 5 §:n 4 momen-
tissa tarkoitettuina viranomaisen 
sisäistä työskentelyä varten laa-
dittuina asiakirjoina, vaan asia-
kirjoina, joihin sovelletaan julki-
suuslakia.

Hallinto-oikeudessa ja korkeim-
massa hallinto-oikeudessa ei tullut 
ensi asteena ratkaistavaksi, olivat-
ko nämä sähköpostiviestit julkisia 
asiakirjoja vai sisälsivätkö ne salas-
sa pidettäviä tietoja.

Suomen perustuslaki 12 § 2 mo-
mentti ja 108 § 2 momentti 
Laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (julkisuuslaki) 1 § 
1 momentti, 3 §, 4 § 1 momentti 
1 kohta, 5 § 2 ja 4 momentit ja 17 § 
1 momentti 
Ks. KHO 2015:171, ks. ja vrt. KHO 
2017:157

Ympäristöasiat 

KHO:2021:143 
Maankäyttö ja rakentaminen – 
Poikkeaminen – Asemakaavan 
suojelumääräys – Rakennuksen 
purkaminen – Rakennushistorial-
linen arvo – Oikeudelliset edelly-
tykset ja erityinen syy – Tapaus-
kohtainen kokonaisharkinta – Ta-
savallan presidentin virka-asun-
non turvallisuus 

Kahden huvilarakennuksen purka-
miseksi oli myönnetty poikkeami-
nen asemakaavaan sisältyvästä suo-
jelumääräyksestä, jonka mukaan 
rakennusta ei saanut rakennus-, 
kulttuuri- tai miljööhistoriallisesti 
arvokkaana purkaa. Rakennukset 
sijaitsivat noin 40 metrin etäisyy-
dellä tasavallan presidentin vir-
ka-asunnon tontin rajasta, eikä niil-
le ollut löytynyt sellaista käyttötar-
koitusta, jossa virka-asunnon tur-
vallisuusnäkökohdat voitiin ottaa 
huomioon. 

Poikkeamishakemuksesta saa-
dun selvityksen ja annettujen vi-
ranomaislausuntojen mukaan ra-
kennuksilla oli rakennushistorialli-
sia arvoja ja rakennuksista arvok-
kaamman uudelleen pystyttämistä 
pidettiin tärkeänä. Kaupungin ra-
kennusvalvontapäällikkö oli myön-
tänyt poikkeamisen. Päätöksen mu-
kaan valtiollisen turvallisuuden 
varmistaminen oli erityinen syy 
poikkeamiselle. Poikkeamisluvan 
ehdot rakennussuojelun turvaami-
seksi olivat yleispiirteisiä, eikä ha-
kemukseen tai päätökseen sisälty-
nyt selvitystä rakennusten uudel-
leen sijoittamisesta tai rakennus-
materiaalien talteenotosta. 

Lähes samaan aikaan poikkea-
mispäätöksen kanssa annetussa sa-
moja huvilarakennuksia koske-
neessa purkamisluvassa edellytet-
tiin rakennusmateriaalien talteen 
ottamista ja arvokkaamman raken-
nuksen osalta materiaalin varas-
tointia rakennuksen uudelleenra-
kentamiseksi ensisijaisesti samalla 
alueella. Purkamislupahakemus oli 
ollut vireillä samaan aikaan poik-
keamislupahakemuksen kanssa. Pur-
kamislupahakemuksessa olevassa 
hankkeen kuvauksessa oli muun 
ohella todettu, että arvokkaampi 
rakennus puretaan pääosin sääs-
täen uudelleen käyttöä varten, kos-
ka rakennus oli tarkoitus rakentaa 
myöhemmin uuteen paikkaan ul-
koasultaan ennalleen, ja että toinen 
rakennus puretaan osin säästäen 
sen rakennusosia uudelleen käyt-
töä varten. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että poikkeamisen myöntäminen 
edellyttää, että poikkeamiselle sää-
detyt oikeudelliset edellytykset täyt-
tyvät ja että poikkeamiseen on eri-
tyinen syy. Poikkeaminen edellyt-
tää aina tapauskohtaista kokonais-
harkintaa. 

Korkein hallinto oikeus totesi 
edelleen, että asemakaavassa suo-
jellun rakennuksen purkaminen 
aiheuttaa lähtökohtaisesti haittaa 
kaavoitukselle ja kaavan toteutta-
miselle ja vaikeuttaa rakennetun 
ympäristön suojelemista koskevien 
tavoitteiden saavuttamista. Tästä 
lähtökohdasta huolimatta poikkea-
mispäätöksen ehdot rakennussuo-
jelun turvaamiseksi olivat jääneet 
yleispiirteisiksi, eikä hakemukseen 
tai päätökseen sisältynyt selvitystä 
rakennusten uudelleen sijoittami-
sesta tai rakennusmateriaalien tal-
teenotosta. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että poikkeamisen myöntämisen 
edellytysten tulisi täyttyä poikkea-
mista myönnettäessä ja poikkea-
mispäätöksessä asetetuin ehdoin. 
Poikkeamishakemuksen kanssa sa-
maan aikaan vireillä olleessa pur-
kamislupahakemuksessa ja lähes 
samaan aikaan poikkeamispäätök-
sen kanssa myönnetyssä purkamis-
luvassa rakennusten suojeluarvo-
jen säilyttäminen oli otettu huo-
mioon rakennusmateriaalien hyö-
dyntämistä ja arvokkaamman ra-
kennuksen uudelleensijoittamista 
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koskevilla määräyksillä. Korkein 
hallinto-oikeus katsoi, ettei poik-
keamisen näissä oloissa ollut katsot-
tava aiheuttavan haittaa kaavoituk-
selle tai kaavan toteuttamiselle taik-
ka vaikeuttavan rakennetun ympä-
ristön suojelemiselle asetettujen ta-
voitteiden saavuttamista, vaikka 
poikkeamispäätöksessä itsessään ei 
edellytetty rakennusten uudelleen 
sijoittamista tai rakennusmateriaali-
en muuta hyödyntämistä. 

Kun lisäksi otettiin huomioon, 
että poikkeaminen koski raken-
nuksia, joiden sijaintiin liittyi poik-
keuksellisia turvallisuusvaatimuk-
sia, ja ettei rakennuksille ollut löy-
tynyt uutta käyttötarkoitusta, poik-
keamiselle oli erityinen syy. 

Korkein hallinto-oikeus pysytti 
hallinto-oikeuden päätöksen loppu-
tuloksen, jolla hallinto-oikeus oli 
hylännyt yhdistyksen valituksen. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 57 § 
1 momentti, 171 § 1 ja 2 momentti, 
174 § 1 momentti

KHO:2021:145
Kaivosasia – Varauspäätös – 
 Varausilmoitus – Malminetsintä 
– Valitusoikeus – Asianosaisuus 
– Välillinen vaikutus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes) oli hyväksynyt Magnus Mi-
nerals Oy:n kaivoslaissa tarkoite-
tun varausilmoituksen. Varaus an-
toi yhtiölle etuoikeuden hakea mal-
minetsintälupaa varauksessa tar-
koitetulla alueella.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko 
muutoksenhakijoilla valitusoikeut-
ta Tukesin päätöksestä malminet-
sintää harjoittavina yksityishenki-
löinä, alueen kiinteistönomistajina 
ja asukkaina, elinkeinonharjoittaji-
na, vesialueen osakaskuntina tai 
asukas- ja luonnonsuojeluyhdistyk-
sinä.

Oikeudenkäynnistä hallintoasiois-
sa annetun lain 7 §:n 1 momentin 
perusteella valitusoikeus on pää-
töksen kohteella ja sillä, jonka oi-
keuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikutti.

Varauspäätöstä ei ollut kohdis-
tettu muutoksenhakijoihin, joten 
valitusoikeus määräytyi sen perus-
teella, oliko päätöksellä välittömiä 
vaikutuksia heidän oikeuksiinsa, 
velvollisuuksiinsa tai etuihinsa.

Muutoksenhakijat olivat esittä-
neet, että varauspäätöksellä estet-
tiin toiminta kilpailevilta malminet-
sijöiltä. He eivät olleet esittäneet 
selvitystä siitä, että jollakin heistä 
olisi ollut kaivoslain nojalla voimas-
sa oleva oikeus kyseessä olevaan 
alueeseen. Koska varauspäätös ei 
estänyt muita toimijoita harjoitta-
masta alueella kaivoslain mukaista 
etsintätyötä, varauspäätös ei välittö-
mästi vaikuttanut muutoksenhaki-
joiden oikeuksiin, velvollisuuksiin 
tai etuihin sillä perusteella, että 
heiltä estettäisiin malminetsintä.

Muutoksenhakijat olivat lisäksi 
katsoneet, että heillä oli valitusoi-
keus varauspäätöksestä alueen 
maanomistajina ja asukkaina, vesi-
alueen osakaskuntina tai alueen 
maisema- ja luonnonarvoja edistä-
vinä oikeushenkilöinä.

Kuten korkeimman hallinto-oi-
keuden päätöksessä KHO 2013:179 
on todettu, varauspäätöksellä ei ole 
muita oikeusvaikutuksia kuin edel-
lä mainittu etuoikeus hakea malmin-
etsintälupaa kyseessä olevalle alueel-
le. Korkein hallinto-oikeus viittasi 
varauspäätöksen oikeusvaikutuk-
siin ja totesi, että varauksen mahdol-
lisissa vaikutuksissa alueen kiinteis-
töjen arvoon, elinkeinon harjoitta-
miseen tai ylipäänsä maankäytön 
epävarmuuteen oli kysymys ainoas-
taan välillisistä vaikutuksista.

Koska varauspäätöstä ei ollut koh-
distettu muutoksenhakijoihin eikä 
varauspäätöksellä ollut välittömiä 
vaikutuksia heidän oikeuksiinsa, 
velvollisuuksiinsa tai etuihinsa, 
muutoksenhakijoilla ei ollut vali-
tusoikeutta asiassa.

Kaivoslaki 7 § 1 momentti, 9 § 1 ja 
2 momentti, 32 § 4 momentti, 46 § 
1 momentti 5 kohta, 47 § 2 mo-
mentti, 162 § 1 momentti, 165 §:n 
1 momentti 
Laki oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa 7 § 1 momentti 
Ks. KHO 2013:179

KHO:2021:148
Maantie – Tienvarsimainos – 
Mainoslaitteen sijoittaminen – 
 Sijoittamisen kieltäminen – 
 Liikenneturvallisuuden vaarantu-
minen – Kokonaisarviointi

ELY-keskus oli kieltänyt olemassa 
olevan mainoslaitteen sijoittami-

sen yhtiön ilmoituksen mukaiselle 
paikalle. Päätöksen perustelujen 
mukaan mainos ei kokonaisuutena 
arvioiden täyttänyt liikennejärjes-
telmästä ja maanteistä annetun 
lain 52 §:ssä säädettyjä edellytyk-
siä ja Liikenne- ja viestintäviraston 
määräyksen asettamia vaatimuk-
sia. Hallinto-oikeus oli hylännyt yh-
tiön valituksen.

Asiassa oli korkeimmassa hallin-
to-oikeudessa yhtiön valituksesta 
ratkaistavana, oliko ELY-keskus 
voinut kieltää mainoslaitteen sijoit-
tamisen yhtiön ilmoituksen mukai-
sesti, kun otettiin huomioon, että 
Liikenne- ja viestintäviraston mää-
räyksen mukaan mainoksen sijoit-
taminen voidaan sallia, jos mainok-
sen sijoittaminen kokonaisuutena 
arvioiden täyttää liikennejärjestel-
mästä ja maanteistä annetun lain 
52 §:ssä säädetyt edellytykset.

Maantielain 52 §:ää oli muutettu 
siten, että tienvarsimainosten ja il-
moitusten asettamisessa oli siirryt-
ty poikkeamismenettelystä ilmoi-
tusmenettelyyn ja samalla keven-
netty mainosten asettamisedelly-
tyksiä. Lain nimike oli sittemmin 
muutettu liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä annetuksi laiksi. Ilmoi-
tusmenettelyssä ei enää arvioitu 
mainoksen tarpeellisuutta liiken-
teen ja matkailun kannalta, vaan 
asettamisen rajoitukset perustuivat 
liikenneturvallisuus-, tienpito- ja 
ympäristöön soveltuvuusnäkökoh-
tiin. Mainoslaitteen asettaminen 
voitiin mainitun lain 52 §:n 1 mo-
mentin mukaan kieltää muun ohel-
la silloin, kun mainoslaitteen sijoit-
taminen vaaransi liikenneturvalli-
suutta. Liikenne- ja viestintäviras-
tolla oli mainitun lain nojalla mah-
dollisuus antaa liikenneturvallisuu-
den varmistamiseksi tarkempia 
määräyksiä muun ohella mainos-
ten sijoittamisesta.

Liikenne- ja viestintävirasto oli 
antanut mainitun lain nojalla tar-
kempia määräyksiä sellaisista tien-
varsimainosten sijoituspaikoista, 
joissa liikenneturvallisuus lähtö-
kohtaisesti vaarantui lain 52 §:ssä 
kielletyllä tavalla. Määräyksissä 
oli muun ohella kielletty tienvarsi-
mainosten sijoittaminen liittymä-
alueelle.

Asiassa oli riidatonta, että kysy-
myksessä oleva tienvarsimainos si-
jaitsi Liikenne- ja viestintäviraston 
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määräyksen vastaisesti liittymä-
alueella.

Liikenne- ja viestintäviraston 
määräys tienvarsimainosten sijoit-
tamisesta mahdollisti mainoksen 
sijoittamisen sallimisen, jos sijoitta-
minen kokonaisuutena arvioiden 
täytti liikennejärjestelmästä ja maan-
teistä annetun lain 52 §:n edelly-
tykset. Korkein hallinto-oikeus tote-
si, että ELY-keskuksella ei kuiten-
kaan ollut mainitun määräyksen 
perusteella velvollisuutta sallia 
mainoksen sijoittamista tilantees-
sa, jossa mainoksen sijoituspaikka 
oli vastoin määräyksen kieltoa si-
joittaa mainos liittymäalueelle tai 
mainos vaarantaisi sijoituspaik-
kansa johdosta liikenneturvalli-
suutta muulla perusteella lain 
52 §:ssä tarkoitetulla tavalla. ELY- 
keskuksen päätös ei siten ollut lain-
vastainen sillä perusteella, että 
ELY- keskus ei ollut kokonaisuutena 
arvioiden sallinut sijoittamista.

Asiassa saadun selvityksen mu-
kaan kysymyksessä oleva mainos-
laite oli sijainnut paikallaan aina-
kin vuodesta 1994 lähtien. Lain 
esitöiden mukaan maantielain ja 
sittemmin liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä annetun lain tienvarsi-
mainontaa ja -ilmoittelua koskevan 
lainmuutoksen tarkoituksena oli 
muun ohella ollut mainostajien yh-
denvertaisuuden edistäminen ulot-
tamalla uusien kriteerien mukai-
nen arviointi kaikkiin tienvarsi-
mainoksiin. Kun myös otettiin huo-
mioon, että yhtiölle ennen lain-
muutosta myönnetyssä poikkeuslu-
vassa oli todettu luvan raukeavan, 
mikäli lainsäädäntö muuttuu siten, 
että päätöksen kohteena ollut mai-
noslaite ei enää ole sallittu, myös-
kään luottamuksensuojaperiaat-
teen ei voitu katsoa muodostuvan 
esteeksi mainoksen sijoittamisen 
kieltämiselle.

ELY-keskus oli siten voinut kieltää 
mainoksen sijoittamisen ilmoituksen 
mukaiselle paikalle. Hallinto-oikeu-
den päätöksen lopputuloksen muut-
tamiseen ei ollut perusteita.

Liikennejärjestelmästä ja maan-
teistä annettu laki 52 § 1 ja 3 mo-
mentti, 52 b § 
Liikenne- ja viestintäviraston 
tienvarsimainonnasta ja -ilmoit-
telusta antama määräys TRAFI-
COM/22492/03.04.03.00/2019 

kohta 1.2 alakohta 4 b, kohta 2.1 
alakohta 1

KHO:2021:154
Vesihuoltolaitoksen toimin-
ta-alue – Toiminta-alueen muut-
taminen – Toiminta-alueen 
supistaminen – Jätevesihuollon 
turvaaminen – Selvitys vesihuol-
tolaitoksen taloudellisesta 
tilanteesta – Kustannusten 
vaikutus vesihuollosta perittäviin 
maksuihin – Asiakkaalle aiheutu-
vat ylimääräiset kustannukset

Vesihuoltolaitoksena toimiva osuus-
kunta (jäljempänä vesiosuuskunta) 
oli viemäriverkoston huonon kun-
non ja korjauskustannusten suu-
ruuden vuoksi hakenut kaupungin 
lautakunnalta toiminta-alueensa 
lakkauttamista viemäriverkoston 
osalta. Lautakunta oli hyväksynyt 
vesiosuuskunnan hakemuksen toi-
minta-alueen muutoksen osalta ja 
päättänyt, ettei toiminta-alue käsit-
tänyt jatkossa viemäriverkostoa, 
vaan viemäriverkostopalvelut voi-
tiin korvata esimerkiksi kiinteistö-
kohtaisilla tai useampaa kiinteistöä 
palvelevilla käsittelyjärjestelmillä. 
Lautakunnan päätöksen mukaan 
vesiosuuskunnan sääntömääräiset 
velvoitteet huolehtia osuuskuntana 
jäsenistönsä jätevesien asianmu-
kaisesta käsittelystä eivät poistu-
neet.

Hallinto-oikeus oli hylännyt lauta-
kunnan päätöksestä tehdyt valituk-
set ja katsonut lautakunnan päättä-
neen, että vesiosuuskunnalla säilyi 
edelleen vastuu toiminta- alueellaan 
jätevesien asianmukaisesta käsitte-
lystä.

Vesihuoltolain 3, 7, 8 ja 12 §:n 
säännökset koskivat kiinteistön 
liittämistä jätevesiverkostoon, eikä 
vesihuoltolakiin sisältynyt sään-
nöksiä siitä, että vesihuoltolaitos 
voisi vastata asiakkaiden kiinteis-
töillä sijaitsevien kiinteistökoh-
taisten jätevesijärjestelmien käy-
töstä ja toiminnasta. Korkein hal-
linto-oikeus katsoi tämän vuoksi, 
että vesihuoltolain mukainen vesi-
huoltolaitos voi huolehtia jätevesi-
huollosta ainoastaan liittämällä 
kiinteistöt jätevesiviemäriverkos-
toonsa. Lautakun nan päätöksessä 
ei ollut myöskään voitu vesihuolto-
lain nojalla antaa määräyksiä siitä, 
mitkä osuuskunnan sääntöjen mu-

kaiset velvollisuudet olivat suh-
teessa jäseniinsä.

Vesihuoltolain 8 §:n 2 momentin 
mukaan toiminta-alueen tuli olla 
sellainen, että vesihuoltolaitos ky-
keni huolehtimaan vastuullaan ole-
vasta vesihuollosta taloudellisesti 
ja asianmukaisesti ja että vesihuol-
lon kustannusten kattamiseksi pe-
rittävät vesihuollon maksut muo-
dostuivat kohtuullisiksi ja tasapuo-
lisiksi. Kunta saattoi muuttaa toi-
minta-alueen hyväksymispäätöstä, 
jos jompikumpi edellytyksistä ei 
enää myöhemmin täyttynyt.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että päättäessään toiminta-alueen 
lakkauttamisesta jätevesihuollon 
osalta lautakunta oli päättänyt vesi-
osuuskunnan toiminta-alueen su-
pistamisesta vesihuoltolaissa tar-
koitetulla tavalla.

Vesiosuuskunta ei ollut esittänyt 
tarkempaa selvitystä taloudellises-
ta tilanteestaan. Vesiosuuskunta ei 
ollut myöskään esittänyt laskelmaa 
siitä, miten viemäriverkoston mah-
dollinen kunnostus rahoitus- ja 
käyttökustannuksineen vaikuttaisi 
sen asiakkailta perittäviin maksui-
hin. Korkein hallinto-oikeus katsoi 
tämän vuoksi, ettei lautakunnan 
päätöksessä ollut riittävästi arvioi-
tu viemäriverkoston kunnostami-
sesta ja jätevesien asianmukaisesta 
käsittelystä aiheutuvia kustannuk-
sia eikä niiden vaikutusta vesihuol-
losta perittäviin maksuihin. Pää-
töksessä ei siksi ollut voitu myös-
kään arvioida, olisiko vesiosuus-
kunta kyennyt vesihuoltolain 8 §:n 
2 momentin mukaisesti huolehti-
maan vastuullaan olevasta jätevesi-
huollosta taloudellisesti ja asian-
mukaisesti sekä myös siten, että 
vesihuollon kustannusten kattami-
seksi perittävät maksut olisivat 
muodostuneet kohtuullisiksi.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että vesihuoltolain mukainen sopi-
mus kiinteistön liittämisestä vesi-
huoltolaitoksen verkostoon ja lai-
toksen palvelujen toimittamisesta 
ja käyttämisestä oli yksityisoikeu-
dellinen sopimus. Kunnalla ei ollut 
vesihuoltolain mukaan toimivaltaa 
vaikuttaa sopimuksen sisältöön 
eikä valvoa sopimuksen noudatta-
mista. Vesihuoltolain 24 §:n 5 mo-
mentissa säädetyn sopimusten irti-
sanomisehdon toteutuminen oli 
kuitenkin välttämätön edellytys, 
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jotta lain 8 a §:ssä tarkoitettu kun-
nan päätös voitiin panna tehok-
kaasti täytäntöön. Korkein hallin-
to-oikeus katsoi tämän vuoksi, että 
kunnalla tuli päätöstä tehdessään 
olla riittävät tiedot vesihuollon tur-
vaamiseksi tarkoitetuista toimenpi-
teistä aiheutuvista kustannuksista. 
Sen arvioimiseksi, aiheutuiko toi-
menpiteistä vesihuoltolain 24 §:n 
5 momentissa tarkoitettuja ylimää-
räisiä kustannuksia, kunnalla oli 
oltava tiedot myös niistä kustan-
nuksista, jotka aiheutuisivat vesi-
huollon jatkamisesta toiminta- 
alueen alkuperäisen hyväksymis-
päätöksen mukaisesti. Kunnan tuli 
näiden tietojen pohjalta todeta toi-
minta-alueen supistamisesta päät-
täessään, aiheutuiko vesihuollon 
turvaamiseksi tehtävistä toimenpi-
teistä ennakolta arvioiden laitok-
sen asiakkaille vesihuoltolain 24 §:n 
5 momentissa tarkoitettuja ylimää-
räisiä kustannuksia. Lautakunnan 
päätöksessä arviointia ei ollut 
 tehty.

Lautakunnan päätöksestä ei 
myöskään käynyt ilmi, missä ajassa 
vesiosuuskunnan oli toteutettava 
toimenpiteet ja milloin osuuskun-
nalle vesihuoltolaitoksena kuulu-
vat velvoitteet jätevesihuollon osal-
ta päättyivät. Korkein hallinto-oi-
keus katsoi, että päätöksen tehokas 
toimeenpano ja sen noudattamisen 
valvonta edellyttivät, että vesi-
osuuskunnalle vesihuoltolaitokse-
na kuuluvien toimenpiteiden to-
teuttamiselle asetettiin määräaika. 
Määräaika oli lisäksi välttämätön 
sen osoittamiseksi, milloin vesi-
osuuskunnan velvollisuus huoleh-
tia toiminta-alueen aiemman hy-
väksymispäätöksen mukaisesta jä-
tevesivesihuollosta päättyi. Määrä-
aika oli välttämätön myös asian-
osaisten kiinteistönomistajien oi-
keuksien toteuttamiseksi ja valvo-
miseksi.

Koska lautakunnan päätös oli 
edellä todettujen puutteiden vuok-
si kuntalain 135 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla lainvastainen, 
hallinto-oikeuden ja lautakunnan 
päätökset oli kumottava ja asia oli 
palautettava lautakunnalle uudel-
leen käsiteltäväksi.

Vesihuoltolaki 3, 6, 7, 8, 8 a, 9, 12 
ja 25 § 

Hallintolaki 11 §, 44 § 1 momentti 
3 kohta ja 45 § 1 momentti

Verotusasiat

KHO:2021:144
Elinkeinotulon verotus – Ulko-
mainen väliyhteisö – Osuus 
ulkomaisen väliyhteisön tappios-
ta – Omistajanvaihdos – Ennen 
omistajanvaihdosta kertynyt 
tappio-osuus – Tappio-osuuden 
vähentäminen

C Oy ja D olivat omistaneet A SPF:n 
koko osakekannan 26.4.2010 saak-
ka, jolloin he myivät A SPF:n koko 
osakekannan B Ab:lle. C Oy:n vero-
tuksissa A SPF oli katsottu ulko-
maiseksi väliyhteisöksi. A SPF oli 
voitollinen verovuonna 2010, mut-
ta A SPF:llä oli vähentämättä oleva 
tappio verovuodelta 2008.

Asiassa oli ratkaistavana, voi-
tiinko B Ab:lle A SPF:n osalta ker-
tyvästä väliyhteisötulosta vähen-
tää A SPF:n verovuoden 2008 tap-
piota. Ulkomaisten väliyhteisöjen 
osakkaiden verotuksesta annetun 
lain 5 §:n sanamuodosta tai lain 
esitöistä ei ilmennyt, että väliyhtei-
sön tappio-osuuden vähentämisen 
edellytyksenä olisi se, että vähen-
nyksen tekevän osakkaan olisi tul-
lut olla väliyhteisön osakas jo tap-
piollisena verovuotena. Tämän 
vuoksi tappio-osuuden vähennys-
oikeutta ei voitu evätä sillä perus-
teella, että A SPF ei ollut B Ab:n 
väliyhteisö vielä sinä verovuotena, 
jolloin A SPF:n tappio oli kertynyt. 
Verovuosi 2010.

Laki ulkomaisten väliyhteisöjen 
osakkaiden verotuksesta 4 § 1 mo-
mentti (680/2008) ja 5 §

KHO:2021:150
Elinkeinotulon verotus – Veron-
alainen tulo – Rahana tai rahan-
arvoisena etuutena saatu tulo – 
 Velan vanhentuminen – Nosta-
maton osinko ja pääoman-
palautus

Osa A Oyj:n osakkeenomistajista ei 
ollut siirtänyt osakkeitaan arvo- 
osuusjärjestelmään, minkä vuoksi 
A Oyj ei ollut voinut maksaa heille 
vuosina 2010–2014 pidettyjen yh-
tiökokouksien päätösten mukaisia 
osinkoja ja pääomanpalautuksia. 

Sanotut osinkona ja pääomanpa-
lautuksena maksettavat erät olivat 
jääneet yhtiön velaksi, jotka olivat 
sittemmin vanhentuneet. A Oyj oli 
kirjannut vanhentuneiden velko-
jen määrät suoraan omaan pää-
omaansa.

A Oyj:lle vanhentumisten vuok-
si palautuvia varoja ei ollut pidet-
tävä osingonjakoja ja pääoman-
palautuksia koskevina oikaisueri-
nä eikä osakkeenomistajien yh-
tiöön tekeminä pääomasijoituk-
sina. Koska osingonmaksuvelan 
vanhentuessa osinkoa jakaneelle 
yhtiölle palautuvia varoja taikka 
pääomanpalautusvelan vanhentu-
misen johdosta yhtiölle palautuvia 
varoja ei ollut säädetty laissa muu-
toinkaan erikseen verovapaaksi, 
yhtiölle palautuneissa maksueris-
sä oli kysymys sellaisista yhtiön 
saamista rahan arvoisista eduista, 
jotka olivat elinkeinotulon verotta-
misesta annetun lain 4 §:n 1 mo-
mentin nojalla yh tiön veronalaista 
tuloa. Yhtiö vaatimus sanottujen 
erien poistamisesta sen verotetta-
vista tuloista hylättiin. Verovuodet 
2013–2017.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 
4 § 1 momentti 
Ks. KHO 1.9.1999 taltionumero 
2219

KKO:N  
VALITUSLUVAT

VL:2021–75
Kiihottaminen kansanryhmää 
vastaan – Sananvapaus

Diaarinumero: R2021/197

Alemman tuomioistuimen rat-
kaisu: Rovaniemen hovioikeus 
30.12.2020 R 20/276

Vastaaja oli julkaissut ja levittänyt 
muun muassa avoimella YouTube- 
kanavallaan videoita erään henki-
lön pitämistä kahdesta englannin-
kielisestä puheesta, jotka vastaaja 
oli kääntänyt eri kielille sekä teks-
tittänyt. Videoilla esiintynyt puhuja 
oli syytteen mukaan muun ohella 
solvannut maahanmuuttajia ja isla-
minuskoisia ihmisiä. Syytteen mu-
kaan kysymys oli näiltä osin viha-



puheesta, joka ei nauttinut sanan-
vapauden suojaa. 

Kysymys siitä, oliko vastaaja 
syyllistynyt menettelyllään kii-
hottamiseen kansanryhmää vas-
taan.

VL:2021–82
Tekijänoikeus – Valokuva – Teki-
jänoikeuden loukkaaminen

Diaarinumero: S2021/318

Alemman tuomioistuimen rat-
kaisu: Markkinaoikeus 22.4.2021 
2020/230

A oli julkaissut Instagram-tilillään 
itseään esittävän valokuvan, jonka 
yleisön saataviin saattamiseen A:lla 
oli tekijäoikeuslain 49 a §:n nojalla 
yksinoikeus. Yhtiö X oli ilman A:n 
suostumusta saattanut valokuvan 
yleisön saataviin julkaisemassaan 
verkkolehdessä A:ta koskevan ar-
tikkelin yhteydessä.

Kysymys siitä, oliko yhtiö saanut 
saattaa valokuvan yleisön saataviin 
ilman A:n suostumusta sillä perus-
teella, että kysymys oli tekijänoike-
uslain 25 §:n 1 momentin 2 kohdas-
sa tarkoitetun lehdistön lainaus-
oikeuden tai tekijänoikeuslain 
22 §:ssä tarkoitetun sitaattioikeu-
den käyttämisestä.

VL:2021–87
Seksuaalirikos – Raiskaus – 
 Todistelu – Näytön arviointi

Diaarinumero: R2021/326

Alemman tuomioistuimen rat-
kaisu: Itä-Suomen hovioikeus 
16.2.2021 R 20/310

A oli ollut sukupuoliyhteydessä B:n 
kanssa. Kysymys siitä, oliko B ollut 
hänellä todetun oireyhtymän vuok-
si kykenemätön puolustamaan it-
seään taikka muodostamaan tai il-
maisemaan tahtoaan ja oliko A tie-
toinen tästä puolustautumis- ja tah-
donmuodostuskykyyn mahdollises-
ti vaikuttaneesta seikasta.

VL:2021–88
Huumausainerikos – Huumaus-
aineen käyttörikos – Rikosten 
yhtyminen – Rikoksen yksiköinti

Diaarinumero: R2021/466

Alemman tuomioistuimen rat-
kaisu: Helsingin käräjäoikeus 
13.4.2021 R20/9308

A oli kahden kuukauden aikana ti-
lannut internetistä kuusi kertaa huu-
mausaineita. Parin kuukauden tauon 
jälkeen A oli tilannut vielä neljä huu-
mausaine-erää. A oli hankkinut huu-

mausaineet omaan käyttöönsä. Yksi 
lähetys oli enimmillään sisältänyt 
10  kappaletta ekstaasitabletteja ja 
gramman marihuanaa. Käräjäoikeus 
tuomitsi A:n kahdesta huumausaine-
rikoksesta sakkorangaistukseen.

Kysymys rikosten yksiköinnistä 
ja siitä, oliko A:n menettelyä arvioi-
tava huumausaineen käyttörikok-
sena vai huumausainerikoksena.

VL:2021–90
Virkarikos – Virkavelvollisuuden 
rikkominen – Virka-aseman 
väärinkäyttäminen

Diaarinumero: R2021/546

Alemman tuomioistuimen rat-
kaisu: Rovaniemen hovioikeus 
3.5.2021 R 19/752

C oli X:n kunnan kunnanjohtajana 
tehnyt tutkintapyynnön kuntakon-
serniin kuuluvan Y Oy:n entisestä 
toimitusjohtajasta Z:stä. Kunnan-
hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
A1-A8 päättivät kunnanhallituksen 
kokouksessa 16.12.2013 peruuttaa 
tutkintapyynnön ja antaa kunnan 
yhtiökokousedustajille omistajaoh-
jauksen Z:n palauttamiseksi Y Oy:n 
toimitusjohtajan toimeen. Kysymys 
siitä, olivatko A1-A8 rikkoneet vir-
kavelvollisuuttaan hankkiakseen 
Z:lle hyötyä.
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