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

Lait työeläkelakien ja kansanelä-
kelain muuttamisesta sekä niihin 
liittyvät lait (1006–1014/2021) 

HE 66/2021 
StVM 23/2021

Lait tulivat voimaan 1.1.2022.

Uudistuksen yhteydessä muutettiin 
työntekijän eläkelakia, yrittäjän elä-
kelakia, maatalousyrittäjän eläke-
lakia, merimieseläkelakia, julkisten 
alojen eläkelakia, kansaneläkelakia, 
takuueläkkeestä annettua lakia, elä-
ketukilakia ja eläkkeensaajan asu-
mistuesta annettua lakia. Tavoittee-
na oli perhe-eläkejärjestelmän ajan-
mukaistaminen yhteiskunnassa ta-
pahtuneet muutokset huomioiden 
sekä työeläkejärjestelmän rahoituk-
sellisen kestävyyden turvaaminen. 
Työeläkelakien perusteella maksetta-
va leskeneläke muutettiin määrä-
aikaiseksi, joten uudistetun eläkkeen 
tarkoituksena on turvata toimeentu-
loa edunjättäjän kuolemasta seuraa-
van sopeutumisvaiheen aikana. Jat-
kossa leskeneläkettä voidaan mak-
saa tietyin edellytyksin myös edun-
jättäjän kanssa yhteistaloudessa asu-
neelle avopuolisolle. Työeläkelain 
mukaisen lapseneläkkeen päättymis-
ikää nostettiin kahdella vuodella, 
18 vuodesta 20 ikävuoteen. Kansan-
eläkelain mukaista leskeneläkettä 
muutettiin työeläkelakia vastaavas-
ti, mutta kansaneläkelain mukainen 
lapseneläke säilyi ennallaan. 

Uusia säännöksiä sovelletaan 
vuonna 1975 ja sen jälkeen synty-
neisiin leskiin, mikäli edunvalvoja 
on kuollut lakien tultua voimaan. 

Laki elinkeinotulon verottami-
sesta annetun lain 18 a ja 18 b §:n 
muuttamisesta (1251/2021) 

HE 211/2021 
VaVM 32/2021

Laki tuli voimaan 1.1.2022.

Säädöksellä muutettiin elinkeino-
tulon verottamisesta annettuun la-

neuvoston direktiivi sijoitus- ja 
vaihtoehtorahastojen rajat ylittä-
västä markkinoinnista. Sijoitus-
rahastolakiin lisättiin uusia sään-
nöksiä sijoittajien käytettävissä ole-
vista järjestelyistä sijoitusrahasto-
markkinoinnissa sekä markkinoin-
nin lopettamisen edellytyksistä ja 
menettelyistä. Vaihtoehtorahasto-
jen hoitajista annettuun lakiin lisät-
tiin ennakkomarkkinointia koske-
via säännöksiä, jotka ulotettiin kos-
kemaan myös rekisteröitymisvel-
vollisia vaihtoehtorahastojen hoita-
jia sekä kolmansiin maihin sijoit-
tautuneita vaihtoehtorahastojen hoi-
tajia. Finanssivalvonnan valvonta-
valtuuksia suhteessa rekisteröity-
misvelvollisiin vaihtoehtorahasto-
jen hoitajiin ja johtoon määritettiin 
tarkemmin. 

Lait kiinteistönmuodostamislain 
ja eräiden muiden lakien muut-
tamisesta (989–996/2021) 

HE 26/2021 
MmVM 12/2021

Lait tulivat voimaan 1.1.2022.

Uudistuksen yhteydessä muutet-
tiin kiinteistönmuodostamislakia, 
kaivoslakia, yksityistielakia, kiin-
teän omaisuuden ja erityisten oi-
keuksien lunastuksesta annettua 
lakia, liikennejärjestelmästä ja maan-
teistä annettua lakia, ratalakia, 
kiinteistörekisterilakia ja kiinteis-
tötoimitusmaksusta annettua lakia. 
Tarkoituksena oli kehittää toimi-
tusmenettelyä joustavammaksi ja 
vähentää siitä sekä viranomaisille 
että asianosaisille aiheutuvia kus-
tannuksia, vaarantamatta kuiten-
kaan asianosaisten oikeusturvaa. 
Uudet säännökset mahdollistavat 
sähköisten menetelmien ja etäosal-
listumismahdollisuuksien hyödyn-
tämisen toimitusmenettelyssä. Sel-
vään ja riidattomaan sopimukseen 
perustuva kiinteistötoimitus voi-
daan jatkossa suorittaa kirjallisessa 
menettelyssä.
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VAHVISTETUT LAIT
Eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja 
vakuutuskassoja koskeva lain-
säädäntö ja eräät siihen liittyvät 
lait (946–973/2021) 

HE 28/2021 
StVM 19/2021

Lait tulivat voimaan 1.1.2022.

Uudistuksen yhteydessä säädettiin 
uudet lait eläkesäätiöistä ja eläke-
kassoista, lisäeläkesäätiöistä ja lisä-
eläkekassoista sekä vakuutuskas-
soista. Samalla tehtiin tarpeellisia 
muutoksia myös muuhun lainsää-
däntöön. Lainsäädäntömuutosten 
tavoitteena oli saavuttaa rakenteel-
lisesti selkeämpi lainsäädäntö, joka 
nykyistä paremmin erottaisi laki-
sääteistä eläkevakuutustoimintaa 
ja vapaaehtoista lisäeläketoimintaa 
koskevan sääntelyn. Lakisääteistä 
eläkevakuuttamista harjoittava sää-
tiö tai kassa ei voi uudistuksen 
myötä harjoittaa enää vapaaehtois-
ta lisä eläkevakuuttamista. Toisena 
tavoitteena oli madaltaa kynnystä 
perustaa uusia eläkesäätiöitä ja 
-kassoja sekä edistää niiden säily-
mistä työeläkeyhtiöiden rinnalla. 
Uusi lainsäädäntö sallii aikaisem-
paa pienempien, kuitenkin vähin-
tään 150 vakuutetun, eläkesäätiöi-
den ja -kassojen perustamisen. 
Aiemmin alaraja on ollut 300 va-
kuutettua.

Lait sijoitusrahastolain, vaihto-
ehtorahastojen hoitajista anne-
tun lain ja Finanssivalvonnasta 
annetun lain muuttamisesta 
(974–976/2021) 

HE 110/2021 
TaVM 23/2021

Säädökset 974–975/2021 tulivat 
voimaan 1.12.2021. Säädös 976/2021 
tuli voimaan 1.1.2022.

Muutoksilla saatettiin kansallisesti 
voimaan Euroopan parlamentin ja 
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kiin sisältyviä korkovähennyksen 
rajoitusta koskevia säännöksiä. Ta-
severtailuun perustuvan poikkeuk-
sen soveltaminen on jatkossa ra-
joitetumpaa tilanteissa, joissa kon-
sernia on rahoittanut merkittävän 
osuuden omistava taho. Sen sijaan 
pitkän aikavälin julkisia infra-
struktuurihankkeita koskevan 
poikkeus säännöksen soveltamisalaa 
laajennettiin. Korkovähennysoi-
keuden rajoitusta ei jatkossa sovel-
leta julkisiin infrastruktuuriyhtei-
söihin, jotka vastaavat julkisen inf-
rastruktuurin toteuttamisesta tai 
ylläpidosta.

Tasevertailua koskevat muutok-
set tulevat ensimmäistä kertaa 
 sovellettaviksi vuodelta 2022 toi-
mitettavassa verotuksessa. Pitkän 
aikavälin infrastruktuurihank keita 
ja muun toiminnan vähennys-
kelvottomien nettokorkomenojen 
vähentämistä elinkeinotoiminnan 
tulolähteessä koskevat muutokset 
tulevat sovellettavaksi jo vuodelta 
2020 toimitettavassa verotuk-
sessa.

Laki rikoslain 17 ja 34 a luvun 
muuttamisesta ja siihen liittyvät 
lait (1267–1275/2021)

HE 89/2021 
LaVM 15/2021

Lait tulivat voimaan 1.1.2022.

Uudistuksen tarkoituksena oli täy-
dentää terrorismirikoksia koske-
via rikoslain säännöksiä. Terro-
ristiryhmän toiminnan edistämis-
tä koskevan rikosnimikkeen sovel-
tamisalaa laajennettiin sisältä-
mään myös terroristiryhmän rikol-
lisen toiminnan kannalta olennai-
sen tehtävän hoitaminen. Samalla 
rikoksen nimike muutettiin ter-
roristiryhmän toimintaan osallis-
tumiseksi. Uutena rikosnimikkee-
nä rikoslakiin lisättiin terrorismi-
rikoksiin liittyvä julkinen kehot-
taminen, jonka tarkoituksena on 
houkutella tai kehottaa värväy-
tymään terroristiryhmiin tai 
tekemään terrorismirikoksia. Ran-
gaistavuuden edellytyksenä on, 
että houkuttelu tai kehotus on ol-
lut omiaan aiheuttamaan vär-
väytymisen tai rikoksen. Uuden 
rikosnimikkeen rangaistusasteik-
ko on sakosta kahteen vuoteen van-
keutta.

Yhteistoimintalaki ja siihen liit-
tyvät lait (1333–1368/2021) 

HE 159/2021 
TyVM 18/2021

Lait tulivat voimaan 1.1.2022.

Uusi yhteistoimintalaki korvasi 
sekä yhteistoiminnasta yrityksissä 
annetun lain että henkilöstön edus-
tuksesta yrityksen hallinnossa an-
netun lain. Uudistuksen yhteydessä 
myös muuhun lainsäädäntöön teh-
tiin laajalti tarpeellisia muutoksia. 

Uudistusten tarkoituksena oli 
parantaa henkilöstön vaikutusmah-
dollisuuksia ja tiedonsaantioikeuk-
sia. Uusi lainsäädäntö edellyttää 
jatkuvaa vuoropuhelua muun muas-
sa yrityksen kehitysnäkymistä, ta-
loudellisesta tilanteesta, toiminta-
periaatteista, henkilöstöön liitty-
vistä seikoista ja työhyvinvoinnis-
ta. Työpaikat voivat jatkossa itse 
määrittää joustavasti ne kysymyk-
set, joita yrityksen, yhteisön tai työ-
yhteisön kehittämiseksi on tarpeen 
käsitellä ja millaisissa menettelyis-
sä. Olennaisista henkilöstövaiku-
tuksista ja työvoiman käytön vä-
hentämisestä seuraavat muutos-
neuvottelut käydään pääsääntöisesti 
aiemman lainsäädännön edellyttä-
mällä tavalla, mutta uudistusten 
yhteydessä henkilöstön edustajan 
oikeutta esittää ehdotuksia ja vaih-
toehtoisia ratkaisuja laajennettiin 
sekä neuvottelujen käynnistämisen 
ajankohtaa täsmennettiin. 

HALLITUKSEN  
ESITYKSET

Hallituksen esitys (HE 217/2021) 
eduskunnalle laeiksi valtion pai-
kallishallinnon kehittämisen pe-
rusteista annetun lain kumoami-
sesta ja poliisin hallinnosta an-
netun lain 6 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kumotta-
vaksi laki valtion paikallishallin-
non kehittämisen perusteista. Sa-
malla kumoutuisi valtion paikallis-
hallinnon aluejaon perustana käy-
tetty kihlakuntajako. Säädös on 
vanhentunut. Lakia ja kihlakunta-
jakoa ei enää yleisesti sovelleta val-
tion hallinnossa. Lain kumoutumi-
sen vuoksi ehdotetaan tehtäväksi 
välttämättömät muutokset poliisin 

hallinnosta annettuun lakiin. Polii-
sin hallinnosta annettua lakia eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että 
poliisilaitosten toimialueet järjes-
tettäisiin kihlakuntajaon sijasta si-
ten, että poliisilaitoksen toimialu-
eena olisi yksi tai useampi maakun-
ta tai kunta. Toimialueet eivät muut-
tuisi nykyisestä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1.5.2022.

Hallituksen esitys (HE 220/2021) 
eduskunnalle laiksi vaarallisten 
aineiden kuljetuksesta ja siihen 
liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväk-
si uusi vaarallisten aineiden kulje-
tuksesta annettu laki. Samalla voi-
massa oleva vaarallisten aineiden 
kuljetuksesta annettu laki kumot-
taisiin ja 20 esitettävään lakiin liit-
tyvää lakia muutettaisiin.

Ehdotetussa laissa säädettäisiin 
vaarallisten aineiden kuljetuksen 
turvallisuudesta tiellä, rautatiellä ja 
muussa raideliikenteessä, ilma- 
aluksessa sekä kappaletavaran kul-
jetuksessa Suomen vesialueilla ja 
Suomen vesialueiden ulkopuolella. 
Lain tarkoitus olisi ehkäistä ja tor-
jua vahinkoa ja vaaraa, jota vaaral-
listen aineiden kuljetus saattaa ai-
heuttaa ihmisille, ympäristölle tai 
omaisuudelle. Laki sisältäisi sään-
nökset eri kuljetusosapuolten vas-
tuista sekä viranomaisten tehtävis-
tä ja toimivaltuuksista. Laissa olisi 
myös säännökset esimerkiksi tur-
vallisuusneuvonantajasta, ajoneu-
von hyväksyntöjä myöntävän ja 
katsastuksia suorittavan henkilön 
pätevyysvaatimuksista, tarkastus-
laitoksista ja niiden tehtävistä, pak-
kausten, säiliöiden ja irtotavara-
konttien valmistukseen ja rakentee-
seen liittyvistä vaatimuksista sekä 
vaarallisten aineiden kuljetukseen 
liittyviin turvauhkiin varautumi-
sesta ja turvatoimista.

Vaarallisten aineiden kuljetuk-
sesta annettu laki uudistettaisiin 
siten, että lain rakenne, sääntely-
kokonaisuudet ja alemman asteis-
ten säädösten ja määräysten val-
tuussäännökset olisivat nykyistä 
selkeämmät, tarkkarajaisemmat sekä 
johdonmukaisemmat. Asetustasoi-
sia säännöksiä siirrettäisiin lain ta-
solle perustuslain edellyttämällä 
tavalla. Lailla myös täsmennettäi-
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siin nykyisiä valtuuksia antaa ase-
tuksia ja annettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastolle valtuuksia antaa 
määräyksiä yksityiskohtaisista ja 
teknisluonteisista asioista. Esityk-
sessä otettaisiin huomioon vaaral-
listen aineiden kuljetuksia koske-
vat kansainväliset sopimukset ja 
EU:n lainsäädäntö.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan vuoden 2023 alussa.

Hallituksen esitys (HE 224/2021) 
eduskunnalle laiksi varhaiskas-
vatuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi varhaiskasvatuslakia siten, 
että nykyisen ilmoitusmenettelyn 
sijaan laissa säädettäisiin yksityi-
sen päiväkotitoiminnan luvanva-
raisuudesta. Toiminnan aloittami-
nen tai olennaisen muutoksen to-
teuttaminen edellyttäisi lupaviran-
omaisen hyväksyntää. Yksityinen 
perhepäivähoito jäisi edelleen il-
moitusmenettelyn piiriin.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan 1.1.2023.

Hallituksen esitys (HE 225/2021) 
eduskunnalle työ- ja elinkeino-
hallinnon asiakastietojen käsit-
telyä ja palvelualustaa koske-
vaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi julkisesta työvoima- ja yritys-
palvelusta annettua lakia, työllisyy-
den edistämisen kuntakokeilusta 
annettua lakia, työllistymistä edis-
tävästä monialaisesta yhteispalve-
lusta annettua lakia ja työttömyys-
turvalakia.

Julkisten työvoima- ja yrityspal-
velujen asiakastietojen käsittelyä 
koskevaan lainsäädäntöön tehtäi-
siin muutokset, joita uusien työ- ja 
elinkeinohallinnon tietojärjestelmä-
palvelujen käyttöönotto edellyttää. 
Uudet tietojärjestelmäpalvelut si-
sältävät valtakunnallisen asiakas-
tietojärjestelmäkokonaisuuden, 
palvelualustan ja asiakastietova-
rannon. Ne korvaavat nykyisin käy-
tössä olevan työ- ja elinkeinotoimis-
ton asiakastietojärjestelmäkokonai-
suuden. Uuteen palvelualustaan 
liittyy lisäksi uusi työnhakuprofii-
lin laatimis- ja julkaisumahdolli-
suus sekä näiden työnhakuprofii-
lien tietovaranto.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusten sekä työ- ja elinkei-
notoimistojen kehittämis- ja hallin-
tokeskus kehittäisi ja ylläpitäisi 
uusia työ- ja elinkeinohallinnon 
tietojärjestelmäpalveluja kuten ny-
kyisin. Se vastaisi niiden tietosuo-
jaan ja -turvaan liittyvistä yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaisista 
rekisterinpitäjän velvoitteista sekä 
julkisen hallinnon tiedonhallin-
nasta annetussa laissa säädetyistä 
tietojärjestelmästä vastaavan vi-
ranomaisen tehtävistä. Julkisten 
työvoima- ja yrityspalvelujen jär-
jestämisestä ja tuottamisesta vas-
taavien viranomaisten – elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten ja työ- ja elinkeinotoimistojen 
sekä työllisyyden edistämisen kun-
takokeilussa mukana olevien kun-
tien – olisi käytettävä asiakastieto-
jen käsittelyyn työ- ja elinkeino-
hallinnon tietojärjestelmäpalveluja 
kuten nykyisin.

Esityksen merkittävimpiä lain-
säädännön muutoksia olisivat työn-
hakuprofiilien laatimis- ja julkaisu-
mahdollisuutta, työnhakuprofiili-
en tietojen käsittelyä sekä julkais-
tujen työnhakuprofiilien tietojen 
hakemista koskevat uudet sään-
nökset sekä tarkistukset henkilö-
tietojen käsittelyyn liittyviin toimi-
joiden rooleihin. Työllisyyden edis-
tämisen kuntakokeilussa mukana 
olevat kunnat sekä työllistymistä 
edistävässä monialaisessa yhteis-
palvelussa mukana olevat Kansan-
eläkelaitos ja kunnat nimettäisiin 
rekisterinpitäjiksi omia asiakkai-
taan koskevien tietojen osalta, jot-
ta vastuiden määrittely vastaisi nii-
den tosiasiallista roolia tietojen 
käyttäjinä ja tuottajina lakisäätei-
sissä tehtävissään. Lainsäädäntöön 
tehtäisiin lisäksi sääntelytekninen 
muutos siten, että asiakastietojär-
jestelmälähtöinen sääntely korvat-
taisiin tietojen ja käyttötarkoitus-
ten sääntelyllä. Käsiteltäviin tietoi-
hin tai niiden käyttötarkoituksiin 
ei ehdoteta muutoksia. Lisäksi muu-
tettavina oleviin lakeihin tehtäisiin 
eräitä vähäisiä täydennyksiä ja 
korjauksia.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 2.5.2022.

Hallituksen esitys (HE 229/2021) 
eduskunnalle laeiksi yleiseu-
rooppalaisen yksilöllisen eläke-

tuotteen tarjoamista ja jakelua 
koskevan Euroopan unionin ase-
tuksen täydentämisestä sekä Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 
ja vakuutusyhtiölain muuttami-
sesta

Esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi laki yleiseurooppalaisen yksi-
löllisen eläketuotteen tarjoamista ja 
jakelua koskevan Euroopan unio-
nin asetuksen täydentämisestä. Uu-
teen lakiin on tarkoitus sisällyttää 
tarvittavat säännökset yleiseuroop-
palaisesta yksilöllistä eläketuotetta 
koskevan EU:n asetuksen sovelta-
misesta Suomessa. Ehdotettavissa 
säännöksissä muun muassa sulje-
taan pois ne sektorikohtaiset sään-
nökset, joita ei sovelleta PEPP-tuo-
tetta tarjottaessa. Lisäksi tarkenne-
taan säännöksiä, jotka koskevat va-
hingonkorvausvelvollisuutta ja PEPP- 
tarjoajien ammattipätevyyttä.

Lisäksi Finanssivalvonnasta an-
nettua lakia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että siinä säädetään Fi-
nanssivalvonnan toimivallasta val-
voa PEPP-tuotteen tarjoamista Suo-
messa sekä Finanssivalvonnan oi-
keudesta määrätä seuraamusmak-
su, jos PEPP-tuotteen tarjoamista 
koskevia säännöksiä ei noudateta.

Vakuutusyhtiölakia muutettai-
siin siten, että vakuutusyhtiölakiin 
sisältyviä eräitä indeksiin sidottuja 
euromääriä tarkistettaisiin EU:n vi-
rallisessa lehdessä julkaistun ilmoi-
tuksen mukaisesti.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 22.3.2022. Vakuu-
tusyhtiölain muutos on tarkoitettu 
tulemaan voimaan kuitenkin vasta 
18.10.2022.

Hallituksen esitys (HE 231/2021) 
eduskunnalle laeiksi sosiaali-
huoltolain ja ikääntyneen väes-
tön toimintakyvyn tukemisesta 
sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-
veyspalveluista annetun lain 
muuttamisesta sekä niihin liitty-
viksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavik-
si sosiaalihuoltolakia, ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta 
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-
veluista annettua lakia, sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista 
annettua lakia sekä yksityisistä sosi-
aalipalveluista annettua lakia.
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Esityksen keskeisenä tavoittee-
na on pääministeri Sanna Marinin 
hallituksen hallitusohjelman kir-
jausten mukaisesti vahvistaa koti-
hoidon resursseja ja laatua, kehit-
tää asumisen välimuotoisia ratkai-
suja ja palvelujärjestelmää, tehos-
taa omavalvontaa ja vanhuspalve-
lujen johtamista sekä ottaa käyt-
töön teknologisia ratkaisuja iäkkäi-
den henkilöiden kotiin annettavis-
sa palveluissa. Tavoitteena on myös 
selkeyttää tehostetun palveluasu-
misen ja muun palveluasumisen 
välistä eroa sekä asiakkaan hoidon 
ja huolenpidon tarpeisiin vastaa-
vien sosiaalihuoltolain palvelujen 
kokonaisuutta.

Kotiin annettavia palveluja ja 
asumispalveluja koskevat sosiaali-
huoltolain säännökset ehdotetaan 
uudistettavaksi. Säännöksiä sovel-
lettaisiin iäkkäiden henkilöiden li-
säksi muihinkin asiakasryhmiin. 
Kotiin annettavia palveluja olisivat 
kotihoito ja tukipalvelut sekä uute-
na sosiaalipalveluna turva-autta-
mispalvelu. Kotihoitoa olisi järjes-
tettävä asiakkaan yksilöllisen tar-
peen mukaan vuorokaudenajasta 
riippumatta. Säännökset lapsiper-
heen oikeudesta kotipalveluun ero-
tettaisiin omaksi kokonaisuudek-
seen, mikä mahdollistaa säännös-
ten muotoilemisen niin, että ne ku-
vaavat nykyistä täsmällisemmin 
lapsiperheen tarpeita mutta säily-
vät asiasisällöltään pääosin ennal-
laan.

Asumispalveluja olisivat tilapäi-
nen ja tuettu asuminen, joita koske-
vat säännökset säilyisivät asiasisäl-
löltään ennallaan, sekä yhteisölli-
nen asuminen ja ympärivuorokau-
tinen palveluasuminen, jotka tulisi-
vat nykyisen palveluasumisen ja 
tehostetun palveluasumisen tilalle.

Kotihoidon laadun ja riittävyy-
den varmistamiseksi lakiin lisättäi-
siin säännökset kotikäyntien suun-
nittelusta ja kotihoidon toteuttami-
sesta teknologiaa hyödyntäen sekä 
kotihoidon henkilöstön riittävyy-
den turvaamisesta ja toimenpiteis-
tä työvoiman vajaukseen puuttumi-
seksi. Monimuotoisten asumis- ja 
palvelukokonaisuuksien edistämi-
seksi lakiin lisättäisiin säännökset, 
joilla mahdollistetaan erilaisten 
asumispalvelumuotojen toteuttami-
nen samassa toiminnallisessa koko-
naisuudessa. Sosiaalihuollon toi-

mintayksikköjen johtamista ja nii-
den toiminnan omavalvontaa vah-
vistettaisiin.

Esityksessä ehdotetaan lisättä-
väksi ikääntyneen väestön toimin-
takyvyn tukemisesta sekä iäkkäi-
den sosiaali- ja terveyspalveluista 
annettuun lakiin informatiiviset 
säännökset asumisen strategisesta 
suunnittelusta ja ennakoinnista. 
Laista poistettaisiin mahdollisuus 
järjestää iäkkäiden henkilöiden pit-
käaikainen laitoshoito sosiaalihuol-
lon laitosyksiköissä. Lakiin lisättäi-
siin säännös omatyöntekijän tehtä-
vien täsmentämisestä sekä palvelu-
jen laadun seurannasta. Lisäksi 
täsmennettäisiin säännöksiä palve-
lusuunnitelmasta, päätöksenteosta, 
kotihoidon henkilöstön riittävyy-
destä, johtamisesta sekä omaval-
vonnasta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1.1.2023. Iäkkäiden henkilöi-
den sosiaalihuollon pitkäaikaisen 
laitoshoidon lopettaminen olisi to-
teutettava vuoden 2027 loppuun 
mennessä.

Hallituksen esitys (HE 232/2021) 
eduskunnalle laiksi kolmansien 
maiden kansalaisten maahan-
tulon ja oleskelun edellytyksistä 
tutkimuksen, opiskelun, työhar-
joittelun ja vapaaehtoistoimin-
nan perusteella annetun lain 
muuttamisesta ja siihen liitty-
viksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavik-
si kolmansien maiden kansalaisten 
maahantulon ja oleskelun edelly-
tyksistä tutkimuksen, opiskelun, 
työharjoittelun ja vapaaehtoistoi-
minnan perusteella annettua lakia, 
ulkomaalaislakia, yliopistolakia ja 
ammattikorkeakoululakia.

Esityksen mukaan kolmannen 
maan kansalaiselle myönnettäisiin 
ensimmäinen oleskelulupa opiske-
lun perusteella suoraan koko tut-
kinnon tai opintojen suorittamisen 
keston ajalle, jolloin oleskelulupaa 
ei ole tarvetta uusia määräajoin.

Opintojen jälkeen myönnettä-
vän oleskeluluvan voimassaolo-
aikaa työnhakua ja yritystoimin-
taa varten pidennettäisiin ja tehtäi-
siin joustavammaksi. Muutos kos-
kisi myös tutkimustoiminnan päät-
täneitä tutkijoita. Korkeakoulu-
opintoja suorittavien opiskelijoi-

den oleskeluluvan laji muutettai-
siin jatkuvaksi.

Kansainvälistä suojelua hakenut 
tai karkotuspäätöksen saanut voisi 
hakea oleskelulupaa, jos hän täyt-
tää oleskeluluvan myöntämisen 
edellytykset. Kyseeseen ei kuiten-
kaan tulisi oleskelulupa, joka sisäl-
tää oikeuden liikkua toiseen jäsen-
valtioon. Kansalliset oleskeluluvat 
olisivat tarkoitettu myös muihin 
kansallisiin tarpeisiin tilanteissa, 
joiden perusteella tutkijoiden ja 
opiskelijoiden maahantuloa koske-
van direktiivin mukaista oleskelu-
lupaa ei voida myöntää. Lakiin teh-
täisiin myös muita tarkennuksia 
lain soveltamisen selkeyttämiseksi.

Lisäksi ulkomaalaislain säänte-
lyä pysyvän oleskeluluvan myöntä-
misen edellytyksistä korkeakoulu-
opiskelijalle täsmennettäisiin.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1.4.2022.

Hallituksen esitys (HE 236/2021) 
eduskunnalle laeiksi rahanpesun 
ja terrorismin rahoittamisen 
 estämisestä annetun lain ja 
 finanssivalvonnasta annetun 
lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi rahanpesun ja terrorismin ra-
hoittamisen estämisestä annettua 
lakia sekä finanssivalvonnasta an-
nettua lakia. 

Esityksen tarkoituksena on kor-
jata rahanpesun ja terrorismin ra-
hoittamisen estämistä koskevan di-
rektiivin kansallisessa täytäntöön-
panossa havaittuja puutteita sekä 
yhteen sovittaa sääntely OECD:n 
alaisen rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen vastaisen toiminta-
ryhmän suositusten kanssa. Lake-
ja muutettaisiin lisäksi myös kan-
sallisista lainmuutostarpeista joh-
tuen. 

Esityksessä muun muassa tar-
kennetaan rahanpesun ja terroris-
min rahoittamisen estämisestä an-
netun lain soveltamisalaa, korja-
taan, täsmennetään ja täydenne-
tään lain määritelmiä sekä yhte-
näistään laissa käytettyjä käsitteitä. 
Esityksessä myös täydennetään la-
kien asiakkaan tuntemista koske-
via velvoitteita huomioiden muun 
muassa varojen jäädyttämiseen ja 
luovutuskieltoon liittyvät muusta 
lainsäädännöstä tulevat velvoitteet. 
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Ehdotetut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1.4.2022. Rahanpe-
sun ja terrorismin rahoittamisen 
estämisestä annetun lain 1 luvun 
4 §:n 1 momentin 11 kohdan i ala-
kohtaa, 3 luvun 3 §:n 2 momentin 
2 kohtaa ja 13 §:ä koskevat muutok-
set ehdotetaan kuitenkin tuleviksi 
voimaan vasta 1.4.2023. 

Hallituksen esitys (HE 238/2021) 
eduskunnalle laeiksi yrityksen 
saneerauksesta annetun lain ja 
yksityishenkilön velkajärjeste-
lystä annetun lain muuttamises-
ta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi yrityksen saneerauksesta an-
nettua lakia, yksityishenkilön vel-
kajärjestelystä annettua lakia, kon-
kurssilakia, osakeyhtiölakia, osuus-
kuntalakia, velkajärjestelyrekiste-
ristä annettua lakia sekä konkurs-
si- ja yrityssaneerausrekisteristä 
annettua lakia. Esityksellä pantai-
siin täytäntöön uudelleenjärjeste-
lyä ja maksukyvyttömyyttä koskeva 
EU:n direktiivi. 

Yrityksen saneerauksesta annet-
tuun lakiin lisättäisiin direktiivissä 
edellytetyt säännökset uudesta var-
haisesta saneerausmenettelystä. Ve-
lallinen voisi hakeutua tähän me-
nettelyyn, kun velallinen ei ole vie-
lä maksukyvytön vaan vasta mak-
sukyvyttömyyden uhkaama. Myös 
nykyinen yrityssaneerausmenette-
ly pysyisi voimassa ja sitä kutsuttai-
siin jatkossa perusmuotoiseksi sa-
neerausmenettelyksi. Se voitaisiin 
aloittaa, jos velallinen on maksuky-
vytön tai tietty määrä velkojia puol-
taa hakemusta. 

Perusmuotoiseen saneerausme-
nettelyyn tehtäisiin vastaavat muu-
tokset siltä osin kuin muutosten 
katsotaan sujuvoittavan menette-
lyä. Lisäksi tässä yhteydessä tehtäi-
siin eräitä menettelyä sujuvoittavia 
muutoksia, jotka eivät johdu suo-
raan direktiivistä mutta jotka liitty-
vät kiinteästi direktiivin tavoittei-
siin. Esimerkiksi päätöksen yrityk-
sen saneeraukseen hakeutumisesta 
tekisi jatkossa osakeyhtiössä ja osuus-
kunnassa hallitus. 

Yksityishenkilön velkajärjeste-
lystä annettuun lakiin tehtäisiin 
useita muutoksia yritystoiminnas-
sa epäonnistuneiden yrittäjien vel-
kajärjestelyyn pääsyn helpottami-

seksi ja uuden alun nopeuttamisek-
si. Velkajärjestelyn edellytykset ja 
esteperusteet olisivat jatkossa aikai-
sempaa kevyemmät ja velkajärjes-
telyhakemus voitaisiin tehdä kon-
kurssimenettelyn vaiheesta riippu-
matta. Konkurssiin asetetun velalli-
sen tiedonsaantia velkajärjestelyyn 
hakeutumisen mahdollisuudesta 
parannettaisiin. Lakiin tehtäisiin 
lisäksi kansallisista muutostarpeis-
ta johtuvia muutoksia, joiden ta-
voitteena on helpottaa velallisten 
pääsyä velkajärjestelyyn ja selviy-
tymistä maksuohjelmasta. Suurin-
ta osaa ehdotuksista sovellettaisiin 
kaikkiin velallisiin riippumatta sii-
tä, ovatko he harjoittaneet elinkei-
notoimintaa. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan keväällä 2022, mut-
ta kuitenkin viimeistään 17.7.2022.

VALTIONEUVOSTON 
ASETUKSET

Valtioneuvoston asetus jätteistä 
(978/2021)

Asetus tuli voimaan 1.12.2021.

Uusi jäteasetus velvoittaa tehok-
kaampaan jätteiden erilliskeräyk-
seen ja kierrätykseen. Lainsää-
däntömuutoksen yhteydessä asetet-
tiin uudet jätehuollon vähimmäis-
edellytykset sekä uusia kirjanpito- 
ja raportointivelvollisuuksia, joi-
den avulla voidaan jäljittää jät-
teiden kulkua ja seurata asetukses-
sa asetettujen tavoitteiden täytty-
mistä.

Valtioneuvoston asetus melusel-
vityksistä ja meluntorjunnan toi-
mintasuunnitelmista (1107/2021)

Asetus tuli voimaan 15.12.2021.

Asetuksella saatettiin kansallisesti 
voimaan muun muassa komission 
direktiivi (EU) 2020/367 melun ter-
veysvaikutusten arvioinnista. Kes-
keisimmät asetukseen tehdyt muu-
tokset koskivat melun terveysvai-
kutusten yhteisiä arviointitapoja, 
yhteisiä laskentamenetelmiä sekä 
selvityksiin vaadittavien paikka-
tietojen määrittämistapoja. Asetuk-
seen tehtiin myös joitakin lakitek-
nisiä tarkennuksia. 

Valtioneuvoston asetus Suomen 
elpymis- ja palautumissuunni-
telman mukaisia energiainves-
tointeja vuosina 2022–2026 kos-
kevasta tuesta (1112/2021)

Asetus on voimassa 16.12.2021–
31.12.2026.

Tukiohjelman tarkoituksena on 
edistää sellaisia energiainvestointi- 
ja energiainfrastruktuurihankkei-
ta, jotka vähentävät Suomen kasvi-
huonepäästöjä ja tukevat Suomen 
hiilineutraalisuustavoitteita. Tukien 
tarkoituksena on pienentää uusiu-
tuvan energian tai uuden energia-
teknologian hankkeista seuraavia 
teknologisia ja taloudellisia ris-
kejä. 

Asetuksen perusteella tukea voi-
daan myöntää asetuksessa määrite-
tyille energiainfrastruktuurihank-
keille, uuden energiateknologian 
käyt töönottoon, vähähiilisen vedyn 
tuotantoon ja varastointiin, hiili-
dioksidin talteenottoon ja hyödyn-
tämiseen sekä teollisuuden proses-
sien sähköistämiseen ja vähähiilis-
tämiseen. Tuen myöntämisestä 
päättävät työ- ja elinkeinominis-
teriö sekä Business Finland asetuk-
sessa asetettujen kriteerien perus-
teella.

KORKEIN OIKEUS

KKO:2021:83
Ahvenanmaa – Itsehallinto – Toi-
mivaltakiista – Sopimusasetus – 
Poliisi – Valvonta

Sisäministeriön ja Ahvenanmaan 
maakunnan hallituksen välisessä 
toimivaltakiistassa oli kysymys sii-
tä, ovatko valtakunnan poliisihal-
linnon viranomaiset toimivaltaisia 
valvomaan Ahvenanmaan poliisi-
laitoksen toiminnan laillisuutta.

Korkein oikeus katsoi päätöksestä 
ilmenevin perustein, että valtakun-
nan poliisihallinnon viranomaisilla 
on toimivalta valvoa Ahvenanmaan 
poliisilaitoksen toiminnan laillisuut-
ta siltä osin kuin poliisilaitos hoitaa 
tehtäviä, jotka Ahvenanmaan itsehal-
lintolain mukaan kuuluvat valtakun-
nan lainsäädäntövaltaan.

Ahvenanmaan itsehallintoL 23 § 
Ahvenanmaan itsehallintoL 30 § 
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Ahvenanmaan itsehallintoL 32 § 
Ahvenanmaan itsehallintoL 60 § 
2 mom

KKO:2021:84
Tuomioistuimen päätösvaltaisuus 
– Oikeudenkäyntimenettely – 
 Jutun palauttaminen

Käräjäoikeus oli 31.7.2020 anta-
mallaan tuomiolla ratkaissut elo-
kuussa 2018 tehdyksi väitettyä lap-
sen seksuaalista hyväksikäyttöä 
koskevan asian oikeudenkäymis-
kaaren 2 luvun 6 §:n mukaisessa 
yhden tuomarin kokoonpanossa. 
Rikoksen tekoaikana voimassa ol-
leen lapsen seksuaalista hyväksi-
käyttöä koskeneen rikoslain 20 lu-
vun 6 §:n 1 momentin (540/2011) 
mukainen enimmäisrangaistus oli 
neljä vuotta vankeutta. Sittemmin 
enimmäisrangaistus on 15.4.2019 
voimaan tulleella lailla (486/2019) 
korotettu kuudeksi vuodeksi van-
keutta. Käräjäoikeus oli ollut pää-
tösvaltainen ratkaisemaan asian 
yhden tuomarin kokoonpanossa, 
eikä asiaa ollut pitänyt menettely-
virheen vuoksi palauttaa käräjäoi-
keuteen.

OK 2 luku 6 § 
RL 20 luku 6 § (540/2011)

KKO:2021:85
Kuljetussopimus – Tiekuljetus – 
Vanhentuminen

Alkutuotantoa harjoittava A oli ti-
lannut puutarhasäätiön nimissä 
B  Oy:ltä öljyä kasvihuonelaitok-
seensa, jonka A oli vuokrannut sää-
tiölle. B Oy oli antanut öljyn toimit-
tamisen ja lastin purkamisen C Oy:n 
tehtäväksi. Lastin purkamisen yh-
teydessä öljyä oli valunut maahan, 
mistä oli aiheutunut öljyvahinko. 
C  Oy:llä oli vakuutusyhtiö D:n 
myöntämä vastuuvakuutus. D oli 
tehnyt korvauspäätöksen ja maksa-
nut A:lle korvauksia vastuuvakuu-
tuksen nojalla.

A vaati D:ltä lisää korvauksia tu-
lonmenetyksestä. D väitti, että A:n 
kanneoikeus oli vanhentunut tie-
kuljetussopimuslain 41 §:n nojalla.

Korkein oikeus katsoi, että tie-
kuljetussopimuslain 41 §:n van-
hentumissäännökset olisivat tulleet 
sovellettaviksi, mikäli A olisi koh-
distanut kanteensa rahdinkuljetta-

ja C Oy:hyn, ja että A:n kanneoi-
keus C Oy:tä kohtaan oli vanhentu-
nut. Kun D ei kuitenkaan ollut tuo-
nut esille vanhentumiskysymystä 
korvauspäätöksessään, vaan oli il-
moittanut, että vahinko korvataan 
C Oy:n vastuuvakuutuksen nojalla, 
D:n katsottiin menettäneen oikeu-
tensa vedota vanhentumiseen.

TiekuljetussopimusL 41 § 1 mom

KKO:2021:86
Eurooppalainen pidätysmääräys 
– Rikoksen johdosta tapahtuva 
luovuttaminen – Luovuttamis-
päätöksen täytäntöönpanoaika – 
Säilössä pitäminen – Tuomio-
istuimen toimivalta

Romanian kansalainen A oli 
16.4.2021 tehdyllä Korkeimman oi-
keuden päätöksellä (KKO 2021:24) 
määrätty luovutettavaksi vankeus-
rangaistuksen täytäntöönpanoa var-
ten Romaniaan ja pidettäväksi säi-
lössä, kunnes hänet luovutetaan.

A on 6.10.2021 käräjäoikeudelle 
tekemässään hakemuksessa vaati-
nut, että hänet vapautetaan säilös-
tä, koska luovuttamispäätöksen 
täytäntöönpanolle säädetty määrä-
aika oli päättynyt. Käräjäoikeus jät-
ti vaatimuksen tutkimatta sillä pe-
rusteella, ettei se ollut toimivaltai-
nen tutkimaan Korkeimman oikeu-
den lainvoimaista päätöstä.

Korkein oikeus katsoi, että A:lla 
oli oikeus saattaa tuomioistuimen 
tutkittavaksi, olivatko säilössä pitä-
misen edellytykset edelleen voi-
massa. Kun kysymys oli luovutta-
mispäätöksen jälkeisten tapahtu-
mien vaikutuksista, toimivaltainen 
tuomioistuin oli käräjäoikeus.

EU-luovuttamisL 18 § 
EU-luovuttamisL 46 § 
EU-luovuttamisL 48 §

KKO:2021:87
Vahingonkorvaus – Korvauksen 
määrääminen – Korvattava 
vahinko – Puhdas varallisuusva-
hinko

Yhtiön tilivaroja oli ollut takavari-
koituna ja sittemmin ulosmitattu-
na usean vuoden ajan ennen kuin 
virheelliset verotuspäätökset oli 
kumottu. Yhtiöltä ulosmitatut va-
rat oli palautettu veronkantolain 

(609/2005) 22 §:n mukaisella ko-
rolla lisättynä.

Kun yhtiö ei ollut esittänyt us-
kottavaa näyttöä saamatta jääneis-
tä sijoitustuotoista tai muusta va-
hingosta, joka sille oli aiheutunut 
varojen käyttömahdollisuuksien me-
nettämisestä, eikä sellaista näyttöä 
olisi ollut vaikeudetta saatavilla, 
vahingon määrä arvioitiin oikeu-
denkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 
3 momentin nojalla. Yhtiölle ei kat-
sottu aiheutuneen veronkantolain 
22 §:n mukaista korkoa suurempaa 
vahinkoa. (Ään.)

OK 17 luku 2 § 3 mom

KKO:2021:88
Isyys – Isyyden vahvistaminen – 
Perustuslaki – Perusoikeudet – 
Perustuslain etusija – Euroopan 
ihmisoikeussopimus – Yksityis-
elämän suoja

A vaati kanteessaan, että C vahvis-
tetaan hänen isäkseen. Koska C oli 
jo kuollut ja tuhkattu, A vaati, että 
C:n kymmeniä vuosia aikaisemmin 
kuolleiden vanhempien hauta mää-
rätään avattavaksi oikeusgeneetti-
sen isyystutkimuksen tekemistä 
varten.

Oikeusgeneettisestä isyystutki-
muksesta annetun lain 5 §:n 2 mo-
mentin mukaan isyystutkimusta ei 
saa tehdä haudatusta vainajasta, 
mikä olisi estänyt biologisen isyy-
den selvittämisen. Korkein oikeus 
katsoi myös vastasyitä punnit-
tuaan, että säännöksen soveltami-
nen tässä tapauksessa oli ilmeises-
sä ristiriidassa perustuslain 10 §:ssä 
ja ihmisoikeussopimuksen 8 artik-
lassa turvatun yksityiselämän suo-
jan kanssa. Kyseinen rajoitussään-
nös jätettiin perustuslain 106 §:n 
nojalla soveltamatta. Korkein oi-
keus katsoi jääneen näyttämättä, 
että kuolleen miehen vanhemmat 
eivät olisi antaneet suostumustaan 
tutkimuksen tekemiseen.

C:n vanhempien hauta määrät-
tiin avattavaksi, ja vainajista mää-
rättiin otettavaksi kudosnäytteitä 
isyystutkimusta varten.

L oikeusgeneettisestä isyystutki-
muksesta 5 § 2 mom 
L oikeusgeneettisestä isyystutki-
muksesta 6 § 2 mom 
PL 10 § 
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PL 106 § 
IhmisoikeusSop 8 art

KKO:2021:89
Ylimääräinen muutoksenhaku – 
Tuomion purkaminen riita-asias-
sa – Vahingonkorvaus – Korvatta-
va vahinko

Hakemuksessa vaadittiin Korkeim-
man oikeuden tuomion (KKO 
2019:9) osittaista purkamista sillä 
perusteella, että tuomiossa oli so-
vellettu aravalainsäädäntöä ilmei-
sesti väärin siltä osin kuin asiassa 
esitetty vahingonkorvausvaatimus 
oli osaksi hylätty. Korkein oikeus 
hylkäsi hakemuksen ratkaisusta il-
menevillä perusteilla. (Ään.)

Vahvennettu jaosto 
OK 31 luku 7 § 1 mom 4 kohta

KKO:2021:90
Rikokseen osallisuus – Yllytys 
– Avunanto – Murha

A ja B olivat painostaneet tai pakot-
taneet C:n surmaamaan X:n. C:lle 
luettiin syyksi surma sillä perus-
teella, että hän oli toiminut pakko-
tilaa muistuttavissa olosuhteissa.

Korkein oikeus katsoi ratkaisus-
ta ilmenevillä perusteilla, että A 
voitiin tuomita yllytyksestä mur-
haan ja B avunannosta murhaan, 
koska päätekijän C:n menettely 
täytti ulkoisesti arvioiden murhan 
tunnusmerkistön.

RL 5 luku 5 § 
RL 5 luku 6 § 
RL 21 luku 2 §

KKO:2021:91
Tuomioistuimen päätösvaltaisuus 
– Tuomari – Videoyhteydellä 
osallistuminen – Oikeudenkäyn-
timenettely

Hovioikeus toimitti rikosasiassa 
pääkäsittelyn ja antoi välituomion, 
jolla se määräsi vastaajien mielenti-
lan tutkittavaksi. Mielentilalausun-
tojen saavuttua hovioikeus jatkoi 
pääkäsittelyä, johon yksi kokoon-
panon kolmesta jäsenestä osallistui 
videoyhteyden välityksellä korona-
karanteenin takia.

Korkein oikeus katsoi, ettei tuo-
mari olisi saanut osallistua pääkäsit-
telyyn videoyhteyden välityksellä. 

Virheellinen osallistumisen tapa ei 
kuitenkaan merkinnyt puutetta ho-
vioikeuden päätösvaltaisuudessa.

Korkein oikeus katsoi, ettei jat-
kokäsittelyssä tapahtuneella me-
nettelyvirheellä ollut loukattu vas-
taajien osallistumis- ja puolustautu-
misoikeuksia niin vakavasti, että 
asia olisi palautettava hovioikeu-
teen. 

OK 2 luku 8 § 1 mom 
OK 2 luku 12 § 
Vrt. KKO 2021:92

KKO:2021:92
Tuomioistuimen päätösvaltaisuus 
– Tuomari – Videoyhteydellä 
osallistuminen – Oikeudenkäynti-
menettely – Asianosaisen osallis-
tuminen – Videokuuleminen

Hovioikeus toimitti rikosasiassa 
pääkäsittelyn istuntosalissaan si-
ten, että yksi kokoonpanon kolmes-
ta jäsenestä sekä asianosaiset ja to-
distajat osallistuivat pääkäsittelyyn 
toiselta paikkakunnalta videoyh-
teyttä käyttäen.

Tuomari ei olisi saanut osallistua 
pääkäsittelyyn videoyhteyden väli-
tyksellä. Etäyhteyden käyttämiseen 
ei myöskään ollut painavaa ja hy-
väksyttävää syytä. 

Vastaaja ei ollut antanut yksise-
litteistä ja tietoista suostumustaan 
sille, että hän osallistuu videoyh-
teydellä pääkäsittelyyn. Teknisten 
puutteiden vuoksi videoyhteyden 
käyttäminen ei ollut myöskään so-
veliasta.

Oikeudenkäyntivirheiden vuok-
si asia palautettiin hovioikeuteen.

OK 2 luku 8 § 1 mom 
ROL 8 luku 13 § 
Vrt. KKO 2021:91

KKO:2021:93
Lapsen palauttaminen – Haagin 
sopimus – Bryssel IIa -asetus – 
Lapsen osallisuusoikeudet

Äiti oli jättänyt luvattomasti palaut-
tamatta vanhempiensa yhteishuol-
lossa olevat noin 11 ja 13,5 vuoden 
ikäiset lapset heidän asuinpaikka-
naan olleeseen Espanjaan. Korkeim-
man oikeuden suorittamassa kuule-
misessa lapset vastustivat palautta-
mistaan. Korkein oikeus hylkäsi las-
ten palauttamista koskevan hake-

muksen arvioituaan ratkaisun pe-
rusteluista ilmenevällä tavalla las-
ten mielipiteen merkitystä asiassa.

Haagin sopimus 13 art 2 kappale 
L lapsen huollosta ja tapaamisoi-
keudesta 34 § 1 mom 3 kohta

KORKEIN  
HALLINTO-OIKEUS

Yleishallintoasiat

KHO:2021:158
Valtion virkamies – Nimityspää-
tös – Viranhakijan muutoksenha-
kuoikeus – Valituksen perustelut 
– Kanssahakijan väitetty syrjintä

Valtioneuvosto oli yleisistunnossaan 
nimittänyt valtion virkaan B:n. Vir-
kaa hakenut mutta valitsematta jää-
nyt A valitti nimityspäätöksestä 
muun ohella sillä perusteella, että 
valituksessa nimettyjä kahta kans-
sahakijaa oli syrjitty virantäytössä. 
Nämä kanssahakijat eivät olleet ha-
keneet muutosta valtioneuvoston 
päätökseen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että viranhakijan valtion virkamies-
lain 59 §:ään perustuvan muutok-
senhakuoikeuden tavoitteena oli 
antaa suojaa viranhakijan omalle 
oikeusasemalle. Valitusoikeus omas-
sa nimitysasiassa ei merkinnyt sitä, 
että kysymyksessä olisi ollut ylei-
nen laillisuusvalvontakeino. A:n va-
lituksen johdosta korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa eivät tulleet ar-
vioitaviksi sellaiset valitusperuste-
lut, jotka eivät liittyneet valittajaan 
itseensä vaan kohdistuivat suoraan 
kanssahakijoihin.

Laki oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa 13 § 1 momentti 
Valtion virkamieslaki 59 § 1 mo-
mentti

KHO:2021:163
Kunnallisasia – Valtuutettu – Es-
teellisyys – Esteellisyyden totea-
minen toimielimen päätöksellä – 
Menettelyvirhe – Menettelyvir-
heen vaikutus

Valtuusto oli perusteettomasti to-
dennut valtuutetun esteelliseksi ja 
kutsunut tämän tilalle varavaltuu-
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tetun. Tämän seurauksena tietty 
valtuutettu oli joutunut aiheetto-
masti jäämään pois asian käsitte-
lystä ja päätöksenteosta. Varaval-
tuutetun kutsuminen ei ole korjan-
nut tilannetta, koska kysymys ei 
ole vain äänestyskäyttäytymisestä 
vaan myös mahdollisuudesta pu-
heenvuoroilla vaikuttaa muihin 
valtuutettuihin. Valtuuston päätös 
kumottiin virheellisessä järjestyk-
sessä syntyneenä.

Hallintolaki 29 § 2 momentti 
Kuntalaki 135 § 2 momentti 1 kohta

KHO:2021:170
Asiakirjajulkisuus – Esitutkinta-
pöytäkirja – Rikoksesta epäilty 
– Epäilty kuuluminen järjestäyty-
neeseen rikollisryhmään – Salas-
sa pidettävyys – Yksityiselämän 
suoja – Yksityiselämään liittyvät 
tiedot

Keskusrikospoliisille esitetyssä asia-
kirjapyynnössä tarkoitetut esitut-
kintapöytäkirjat koskivat erääseen 
järjestäytyneeseen rikollisryhmään 
liittyvää rikoskokonaisuutta. Esi-
tutkintapöytäkirjoihin sisältyvät tie-
dot rikoksesta epäillyn asemassa 
olevien henkilöiden epäillystä kuu-
lumisesta järjestäytyneeseen rikol-
lisryhmään olivat olleet merkityk-
sellisiä esitutkinnan toimittamisen 
ja siinä selvitettävien asioiden kan-
nalta. Tietoa rikoksesta epäillyn 
henkilön epäillystä kuulumisesta 
järjestäytyneeseen rikollisryhmään 
ei ainakaan tällaisessa yhteydessä 
voitu pitää julkisuuslain 24 §:n 1 mo-
mentin 32 kohdassa tarkoitettuna 
salassa pidettävänä tietona henki-
lön elintavoista, osallistumisesta 
yhdistystoimintaan tai vapaa-ajan 
harrastuksista, perhe-elämästä tai 
muista niihin verrattavista henkilö-
kohtaisista oloista.

Koska tieto ei ollut salassa pidet-
tävä, keskusrikospoliisin päätös olla 
luovuttamatta esitutkintapöytäkir-
joja niiden rikoksesta epäillyn ase-
massa olevien henkilöiden nimien 
osalta, joiden poliisi epäili kuulu-
van järjestäytyneeseen rikollisryh-
mään, oli lainvastainen.

Laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (julkisuuslaki) 24 § 
1 momentti 32 kohta 
Ks. KHO 2021:26

KHO:2021:180
Eläinsuojelu – Valvontaeläinlää-
käri – Epäilyyn perustuva tarkas-
tus – Välittömät toimenpiteet – 
Kuuleminen – Itsekriminointi-
suoja – Poliisin samaan aikaan 
toimittama kotietsintä

Valvontaeläinlääkäri suoritti eläin-
suojelulain 39 §:n 1 momentin mu-
kaisen tarkastuksen eläintenpito-
paikassa samaan aikaan, kun polii-
si toimitti kiinteistöllä kotietsintää 
rikosasiassa, joka muun ohella kos-
ki valvontaeläinlääkärin tarkastuk-
sen kohteena ollutta eläintä. Kor-
kein hallinto-oikeus katsoi, että 
eläintenpitäjän oikeus olla myötä-
vaikuttamatta epäillyn rikoksen 
selvittämiseen ei estänyt eläinsuo-
jelutarkastuksen suorittamista sa-
maan aikaan poliisin toimittaman 
kotietsinnän kanssa. Eläinsuojelu-
viranomaisen suorittama tarkastus 
ja tekemä päätös oli kuitenkin hal-
lintoon kuuluvina toimenpiteinä 
pidettävä menettelyllisesti erillään 
epäillystä rikosasiasta ja siihen liit-
tyvästä poliisin toimittamasta ko-
tietsinnästä. Asianosaisen oikeudet 
edellyttivät, että hän tiesi oikeudel-
lisen asemansa ja siihen liittyvät 
rajoitteet ja velvoitteet kummassa-
kin menettelyssä ja ettei menettely-
jä tosiasiassa myöskään sekoitettu 
toisiinsa.

Päätös eläimen lopettamisesta 
perustui valvontaeläinlääkärin te-
kemään arvioon eläimen koke-
masta kärsimyksestä. Korkein hal-
linto-oikeus katsoi, että tähän näh-
den tieto eläimen alkuperästä, jon-
ka eläimen haltija kieltäytyi an-
tamasta itsekriminointisuojaansa 
vedoten, ei ollut asiassa ratkaise-
vaa. Valvontaeläinlääkärin päätös 
lopettaa eläin ei ollut perustunut 
asian riittämättömään selvittämi-
seen. Päätöksellä ei ollut myöskään 
loukattu eläimen haltijan menette-
lyllisiä oikeuksia rikoksesta epäil-
tynä.

Eläinsuojelulaki 36 §, 39 § 1 mo-
mentti sekä 44 ja 45 §

KHO:2021:187
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen 
suojelu – Somalia – Pakkoaviolii-
ton uhka – Alaikäinen turvapai-
kanhakija – Hakijan tarkentunut 
kertomus hallinto-oikeudessa – 

Uskottavuuden arviointi – Lapsen 
etu

Somaliasta kotoisin oleva alaikäi-
nen A oli hakenut Suomesta turva-
paikkaa vedoten pakkoavioliiton 
uhkaan. Maahanmuuttovirasto oli 
hylännyt A:n turvapaikkahake-
muksen ja myöntänyt hänelle jat-
kuvan oleskeluluvan toissijaisen 
suojelun perusteella päätöspäivä-
määrästä alkaen neljäksi vuodeksi. 
Maahanmuuttovirasto oli turvapaik-
kahakemuksen hylätessään kiinnit-
tänyt huomiota A:n ulkokohtaiseen 
ja niukkaan kertomukseen turva-
paikkapuhuttelussa.

A:lla ei ollut oikeudellista avus-
tajaa turvapaikkapuhuttelussa. Pu-
huttelussa oli läsnä käräjäoikeuden 
A:lle alaikäisenä turvapaikan haki-
jana määräämä edustaja. Asiakir-
joista ilmeni, että turvapaikkapu-
huttelussa A:lle oli annettu kannus-
tavaa palautetta hänen kertomuk-
sestaan.

A oli hallinto-oikeudelle toimit-
tamassaan valituskirjelmässä tar-
kentanut kertomustaan turvapaik-
kapuhuttelussaan kertomaansa ver-
rattuna. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n 
valituksen sekä vaatimuksen suul-
lisen käsittelyn toimittamisesta. 
Hallinto-oikeus oli ensiasteena ar-
vioinut tarkentuneen kertomuksen 
yksityiskohtien uskottavuutta suh-
teessa A:n turvapaikkapuhuttelus-
sa kertomaan. Hallinto-oikeus ei 
ollut erikseen arvioinut tarkentu-
neen kertomuksen merkitystä suh-
teessa siihen, olisiko asia ollut syy-
tä palauttaa Maahanmuuttoviras-
tolle uudelleen käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että yleisen ja ajantasaisen maatie-
don perusteella Somaliassa naiset, 
jotka kieltäytyvät järjestetystä avio-
liitosta, ovat vaarassa joutua väki-
vallan kohteeksi. Tähän nähden ja 
kun otettiin huomioon alaikäisen 
turvapaikanhakijan toimittama tur-
vapaikkapuhuttelussa esittämään-
sä tarkempi kertomus sekä erityi-
sesti lapsen etua koskevat velvoit-
teet, hallinto-oikeuden ja Maahan-
muuttoviraston päätökset oli ku-
mottava ja asia oli palautettava 
Maahanmuuttovirastolle uudelleen 
käsiteltäväksi.

Ulkomaalaislaki 6 § 1 momentti, 
7 § 2 momentti, 87 § 1 momentti, 
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87 a § 1 ja 2 momentti, 87 b § 1 mo-
mentti, 88 c §, 96 a §, 97 a § 5 mo-
mentti ja 147 § 
Euroopan ihmisoikeussopimus 
3 artikla 
Yleissopimus lapsen oikeuksista 
3.1 artikla, 12 artikla ja 19 artikla 
Pakolaisten oikeusasemaa koskeva 
yleissopimus (SopS 77/1968) 1 ar-
tikla A kohta 2 alakohta 
Uudelleenlaadittu menettelydirek-
tiivi (2013/32/EU) johdanto-osa pe-
rustelukappale 29 sekä 25 artikla 
1 ja 3 kohta 
Uudelleenlaadittu määritelmädi-
rektiivi (2011/95/EU) johdanto-osa 
perustelukappale 4, 2 artikla d ala-
kohta sekä 4 artikla 1, 3 ja 4 kohta

KHO:2021:189
Yhdenvertaisuuslaki – Vammais-
yleissopimus – Syrjintä – Liikun-
tavammainen henkilö – Oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun – 
Kohtuullisten mukautusten 
velvoite – Lentoliikenteen har-
joittaminen – Riittävän tilavan 
istuinpaikan järjestäminen – 
 Hinnanalennus

Asiassa oli kysymys lentoliiken-
teen harjoittajan velvollisuudesta 
yhdenvertaisuuslaissa ja vammais-
yleissopimuksessa tarkoitettuihin 
kohtuullisiin mukautuksiin. Vam-
mainen henkilö, jonka polvi oli 
leikkauksessa jäykistetty, oli joutu-
nut ostamaan kolme vierekkäistä 
paikkaa lennolle.

Korkein hallinto-oikeus totesi 
ensinnäkin, että asiassa oli arvioi-
tavana palveluntarjoajan velvolli-
suus ryhtyä sellaisiin toimenpi-
teisiin, että liikuntavammainen 
henkilö olisi voinut vammansa 
vuoksi tarvitsemastaan lisätilasta 
huolimatta matkustaa yhdenver-
taisesti vammattomien henkilöi-
den kanssa.

Sitä, että Finnair Oyj oli järjestä-
nyt liikuntavammaiselle henkilölle 
kolme vierekkäistä istuinta, ei voi-
tu pitää riittävänä toimenpiteenä, 
koska henkilö oli joutunut maksa-
maan lentomatkastaan lähes kol-
minkertaisen hinnan verrattuna sa-
massa asemassa olevaan vammat-
tomaan matkustajaan.

Finnair Oyj oli selvittänyt hy-
väksyttävällä tavalla, että yksit-
täisen riittävän tilavan istuimen 
järjestäminen liikuntavammaiselle 

henkilölle ei ollut ollut lentojen ta-
pahtuma-aikaan mahdollista erityi-
sesti yhtiön sisäisten turvallisuus-
määräysten vuoksi. Asiassa oli si-
ten arvioitava, voitiinko Finnair 
Oyj:lle asettaa kohtuullisia mukau-
tuksia koskevan säännöksen perus-
teella velvollisuus myöntää lisä-
paikkojen hinnasta alennusta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
toisin kuin hallinto-oikeus, että yh-
denvertaisuuslain kohtuullisia mu-
kautuksia koskevaa säännöstä ja 
sen esitöitä ei ollut perusteita tulki-
ta siten, että hinnanalennus tai 
muu hyödykkeen tai palvelun hin-
taan kohdistuva toimenpide ei voisi 
tulla lainkaan kysymykseen koh-
tuullisten mukautusten toteutta-
mistapana. Mukautusten oli vastat-
tava vammaisen henkilön yksilölli-
siin tarpeisiin, mutta niiden toteut-
tamistavan valinta kuului lähtökoh-
taisesti mukautuksiin velvoitetulle. 
Tähän nähden yksittäisessä tilan-
teessa tavarasta tai palvelusta 
myönnettävä hinnanalennus tai 
muu hintaan tehtävä muutos voi 
olla osapuolten kannalta perustel-
luin tai jopa ainoa tapa toteuttaa 
sellaiset kohtuulliset mukautukset, 
joilla tavara tai palvelu tuli vam-
maisen henkilön saataville yhden-
vertaisesti. Se, mikä vaikutus koh-
tuullisina mukautuksina vaaditta-
valla hinnanalennuksella oli talou-
dellisille toimijoille sinänsä kuulu-
vaan hinnoitteluvapauteen, tuli huo-
mioiduksi arvioitaessa vaadittujen 
mukautusten kohtuullisuutta vel-
voitetun kannalta.

Kun otettiin huomioon Finnair 
Oyj:n liiketoiminnan luonne ja laa-
juus, kyseessä olevan vamman har-
vinaisuus, se, että liikuntavammai-
nen henkilö oli varannut matkansa 
hyvissä ajoin ennen haluttua mat-
kustuspäivää, sekä lentolippujen 
luonteeseen kuuluva hinnoittelun 
dynaamisuus, lisäpaikkojen hintoi-
hin kohdistuvaa alennusta liikunta-
vammaisen henkilön yhdenvertai-
sen kohtelun turvaamiseksi ei voitu 
pitää Finnair Oyj:n kannalta koh-
tuuttomana alennuksen suoran 
kustannusvaikutuksen osalta. Fin-
nair Oyj ei ollut myöskään osoitta-
nut, että liikuntavammaiselle hen-
kilölle varatuista lisäpaikoista pe-
rittävään hintaan tehtävällä alen-
nuksella olisi ollut sellaisia myön-
nettävän alennuksen suuruudesta 

riippumattomia lennon kokonais-
kannattavuuteen ulottuvia vaiku-
tuksia, joita olisi voitu pitää Finnair 
Oyj:n kannalta kohtuuttomina tai 
joiden olisi voitu katsoa rajoittavan 
sen hinnoitteluvapautta suhteetto-
malla tavalla.

Korkein hallinto-oikeus kumosi 
hallinto-oikeuden päätöksen ja saat-
toi voimaan yhdenvertaisuus- ja ta-
sa-arvolautakunnan päätöksen siltä 
osin kuin lautakunta oli katsonut 
Finnair Oyj:n laiminlyöneen koh-
tuullisten mukautusten järjestämi-
sen liikuntavammaiselle henkilölle 
ja siten syrjineen häntä hänen lii-
kuntavammaisuutensa perusteella 
yhdenvertaisuuslain vastaisesti.

YK:n vammaisyleissopimus 1 ja 
2 artikla, 5 artikla 3 kohta sekä 
18 artikla 
Yhdenvertaisuuslaki 1 §, 2 § 1 mo-
mentti, 4 § 4 momentti, 8 § 2 mo-
mentti sekä 15 ja 28 § 
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetus (EY) N:o 1107/2006 ja 
sitä koskeva Euroopan komission 
tulkintaohje Brussels 11.6.2012 
SWD(2012) 171 final

KHO:2021:190
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen 
suojelu – Menettelyvirhe – Lap-
sen kuuleminen – Oleskelulupa 
yksilöllisen inhimillisen syyn 
perusteella – Jehovan todistaja

Valittajat olivat hakeneet kansain-
välistä suojelua ja oleskelulupaa 
heihin kotimaassaan Jehovan todis-
tajina kohdistuvien oikeudenlouk-
kausten perusteella. Maahanmuut-
tovirasto oli hylännyt hakemuksen. 
Hallinto-oikeus oli hylännyt vali-
tuksen Maahanmuuttoviraston pää-
töksestä.

Perheen vanhin lapsi oli asian ol-
lessa Maahanmuuttovirastossa kä-
sittelyssä ollut 12 vuotta täyttänyt. 
Maahanmuuttovirasto ei ollut jär-
jestänyt hänelle turvapaikkakuu-
lustelua eikä häntä siten ollut kuul-
tu ulkomaalaislain 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla. Maahan-
muuttovirasto oli yksilöllisen inhi-
millisen syyn perusteella myönnet-
tävän oleskeluluvan arvioinnin yh-
teydessä arvioinut lapsen etua van-
hempien kertoman perusteella.

Asiassa oli korkeimmassa hallin-
to-oikeudessa erityisesti arvioitava-
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na lapsen etu ja lapsen oikeus tulla 
kuulluksi ulkomaalaislain 6 §:n mu-
kaisesti perheen kansainvälistä 
suojelua ja oleskelulupaa koskevan 
hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että Maahanmuuttovirastolla oli ol-
lut velvollisuus selvittää asia ja ha-
kijana olevalle kaksitoista vuotta 
täyttäneelle lapselle olisi tullut an-
taa mahdollisuus tulla kuulluksi 
ennen häntä koskevan asian ratkai-
semista. Asian käsittelyssä Maa-
hanmuuttovirastossa oli tältä osin 
tapahtunut menettelyvirhe.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että Maahanmuuttovirasto oli arvi-
oinut kansainvälisen suojelun edel-
lytykset valittajien kertomusten, 
ajankohtaisen maatiedon ja vastaa-
vissa tapauksissa muodostuneen oi-
keuskäytännön valossa johdonmu-
kaisesti. Lapsen kuulematta jättämi-
sellä ei asian olosuhteet huomioon 
ottaen ollut ollut sillä tavoin ratkai-
sevaa merkitystä kansainvälisen 
suojelun edellytyksiä arvioitaessa, 
että päätös olisi tullut yksinomaan 
lapsen kuulemista koskevan menet-
telyvirheen perusteella palauttaa 
Maahanmuuttovirastolle kuulemat-
ta jääneen lapsen tai perheen mui-
denkaan lasten kuulemiseksi.

Asiassa oli vielä arvioitava per-
heen edellytykset saada oleskelu-
lupa yksilöllisen inhimillisen syyn 
perusteella ulkomaalaislain 52 §:n 
nojalla.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että perheen käsitys kotimaansa 
koulujärjestelmän heikkouksista ja 
vastaavasti toive saada lapset käy-
mään koulunsa Suomessa, ei ollut 
peruste oleskeluluvalle yksilöllisen 
inhimillisen syyn perusteella. Maa-
hanmuuttovirasto oli siten esittämil-
lään perusteilla voinut olla myöntä-
mättä muutoksenhakijoille oleske-
lulupaa.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 
valituksen. Hallinto-oikeuden pää-
töksen lopputulosta ei muutettu.

Ulkomaalaislain 6 §

Ympäristöasiat

KHO:2021:159
Maankäyttö ja rakentaminen – 
Asemakaavan muutos – Kaupun-
ginhallituksen päätösvalta 
hyväksyä kaavanmuutos – Hallin-

tosääntö – Oikeusvaikutteinen 
yleiskaava – Yleiskaavan ohjaus-
vaikutus – Täydennysrakentami-
nen – Rakennustehokkuus

Kaupunginhallituksen hyväksymä 
asemakaavan muutos koski aluetta, 
joka oli oikeusvaikutteisessa yleis-
kaavassa osoitettu nykyisellään säi-
lyväksi pientalovaltaiseksi asuin-
alueeksi (AP-1). Asemakaavan muu-
toksella alueelle oli osoitettu asuin-
kerrostalojen korttelialue, jolle sai 
rakentaa nelikerroksisen enintään 
1 950 kerrosneliömetrin suuruisen 
asuinkerrostalon.

Hallinto-oikeus oli kaava-alueen 
naapurikiinteistön omistajan vali-
tuksesta kumonnut kaupunginhal-
lituksen päätöksen kaavanmuutok-
sen hyväksymisestä. Asiassa oli 
kaupunginhallituksen valituksesta 
ratkaistavana, oliko kaupunginhal-
litus ollut toimivaltainen hyväksy-
mään kysymyksessä olevan ase-
makaavamuutoksen ja oliko alueel-
la voimassa oleva oikeusvaikuttei-
nen yleiskaava ollut riittävästi oh-
jeena asemakaavan muutosta laa-
dittaessa.

Kaupunginhallituksen tehtävä-
nä oli kaupungin hallintosäännön 
mukaan hyväksyä asemakaavat ja 
asemakaavan muutokset muiden 
kuin vaikutukseltaan merkittävien 
kaavojen osalta. Hallintosäännössä 
ei ollut määritelty, mitä vaikutuksil-
taan merkittävillä kaavoilla tarkoi-
tetaan, mutta kaupunginhallituk-
sen mukaan kaupungin hallinto-
käytännössä oli tältä osin sovellettu 
maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n 
aiempaa sanamuotoa (132/1999) 
koskevista esitöistä (HE 101/1998 
vp) ilmeneviä arviointiperusteita.

Kaavamuutos oli tässä tapauk-
sessa pienialainen, eikä sillä kaa-
va-alueen sijainti ja kaavan mahdol-
listaman rakentamisen määrä sekä 
muu asiassa saatu selvitys huo-
mioon ottaen ollut merkittäviä ym-
päristöllisiä, taloudellisia, sosiaali-
sia, liikenteellisiä, yhdyskuntaraken-
netta koskevia tai muita vaikutuk-
sia. Kaupunginhallitus oli näin ol-
len voinut katsoa kaavamuutoksen 
hyväksymisen kuuluvan hallinto-
säännön perusteella sen toimival-
taan ja päättää asemakaavamuutok-
sen hyväksymisestä.

Kaavamuutosalue sijoittui yleis-
kaavan AP-1-alueen länsiosaan sekä 

rajautui lännen ja luoteen puoleisil-
ta osiltaan yleiskaavassa kehitettä-
väksi keskustatoimintojen alueeksi 
(C-2) ja julkisten palvelujen ja hal-
linnon alueeksi (PY) osoitettuihin 
alueisiin. Kaavamuutosalueen lä-
hiympäristön rakennuskanta muo-
dostui kaavamuutosalueen lännen 
ja luoteen puoleisilla osilla asuin-
kerrostaloista ja seurakuntaraken-
nuksista sekä kaavamuutosalueen 
koillispuolella pientaloista. Kaava-
muutosalueen ja sen kaakkoispuo-
lella sijaitsevan pientaloalueen vä-
liin jäi lähivirkistysaluetta ja ka-
tualuetta.

Kaavamuutoksen mahdollista-
ma rakentaminen muutti alueen 
kaupunkikuvaa, mutta alueen pe-
rusluonne ei kaavamuutoksen joh-
dosta kuitenkaan olennaisesti muut-
tunut, kun otettiin huomioon kaa-
va-alueen lähiympäristön raken-
nuskannan monimuotoisuus sekä 
kaavamuutoksella mahdollistetun 
rakentamisen liittyminen muuhun 
kaupunkirakenteeseen yleis kaa-
vassa osoitettujen eri maan käyttö-
muotojen raja-alueella. Kaavamuu-
toksella osoitetun rakentamisen 
voitiin arvioida sopeutuvan ole-
massa olevaan asuinrakenteeseen, 
eikä kaavamuutoksen mahdollista-
ma rakennustehokkuus merkinnyt 
AP-1-alueelle yleiskaavassa määrä-
tyn aluetehokkuuden huomatta-
vaa muuttumista. Uudisraken nuk-
sen sopeutuminen kaupunkiku-
vaan oli lisäksi varmistettu kaava-
muutokseen sisältyvillä rakennuk-
sen massoittelua ja julkisivujen 
toteuttamista koskevilla kaava-
määräyksillä.

Asemakaavan muutoksessa oli 
edellä mainitut seikat huomioon ot-
taen ollut kysymys sellaisesta yleis-
kaavassa osoitetun maankäyttörat-
kaisun tarkentamisesta, jota ei ollut 
pidettävä maankäyttö- ja rakennus-
lain 54 §:n 1 momentin vastaisena. 
Yleiskaava oli siten ollut asemakaa-
van muutosta laadittaessa riittä-
västi ohjeena.

Hallinto-oikeuden päätös kumot-
tiin ja kaupunginhallituksen pää-
töksestä tehty valitus hylättiin. Kau-
punginhallituksen päätös jäi siten 
voimaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 42 § 
1 momentti, 52 § ja 54 § 1 mo-
mentti
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KHO:2021:177
Maankäyttö ja rakentaminen – 
Rakennusjärjestyksen hyväksy-
minen – Rakentamisen enim-
mäismäärä kaavoittamattomalla 
ranta-alueella – Vapaa-ajan 
asunnon käyttötarkoituksen 
muuttaminen vakituiseksi 
asuinrakennukseksi – ELY-kes-
kuksen valitusoikeus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesä-
kuussa 2019 uuden rakennusjärjes-
tyksen. Rakennusjärjestyksessä oli 
määrätty rakennusoikeuden enim-
mäismäärästä kaavoittamattomalla 
ranta-alueella muun ohella siten, 
että rakennusten yhteenlaskettu 
kerrosala sai rakennuspaikalla olla 
korkeintaan seitsemän prosenttia 
rakennuspaikan pinta-alasta, kui-
tenkin enintään 300 neliömetriä ja 
kerrosten lukumäärä enintään puo-
litoista (rakennusjärjestys 25 §). 
Rakennusjärjestyksessä oli lisäksi 
osoitettu alue, jolla vapaa-ajan 
asunnon muuttaminen pysyvään 
asuinkäyttöön ei rakennusjärjes-
tyksessä mainittujen ehtojen täyt-
tyessä edellyttänyt poikkeamispää-
töstä tai suunnittelutarveratkaisua 
ennen rakennuslupaa (rakennus-
järjestys 27 §).

Hallinto-oikeus oli ELY-keskuk-
sen valituksesta kumonnut raken-
nusjärjestyksen hyväksymistä kos-
kevan kaupunginvaltuuston pää-
töksen edellä mainituilta osin. Kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa oli 
kaupunginhallituksen valituksesta 
ensin ratkaistava, oliko ELY-kes-
kuksella ollut oikeus valittaa hallin-
to-oikeudelle rakennusjärjestyksen 
hyväksymistä koskevasta päätök-
sestä. Sen jälkeen asiassa oli otetta-
va kantaa siihen, oliko rakennus-
järjestyksen hyväksymistä koskeva 
päätös hallinto-oikeuden kumoa-
milta osin lainvastainen.

Määräykset rakentamisen enim-
mäismäärästä kaavoittamattomilla 
ranta-alueilla koskivat koko kau-
pungin aluetta ja näin ollen myös 
sellaisia kaupungin alueita, joilla 
asiassa saadun selvityksen perus-
teella oli valtakunnallisesti ja maa-
kunnallisesti merkittäviä maise-
maan tai rakennettuun kulttuuri-
ympäristöön liittyviä arvoja. Vas-
taavasti käyttötarkoituksen muut-
tamista koskeva rakennusjärjestyk-
sen määräys koski rakennusjärjes-

tyksen liitekartassa osoitetun alue-
rajauksen perusteella osittain myös 
edellä mainittuja arvokkaita aluei-
ta. Mainituilla rakennusjärjestyk-
sen määräyksillä voitiin siten arvi-
oida olevan vaikutusta näiden ar-
vokkaiden maisema-alueiden ja ra-
kennettujen kulttuuriympäristöjen 
säilymiseen. Kun lisäksi otettiin 
huomioon käyttötarkoituksen muut-
tamista koskevassa määräyksessä 
tarkoitetun alueen laajuus sekä 
määräykseen liittyvien vaikutusten 
arviointien ympäristönsuojelulli-
nen merkitys, asia kuului kysymyk-
sessä olevien määräyksien osalta 
ELY-keskuksen toimialaan. Hallin-
to-oikeuden oli siten tullut tutkia 
ELY-keskuksen valitus.

Määräykset rakentamisen mää-
rästä kaavoittamattomilla ranta- 
alueilla koskivat ainoastaan mahdol-
lisen rakentamisen enimmäismää-
rää. Lisäksi oli otettava huomioon, 
että määräykset koskivat aluetta, jol-
le uuden asuinrakennuksen rakenta-
minen ilman asemakaavaa tai oike-
usvaikutteista yleiskaavaa edellytti 
aina poikkeamispäätöstä, johon oli 
mahdollista ottaa tarpeellisia määrä-
yksiä ja ehtoja. Rakennusjärjestys ei 
näin ollen sellaisenaan mahdollista-
nut kaavoittamattomille ranta-alueil-
le suurempaa rakentamisen määrää 
kuin mitä suunnitelmallisen raken-
tamisen piiriin kuuluvilla ranta-alu-
eilla oli kaavoituksen kautta voitu 
sallia, eikä rakennusjärjestyksen 
25 §:n määräyksiä näin ollen ollut 
pidettävä maanomistajien yhden-
vertaisen kohtelun vastaisina tai 
kaavoitukseen liittyvää suunnittelu-
varaa supistavina.

Rakennusjärjestyksen määräys, 
jolla mahdollistetaan vapaa-ajan 
asunnon muuttaminen pysyvään 
asuinkäyttöön ilman poikkeamis-
päätöstä tai suunnittelutarveratkai-
sua, voi koskea vain sellaisia alueita, 
joilla käyttötarkoituksen muutos ei 
aiheuta merkittäviä haitallisia ym-
päristö- tai muita vaikutuksia. Arvi-
oitaessa sitä, voiko määräyksestä ai-
heutua tällaisia kiellettyjä vaikutuk-
sia, oli otettava huomioon rakennus-
järjestyksen laatimisen perusteena 
olleet selvitykset sekä toisaalta mää-
räyksen alueellinen soveltamisala ja 
ne ehdot, joiden täyttyessä määräys 
tuli sovellettavaksi.

Määräyksen kattaman alueen ra-
jaus ja määräykseen liittyvä vaiku-

tusten arviointi olivat perustuneet 
rantaosayleiskaavatyön yhteydessä 
laadittuun vakituisen asumisen 
edullisuusvyöhyketarkasteluun, 
jossa vakituiseen asumiseen edulli-
set ranta-alueet oli määritelty tar-
kastelemalla kyläasutuksen, vesi-
huollon ja asuinrakennusten lupien 
sijoittumista ranta-alueille sekä pal-
veluiden ja julkisen liikenteen saa-
vutettavuutta. Määräys tuli siihen 
sisältyvien ehtojen perusteella so-
vellettavaksi ainoastaan sellaisilla 
jo rakennetuilla rakennuspaikoilla, 
joilla vapaa-ajan asunnon käyttötar-
koituksesta ei ollut määrätty asema-
kaavassa tai oikeusvaikutteisessa 
yleiskaavassa. Lisäksi määräyksen 
soveltamista rajoittivat siihen sisäl-
tyvät rakennuspaikan vähimmäis-
pinta-alaa, tieyhteyttä, asunnon tek-
nisiä ominaisuuksia sekä käytetyn 
rakennusoikeuden määrää ja ra-
kennusten etäisyyttä rantaviivasta 
koskevat ehdot. Käyttötarkoituksen 
muuttamisen edellytyksenä oli mää-
räyksen mukaan myös rakennus-
paikan liittäminen keskitettyyn jä-
tevesiverkostoon tai vaihtoehtoises-
ti se, että jätevesien käsittelyjärjes-
telmä täytti rakennusjärjestyksen ja 
ympäristönsuojelumääräysten eh-
dot. Ehtojen täyttyminen varmistet-
tiin tapauskohtaisesti vapaa-ajan 
asunnon käyttötarkoituksen muut-
tamiseen liittyvän rakennuslupa-
menettelyn yhteydessä.

Kun otettiin huomioon käyttötar-
koituksen muuttamista koskevan 
rakennusjärjestyksen määräyksen 
perusteena ollut selvitys sekä ne eh-
dot, joita käyttötarkoituksen muut-
tamiselle oli määräyksessä asetettu, 
rakennusjärjestystä laadittaessa oli 
riittävällä tavalla varmistuttu siitä, 
ettei määräyksestä aiheudu merkit-
täviä haitallisia ympäristö- tai muita 
vaikutuksia.

Kaupunginvaltuuston päätös ra-
kennusjärjestyksen hyväksymises-
tä ei ollut ELY-keskuksen hallin-
to-oikeudelle esittämillä perusteil-
la lainvastainen. Hallinto-oikeuden 
päätös kumottiin ja rakennusjär-
jestyksen hyväksymistä koskeva 
päätös jäi kokonaisuudessaan voi-
maan.

Äänestys 4–1.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 14 §, 
18 § 2 momentti, 129 a §, 191 § 
1 momentti 
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Laki elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksista 3 § 1 momentti 
9 kohta ja 2 momentti 3 kohta 
Kuntalaki 135 § 2 momentti

KHO:2021:185
Maankäyttö ja rakentaminen – 
Purkamislupa – Asemakaavamer-
kintä – Rakennussuojelu – Valta-
kunnallisesti arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristö – Tehdas-
rakennukset – Rakennusten 
kunto ja käyttökelpoisuus

A Oy:n konkurssipesä oli vuonna 
2017 hakenut purkamislupaa teh-
dasalueella sijaitsevien 18 tehdas-
rakennuksen ja rakennelman pur-
kamiseen. Teollinen toiminta alueel-
la oli päättynyt vuonna 2014.

Tehdasalueella oli voimassa vuon-
na 1980 vahvistettu asemakaava, 
jossa alueen rakennuksia ja raken-
nelmia ei ollut osoitettu suojeltavik-
si. Niitä ei ollut suojeltu myöskään 
rakennussuojelulain (60/1985) tai 
rakennusperinnön suojelemisesta 
annetun lain nojalla.

Tehdasalue kuului osana Museo-
viraston inventoiman valtakunnal-
lisesti merkittävän rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen (RKY) koh-
teeseen ”Valkeakosken tehtaat ja 
yhdyskunta”. Vuonna 2009 julkais-
tussa kohdekuvauksessa todettiin 
muun ohella, että Valkeakosken 
tehtaat ja niihin liittyvät laajat asuin-
alueet sekä useat yhteiskunnalliset 
rakennukset kuvastavat esimerkil-
lisellä tavalla taajaman rakentumis-
ta teollisuuden ja vesistön yhtey-
teen.

Vuonna 2017 hyväksytyssä maa-
kuntakaavassa oli laaja aluerajaus-
merkintä (RK), joka koski muun 
ohella edellä mainittua RKY-aluet-
ta. RK-merkintään liittyi suunnit-
telumääräys, jonka mukaan alueen 
yksityiskohtaisemmassa rakenta-
misessa ja käytössä oli varmistetta-
va, että valtakunnallisesti merkit-
tävät kulttuuriympäristöjen arvot 
säilyvät.

Tehdasalueella ei ollut voimassa 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, mut-
ta alueen yleiskaavoitus oli vireillä. 
Vuonna 2020 nähtävillä olleessa 
yleiskaavaehdotuksessa tehdasalue 
oli osoitettu teollisuus- ja varasto-
alueeksi ja sitä koski terveyshaitan 
poistamistarvetta koskeva merkin-
tä. Yleiskaavaehdotuksessa tehdas-

alueelle ei ollut osoitettu suojelu-
määräyksiä.

Konkurssipesän purkamislupa-
hakemuksesta oli pyydetty ja saatu 
lausunnot muun ohella ELY-keskuk-
selta, maakuntamuseolta ja kaupun-
gin kaavoituspäälliköltä. Hakemuk-
sen johdosta tehdasalueella oli jär-
jestetty katselmus.

Kaupunki oli purkamislupaha-
kemuksen käsittelyn eri vaiheissa 
ilmoittanut, että sillä ei ollut alueen 
maankäyttöön liittyvää tarvetta 
muuttaa alueen asemakaavaa. Teh-
dasalueen rakennusten suojelu ei 
ollut myöskään vireillä rakennus-
perinnön suojelemisesta annetun 
lain nojalla.

Kaupungin rakennusvalvontavi-
ranomainen oli vuonna 2019 myön-
tänyt konkurssipesälle purkamis-
luvan hakemuksessa tarkoitettujen 
rakennusten ja rakennelmien pur-
kamiseen lukuun ottamatta voima-
laitoksen piippua.

Korkeimmassa hallinto-oikeudes-
sa oli ELY-keskuksen valituksen joh-
dosta arvioitavana, oliko purkamis-
lupa voitu tässä tilanteessa myöntää 
puheena oleville tehdasrakennuk-
sille ja -rakennelmille.

Korkein hallinto-oikeus viittasi 
ratkaisun lähtökohtanaan vakiintu-
neeseen oikeuskäytäntöön, jonka 
mukaan maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaisen purkamislupajärjes-
telmän tarkoituksena ei ollut ra-
kennusten purkamista rajoittavan 
uuden lupajärjestelmän luominen, 
vaan sen varmistaminen, että ra-
kennuksen suojelua koskeva asia 
voitiin ratkaista kohtuullisessa 
ajassa maankäyttö- ja rakennuslain 
vaatimukset täyttävällä kaavarat-
kaisulla tai rakennusperinnön suo-
jelemisesta annetun lain mukaisel-
la suojelupäätöksellä. Jollei raken-
nusta asemakaavalla tai rakennus-
perinnön suojelemisesta annetun 
lain nojalla päätetä kohtuullisessa 
ajassa suojella tai tällainen asia ole 
tullut kohtuullisessa ajassa vireille, 
eikä muutakaan toimenpidettä ra-
kennuksen suojelemiseksi ole vi-
reillä, rakennuksen purkamiselle ei 
ole maankäyttö- ja rakennuslain 
139 §:n 1 momentissa säädettyjä 
esteitä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että yksinomaan maakuntakaavan 
yksityiskohtaisempaan kaavoituk-
seen kohdistuva yleispiirteinen ja 

laajaa aluetta koskeva RK-merkintä 
ja sitä koskeva suunnittelumääräys 
eivät merkinneet sitä, että purka-
mislupahakemuksen kohteena ol-
leiden tehdasrakennusten ja -ra-
kennelmien suojelua koskeva asia 
tulisi ratkaistuksi kohtuullisessa 
ajassa maankäyttö- ja rakennuslain 
säännökset täyttävällä yksityiskoh-
taisemmalla kaavalla. Kunnalla oli 
harkintavaltansa puitteissa mah-
dollisuus päättää, mille alueille ja 
missä aikataulussa asemakaavoja 
laaditaan. Vastikään hyväksytyllä 
maakuntakaavalla ei siten ollut vä-
littömiä oikeusvaikutuksia arvioi-
taessa kysymyksessä olevan purka-
misluvan myöntämisedellytyksiä.

Rakennetun kulttuuriympäris-
tön arvoista esitetyn selvityksen 
perusteella voitiin kuitenkin arvioi-
da, että purkamislupahakemuksen 
kohteena olevilla rakennuksilla ja 
rakennelmilla, jotka muodostivat 
osan puheena olevan tehdasalueen 
rakennuskannasta, oli ainakin ollut 
merkittävää valtakunnallista kult-
tuurihistoriallista arvoa osana RKY- 
kohteeseen sisältyvää tehdasaluet-
ta ja samalla tämän laajan RKY-koh-
teen aluekokonaisuutta. Toisaalta 
asiassa oli osoitettu, että teollisen 
toiminnan loputtua rakennusten 
kunto oli merkittävästi heikenty-
nyt. Rakennuksia ei ollut teollisen 
toiminnan loppumisen jälkeen 
enää lämmitetty ja rakennukset oli-
vat rapautuneet. Rakennuksiin oli 
myös kohdistunut ilkivaltaa. Maa-
perä purettavaksi haettujen raken-
nusten kohdalla oli suurelta osin 
pilaantunut. Rakennusten toimin-
tahistorian perusteella oli lisäksi 
olettavaa, että rakennusten raken-
teissa oli asbestin lisäksi myös mui-
ta haitta-aineita. Rakennuksille ei 
ollut myöskään tilojen ominaisuuk-
sien vuoksi löydettävissä käyttäjää, 
joka olisi voinut ylläpitää raken-
nuksia.

Edellä lausutun perusteella ja 
kun myös otettiin huomioon, että 
kysymys oli rakennuksista ja raken-
nelmista, joita ei ollut suojeltu ase-
makaavalla eikä rakennussuojelu-
lain (60/1985) tai rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain nojalla, 
korkein hallinto-oikeus katsoi, että 
rakennusvalvontaviranomaisen 
päätös oli perustunut hallintolain 
31 §:n 1 momentin tarkoittamalla 
tavalla riittäviin selvityksiin.
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Johtopäätöksessään korkein hal-
linto-oikeus viittasi vielä edellä lau-
suttuun purkamislupajärjestelmän 
tarkoitukseen ja katsoi, että purka-
misluvan myöntämiselle ei näissä 
oloissa ollut maankäyttö- ja raken-
nuslain 139 §:n 1 momentissa sää-
dettyjä esteitä. Hallinto-oikeuden 
päätöksen lopputuloksen muutta-
miseen ei siten ollut perusteita. 
ELY-keskuksen valitus hylättiin.

Äänestys 5–4, esittelijän eriävä 
mielipide.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 20 § 
1 momentti, 57 § 2 momentti, 
118 §, 127 § 1 momentti ja 139 § 
1 momentti 
Laki rakennusperinnön suojele-
misesta 2 § 1 momentti, 5 § 1 mo-
mentti ja 8 § 1 momentti 
Hallintolaki 31 § 1 momentti 
Ks. KHO 2002:73, KHO 2002:74 
ja KHO 2021:82. Ks. ja vrt. KHO 
2020:158

Veroasiat

KHO:2021:168
Kiinteistövero – Rakennuksen 
verotusarvo – Jälleenhankin-
ta-arvo – Ikäalennus – Kylpylä-
hotelli – Kylpylärakennus – Ra-
vintolarakennus – Rakennusten 
liiketoiminnallinen yhteys

B Oy omisti kiinteistön, jolla sijait-
sevien useiden eri rakennusten ko-
konaisuudessa toimi kylpylähotelli. 
Päärakennuksesta suurin osa oli 
eri ravintolatoimintoihin liittyviä 
tiloja. Kylpylärakennuksessa oli 
kylpylä- ja hotellitilojen lisäksi tilat 
day spa -hoidoille ja kampaamolle, 
keilahallille, kahdelle ravintolalle 
sekä lasten leikkimaailmalle. Suu-
rin osa kylpylärakennuksesta oli 
muussa kuin hotellitoiminnan ma-
joituskäytössä. Asiassa oli ratkais-
tavana, oliko kylpylähotellin päära-
kennuksen ja kylpylärakennuksen 
verotusarvot vahvistettava toimis-
torakennuksen jälleenhankinta-ar-
von laskentaperusteiden ja ikäalen-
nusprosentin mukaan.

Korkein hallinto-oikeus totesi, 
että kiinteistöveron verotusarvon 
määrittävää jälleenhankinta-arvoa 
ja ikäalennuksia oli tarkasteltava 
kunkin rakennuksen osalta erik-
seen. Asiassa ei ollut merkitystä sil-
lä, että rakennuksilla oli liiketoi-

minnallinen yhteys samalla kiin-
teistöllä harjoitettavaan hotellitoi-
mintaan ja että rakennukset muo-
dostivat toiminnallisen kokonai-
suuden. Kun otettiin huomioon ky-
seisten rakennusten käyttötarkoi-
tuksista ja rakenteista saatu selvi-
tys, päärakennus ja kylpyläraken-
nus eivät olleet verrattavissa Veron-
saajien oikeudenvalvontayksikön 
vaatimalla tavalla jälleenhankin-
ta-arvoasetuksen 14 §:n ja arvosta-
mislain 30 §:n 1 momentin 1 koh-
dan mukaiseen toimistorakennuk-
seen. Hallinto-oikeuden päätöksen 
lopputulosta, jossa ottamatta kan-
taa rakennusten oikeaan luokitte-
luun asia oli palautettu Verohallin-
nolle uudelleen käsiteltäväksi, ei 
muutettu.

Kiinteistöverotus verovuosilta 
2012–2017.

Kiinteistöverolaki 2 § 1 momentti, 
2 momentti 1 kohta ja 3 momentti 
sekä 15 § 1 momentti 
Laki varojen arvostamisesta vero-
tuksessa 28 § sekä 30 § 1 moment-
ti 1 ja 2 kohta sekä 2 momentti 
Valtiovarainministeriön asetus ra-
kennusten jälleenhankinta-arvon 
perusteista 14, 16 ja 20 § 
Ks. myös KHO 2021:79 ja KHO 
24.4.2018 taltionumero 1941 (lyhyt 
ratkaisuseloste)

KHO:2021:172
Henkilökohtaisen tulon verotus 
– Suomen kansalainen – Yleinen 
verovelvollisuus – Rajoitettu 
verovelvollisuus – Kolmen 
vuoden sääntö – Olennaiset siteet 
Suomeen – Taloudelliset siteet

Suomen kansalainen F oli muutta-
nut puolisonsa ja heidän yhteisten 
alaikäisten lastensa kanssa elo-
kuussa 2019 pysyvästi puolison ko-
timaahan Tšekkeihin. Muuton jäl-
keen F oli aloittanut päätoimisen 
työskentelyn C s.r.o.:n markkinoin-
tijohtajana ja johtoryhmän jäsene-
nä. Hänellä ei ollut enää muuton 
jälkeen asuntoa Suomessa, vaan 
perhe asui vuokralla Tšekeissä.

F:llä oli muuton jälkeen edelleen 
taloudellisia siteitä Suomeen. Hän 
omisti sijoitustoimintaa harjoitta-
van A Oy:n koko osakekannan sekä 
X Oy:stä 34 prosenttia ja B Oy:stä 
5 prosenttia. F toimi toimitusjohta-
jana ja hallituksen puheenjohtaja-

na A Oy:ssä, mutta tämä ei edellyt-
tänyt hänen läsnäoloaan Suomes-
sa. Lisäksi F oli hallituksen pu-
heenjohtajana D Oy:ssä ja hallituk-
sen jäsenenä X Oy:ssä, G Oy:ssä, 
H Oy:ssä ja B Oy:ssä, mutta hän ei 
osallistunut yhtiöiden operatiivi-
seen toimintaan.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että vaikka F:llä oli edelleen säily-
nyt luonteeltaan taloudellisia siteitä 
Suomeen, hänen kaikki muut asian 
arvioinnin kannalta merkitykselli-
set siteensä Suomeen olivat katken-
neet. Kun lisäksi otettiin huomioon, 
että F:n Suomeen säilyneiden talo-
udellisten siteiden ei ollut katsotta-
va edellyttävän säännöllisiä käynte-
jä ja aktiivista toimintaa täällä, 
nämä siteet eivät yksinään muodos-
taneet sellaisia tuloverolain 11 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja olennai-
sia siteitä Suomeen, joiden perus-
teella häntä olisi edelleen voitu pi-
tää yleisesti verovelvollisena muut-
tovuoden jälkeen. Näin ollen F:ää 
oli pidettävä Suomessa rajoitetusti 
verovelvollisena 1.1.2020 alkaen.

Ennakkoratkaisu verovuosille 
2020 ja 2021.

Tuloverolaki 9 § 1 momentti 
(1535/1992) 1 kohta ja 11 § 1 mo-
mentti

KHO:2021:179
Elinkeinotulon verotus – Korko-
jen vähennyskelpoisuus – Yritys-
kauppa – Konserniavustus – Osa-
keyhtiön perustaminen yrityksen 
ostamista varten – Holdingyhtiö 
– Osakkeiden hankintavelka – 
 Veron kiertäminen

Ruotsalaiset yhtiöt H AB ja B AB 
olivat elokuussa 2010 sopineet muun 
ohella E Oy:n osakkeiden myynnis-
tä B AB:lle ja siitä, että B AB voi 
siirtää oikeutensa ja velvollisuuten-
sa ostaa sanotut osakkeet välittö-
mästi tai välillisesti omistamalleen 
tytäryhtiölle. B AB:n tytäryhtiö oli 
perustanut D Oy:n elokuussa 2010. 
Syyskuussa 2010 ennen yrityskau-
pan loppuun saattamista B AB oli 
siirtänyt oikeutensa ja velvollisuu-
tensa E Oy:n osakkeiden ostami-
seen D Oy:lle. Omistusoikeus E Oy:n 
osakkeisiin oli siirtynyt D Oy:lle 
syyskuun 2010 lopussa. D Oy oli ra-
hoittanut E Oy:n osakkeiden han-
kinnan pääosin B AB:ltä ottamal-
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laan velalla, josta aiheutuneet kor-
kokulut D Oy oli vähentänyt vuosit-
tain verotuksessaan.

Verotarkastuskertomuksessa oli 
katsottu, että yrityskaupan laina-
vastuun siirtämiselle monivaihei-
sessa omistus- ja rahoitusjärjeste-
lyssä D Oy:lle ei ollut esitetty vero-
tuksesta riippumattomia liiketalou-
dellisia perusteita ja että järjestely 
oli toteutettu yksinomaan veroetu-
jen saamiseksi hyödyntämällä Suo-
men konserniavustusjärjestelmää 
ja korkovähennysoikeutta. E Oy:n 
osakkeiden hankintaan kohdistu-
van velan korkokulut oli tällä pe-
rusteella lisätty D Oy:n verotetta-
viin tuloihin verovelvollisen vahin-
goksi toimitetuissa verovuosien 
2012–2015 verotuksien oikaisuissa 
ja verovuoden 2016 verotusta toi-
mitettaessa. Veronsaajien oikeu-
denvalvontayksikkö oli lisäksi esit-
tänyt, että esillä olevat toimet olivat 
kokonaisuudessaan keinotekoisia 
tavalla, joka oli verrannollinen kor-
keimman hallinto-oikeuden vuosi-
kirjaratkaisussa KHO 2016:72 esil-
lä olleeseen tilanteeseen.

D Oy oli hankkinut E Oy:n osak-
keet riippumattomalta osapuolelta. 
Elinkeinotulon verottamisesta an-
netun lain esitöiden perusteella 
lainsäätäjän lähtökohta oli, että 
riippumattomien osapuolten väli-
sissä osakekaupoissa holdingyhti-
öiden käyttöön liittyviä veroetuja 
rajoitetaan lakia muuttamalla. Tä-
män vuoksi ja kun otettiin huo-
mioon, että elinkeinotulon verotta-
misesta annetun lain lähtökohta 
oli, että elinkeinotoiminnassa ker-
tyneet korkokulut ovat vähennys-
kelpoisia, holdingyhtiön perusta-
mista riippumattomien tahojen vä-
lisen yrityskaupan osakkeita hank-
kivaksi yhtiöksi ja holdingyhtiön 
rahoittamista osin omalla pääomal-
la ja osin konsernin sisäisellä velal-
la ei ollut katsottava verotusmenet-
telystä annetun lain 28 §:n perus-
teella keinotekoiseksi toimeksi. 
Tällaista tilannetta ei myöskään ol-
lut rinnastettava korkeimman hal-
linto-oikeuden vuosikirjaratkaisus-
sa KHO 2016:72 esillä olleeseen ti-
lanteeseen. D Oy:llä oli siten oikeus 
vähentää E Oy:n hankintaan koh-
distuvan velan korkokulut vero-
vuosien 2012 ja 2013 verotuksis-
saan elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain 7 §:ssä ja 18 §:n 1 mo-

mentin 2 kohdassa säädetyllä taval-
la sekä verovuosien 2014–2016 ve-
rotuksissaan saman lain 7 §:ssä, 
18 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 
18 a §:ssä säädetyllä tavalla. Vero-
vuodet 2012–2016.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 
7 § 1 momentti, 18 § 1 momentti 
2 kohta ja 18 a § (983/2012) 1, 2 ja 
5 momentti 
Laki verotusmenettelystä 28 § 
Ks. KHO 1989 B 513 ja vrt. KHO 
2016:72 ja KHO 2021:178

KHO:2021:183
Varainsiirtovero – Jakautuminen 
– Kiinteistön omistusoikeuden 
luovutus – Vuokralle annettavat 
rakennukset – Toiminnan jatka-
minen – Veron kiertäminen

Kiinteistö Oy B oli tavallinen kiin-
teistöyhtiö, joka harjoitti vuokra- 
asuntojen rakennuttamista, omis-
tamista ja vuokraamista. Kiinteis-
tö Oy B omisti muun ohessa 11 
kiinteistöä. Kiinteistö Oy B oli tar-
koitus jakaa kokonaan elinkeino-
tulon verottamisesta annetun lain 
52 c §:ssä ja osakeyhtiölaissa tar-
koitetulla tavalla niin, että jakau-
tumisen yhteydessä perustettavil-
le vastaanottaville yhtiöille siirtyi-
si kullekin yksi kiinteistö. Vastaan-
ottavien yhtiöiden oli tarkoitus 
olla ensin tavallisia kiinteistöosa-
keyhtiöitä, mutta niiden yhtiöjär-
jestyksiä muutettaisiin jakautumi-
sen toteuttamisen jälkeen siten, 
että niistä tulisi asunto-osakeyh-
tiöitä tai keskinäisiä kiinteistöosa-
keyhtiöitä.

Koska Kiinteistö Oy B:n koko-
naisjakautuminen toteutettaisiin 
asiassa soveltuvissa yhtiöoikeudel-
lisissa säännöksissä eli osakeyhtiö-
lain säännöksissä tarkoitetulla ta-
valla, vastaanottavien yhtiöiden ei 
ollut suoritettava niille kokonaisja-
kautumisessa siirtyvistä kiinteis-
töistä varainsiirtoveroa varainsiir-
toverolain 4 §:n 1 momentin ja 
6 momentin perusteella. Koska ko-
konaisjakautumisella ja yhtiöjärjes-
tysten muutoksilla ei ollut katsotta-
va pyrittävän välttämään varain-
siirtoverolain mukaista veropoh-
jaa, vastaanottavien yhtiöiden ei 
myöskään ollut suoritettava niille 
kokonaisjakautumisessa siirtyvistä 
kiinteistöistä varainsiirtoveroa va-

rainsiirtoverolain 37 §:n perusteel-
la. Ennakkoratkaisu.

Varainsiirtoverolaki 4 § 1 moment-
ti, 4 § 6 momentti ja 37 § 1 mo-
mentti 
Ks. KHO 2021:182

KHO:2021:192
Arvonlisävero – Poikkeukset 
myynnin verollisuudesta – Rahoi-
tuspalvelu – Maksuliike – Maksu-
tapahtumien selvittely ja proses-
sointi – Keskuspankissa tapahtu-
vat katteensiirrot – Alihankkijalta 
ostettu palvelu

Ruotsalaisen yhtiön Suomen sivu-
liike myi asiakaspankeilleen palve-
lukokonaisuuden, joka muodostui 
asiakaspankkien välisiä maksuvel-
voitteita koskevien ja muiden tieto-
jen vastaanottamisesta ja lähettä-
misestä, maksujen selvittelystä eli 
asiakaspankkien välisten maksu-
velvoitteiden kokoamisesta ja kuit-
taamisesta sekä selvittelyn tulokse-
na muodostuvan tiedoston lähettä-
misestä Suomen Pankkiin. Sivu-
liikkeen mukaan sillä tuli olemaan 
pääsy keskuspankin järjestelmään, 
jonne se syötti katteensiirtoja kos-
kevat tiedot asiakaspankkien puo-
lesta ja näiden valtuuttamana. Kat-
teensiirtopyynnön seurauksena asia-
kaspankkien keskuspankissa ole-
via tilejä veloitettiin tai hyvitettiin 
ilman asiakaspankeilta vaadittavia 
toimenpiteitä. Varsinaiset tilisiirrot 
toteutti Suomen Pankki selvittely-
tiedoston sisältämien ohjeiden mu-
kaisesti. Sivuliike oli maksutapah-
tumien selvittelyssä ja katteensiir-
tojen toteuttamisessa vastuussa va-
rojen siirtämiseen liittyvistä oikeu-
dellisista ja taloudellisista muutok-
sista. Sivuliike osti asiakaspankeil-
le myymäänsä palvelua vastaavan 
palvelun alihankkijalta.

Asiaa kokonaisuutena arvioi-
taessa oli katsottava, että sivuliik-
keen asiakaspankeille suorittamat 
palvelut muodostivat sellaisen unio-
nin tuomioistuimen oikeuskäytän-
nössä tarkoitetun erillisen kokonai-
suuden, joka täytti arvonlisäverodi-
rektiivin 135 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitetun maksuja 
ja tilisiirtoja koskevien liiketoimien 
erityisiä ja olennaisia tehtäviä. Pal-
velua oli pidettävä arvonlisävero-
lain 42 §:n 1 momentin 4 kohdassa 



tarkoitettuna maksuliikkeenä. Si-
vuliikkeen ei siten ollut suoritetta-
va arvonlisäveroa asiakaspankeille 
myymästään palvelukokonaisuudes-
ta eikä myöskään käännetyn vero-
velvollisuuden perusteella sen os-
taessa vastaavan palvelun alihank-
kijalta. Sivuliikkeen valitus hyväk-
syttiin.

Keskusverolautakunnan arvon-
lisäverotusta koskeva ennakkorat-
kaisu ajalle 20.11.2020–31.12.2021.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 
1 kohta, 9 § 1 momentti, 41 § ja 
42 § 1 momentti 4 kohta 
Neuvoston direktiivi yhteises-
tä arvonlisäverojärjestelmästä 
2006/112/EY 135 artikla 1 kohta 
d alakohta 
Unionin tuomioistuimen 
tuomiot asioissa C-2/95, 
SDC (ECLI:EU:C:1997:278), 
C-464/12, ATP PensionService 
(ECLI:EU:C:2014:139), C-607/14, 
Bookit (ECLI:EU:C:2016:355) 
ja C-42/18, Cardpoint 
(ECLI:EU:C:2019:822) 
Kts. myös Högsta förvaltnings-
domstolen (Sverige) 2021 ref. 45, 
Mål nr 6927–20

KKO:N  
VALITUSLUVAT

VL:2021–91
Oikeudenkäyntimenettely – Pois-
saolo oikeudesta vastaajana

Diaarinumero: R2021/8

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Turun hovioikeus 27.11.2020 
R20/526

Vastaaja oli kutsuttu hovioikeuden 
pääkäsittelyyn uhalla, että valitus voi-
daan jättää sillensä, jos hän ei saavu 
pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti, tai 
mikäli hän käyttää asiamiestä, uhalla 
että asia voidaan hänen henkilökoh-
taisesta poissaolostaan huolimatta 
ratkaista. Vastaaja jäi henkilökohtai-
sesti pois pääkäsittelystä, mutta oli 
pääkäsittelyssä läsnä asiamiehen 
edustamana. Hovioikeus jätti asian 
sillensä pidettyään vastaajan henki-
lökohtaista kuulemista asian ratkai-
semisen kannalta välttämättömänä.

Kysymys hovioikeuden menette-
lyn oikeellisuudesta.

VL:2021–96
Perintökaari – Pesänselvitys – 
Asiavaltuus

Diaarinumero: S2021/515

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Vaasan hovioikeus 8.7.2021 
S20/655

Kuolinpesä oli määrätty pesänsel-
vittäjän hallintoon. Kysymys kuolin-
pesän osakkaan oikeudesta ajaa oi-
keustointen pätemättömyyttä koske-
via kanteita omissa nimissään pesän 
hyväksi.

VL:2021–101
Oikeudenkäynnin julkisuus – Oi-
keudenkäyntiasiakirjan julkisuus

Diaarinumero: R2021/679

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 21.6.2021 
R20/2285

Kysymys siitä, voidaanko julkises-
sa pääkäsittelyssä kuultujen henki-

löiden kertomuksista tehdyt ääni-
tallenteet määrätä salassapidettä-
viksi.

VL:2021–103
Murha – Tappo

Diaarinumero: R2021/847

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Vaasan hovioikeus 17.9.2021 
R20/1009

A oli antanut tiedottomalle B:lle 
unilääkkeitä, pistänyt tähän noin 
30 insuliiniyksikköä, tukahdutta-
nut tätä tyynyllä noin 5–10 minuu-
tin ajan, lyönyt veitsellä lukuisia 
kertoja B:tä kaulan alueelle ja viiltä-
nyt tätä veitsellä vasemman käden 
ranteeseen ja näin pitkäkestoista 
väkivaltaa käyttäen aiheuttanut B:n 
kuoleman.

Kysymys siitä, oliko A:n syyksi 
hovioikeudessa luettu tappo tehty 
vakaasti harkiten, oliko rikos tehty 
erityisen raa’alla tai julmalla taval-
la, ja oliko se myös kokonaisuutena 
arvostellen törkeä.

VL:2021–104
Veropetos – Törkeä veropetos 
– Tahallisuus

Diaarinumero: R2021/455

Alemman tuomioistuimen ratkai-
su: Helsingin hovioikeus 6.4.2021 
R19/2743

A oli esitäytetyillä veroilmoituksil-
la jättänyt ilmoittamatta ulkomail-
ta saamiaan pääomatuloja. Kysy-
mys siitä, oliko hän menettelyllään 
syyllistynyt törkeään veropetok-
seen.
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