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KUVIOT JA TAULUKOT
Kuvio 1. Jätelain 646/2011 mukaiset jätehuollon vastuut. Pelkistetty kuvaus.
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1. JOHDANTO
Uuden jätelain (646/2011) (JäteL) säätämisellä täytäntöönpantiin Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (jätedirektiivi)1. Hallituksen esityksen 199/2010 vp (myöhemmin HE 199/2010 vp) mukaan
uudistuksen keskeisiä tavoitteita olivat jätehuollon vastuunjaon sekä eri toimijoiden velvollisuuksien selkeyttäminen. Tarpeellisena pidettiin myös kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden tehtävien määrittelemistä aikaisempaa tarkemmin, koska nämä organisaatiot tarjoavat jätehuoltopalveluja myös markkinaehtoisesti. Tällä tavoiteltiin julkisten ja yksityisten
toimijoiden välisen kilpailuneutraliteetin varmistamista sekä alueellisen yhteistyöedellytysten parantamista.2

Jätelain vastuunjaossa pääsääntönä on jätteen haltijan vastuu jätehuollon järjestämiseksi
(JäteL 28 §). Poikkeuksena tähän on kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto asumisessa,
julkisessa palvelutoiminnoissa ja koulutus- ja terveyspalveluissa syntyville jätteille (JäteL 32 §). Tuottajavastuun alaisuuteen kuuluvien jätteiden osalta jätehuollon järjestämisvastuu on tuottajalla (JäteL 46 § ja 48 §). Tämän perusvastuujaon lisäksi kunnalla on
jätelain 33 §:n mukainen toissijainen järjestämisvelvollisuus elinkeinotoiminnan jätteiden
jätehuollon järjestämiseksi laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Tuottajavastuun alle
kuuluvien jätteiden osalta kunnille on annettu oikeus järjestää myös tällaisten jätteiden
jätehuolto tietyissä tilanteissa (JäteL 35.1 § ja 47.3 §). Vastuunjako ja sen rajapinnat on
kuvattu pelkistetysti kuviossa 1.

Jätelain esitöiden vaikutusarvioinnissa todetaan, että ”Esityksellä selkiytettäisiin eri toimijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä parannettaisiin tasapuolisen kilpailun edellytyksiä jätehuoltoalalla.”3 Lainsäädäntöuudistuksen tavoitteena oli selkeyttää vastuunjakoa, mutta varsinkin kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvastuun (jatkossa TSV)
osalta jätelain 33 § on koettu epäselväksi. Samoin sen toteutumisen seurannassa on to-

1

EUVL, N:o L 312, 22.11.2008, s. 3-30.
HE 199/2010 vp, s. 32.
3
HE 199/2010 vp, s. 48.
2

2
dettu puutteita. Suurin osa jätehuoltoviranomaisista ei seuraa miten kunnalliset jätehuoltoyhtiöt toteuttavat toissijaista vastuutaan.4 TSV-toimintaan liittyy myös kilpailuneutraliteettiongelma silloin kun markkinoilla on olemassa yksityisiä jätehuoltopalvelujen tarjoajia.

Kunnan toissijainen vel-

Kunnille annetut oikeu-

vollisuus järjestää jäte-

det tuottajavastuun alai-

huolto (TSV)

siin jätteisiin

JäteL 33 §
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JäteL
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6. luku
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46 § ja 48 §

Kuvio 1: Jätelain (646/2011) mukaiset jätehuollon vastuut. Pelkistetty kuvaus.

Varsinaisen normitulkinnan lisäksi ongelmana on alalla toimivien yksityisten jätehuoltoyritysten osalta muutoksenhakumahdollisuus. TSV:sta ei ole tehty sellaisia julkaistuja päätöksiä, joihin yksittäinen alalla toimiva yritys voisi hakea muutosta. Joissakin jätelautakunnissa5
TSV:n toteuttamissuunnitelma on merkitty vain tiedoksi ja siihen ei ole osoitettu muutoksenhakua. Vastaavasti kunnallisten jäteyhtiöiden tekemiä TSV-sopimuksia ei ole julkaistu
missään. Yksityisellä jätehuoltopalveluja tarjoavalla toimijalla ei ole käytettävissä tietoa,
jonka perusteella voisi arvioida kohdistaako kunnallinen jäteyhtiö TSV-toimintaansa myös
sellaisiin palveluihin, joita on tarjolla markkinoilla. Myöskään oikeusturvan hakeminen tiedonpuutteen takia ei ole mahdollista.

4
5

Valtakari ym. 2014, s. 30.
Ks. Savo-Pielisen jätelautakunta, ptk. 02.06.2016.
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2. TUTKIELMAN KOHDE JA TUTKIMUSMENETELMÄT
2.1 Tutkielman aihe ja sen valintaan vaikuttaneet seikat
Tutkielman aiheena on jätelain 33 § ja sen tulkinta. Nykyinen jätelaki tuli voimaan 1.5.2012,
joten oikeuskäytäntöä kyseisen lain osalta on kertynyt vasta vähän. Kunnan toissijaisen jätehuoltovastuun osalta oikeuskäytäntöä ei ole olemassa. Tämä on osaltaan johtunut siitä, että
TSV-käytännöt ja niiden seuranta vaihtelevat alueittain.6 Koska TSV:n käyttöä ei ole seurattu kattavasti eikä siitä ole yleensä tehty valituskelpoisia päätöksiä, ei oikeuskäytäntökään
ole voinut syntyä.

Jätelain 33 § sisältää ympäristöoikeudellisille normeille tyypillisiä ei niin eksakteja määritelmiä, joiden tulkinnassa on epäselvyyttä.7 Ympäristöministeriön julkaisemassa jätelakioppaassa (jätelakiopas, JOPAS) 8 TSV-toiminnasta on joitakin suosituksia. Siinäkin on
puutteita etenkin markkinaehtoisen toiminnan arvioimisen, hallinnollisen läpinäkyvyyden ja
oikeusturvan osalta. Jätelain 33 §:ssä eikä jätelain esitöistä käy selkeästi esille, miten tuo
markkinaehtoisen toiminnan arvioinnin saatavuus tulisi tehdä.

TSV-toiminnalla on myös tiivis kytkentä kilpailu- ja hankintalainsäädäntöön, joka aiheuttaa
omat haasteet jätelain 33 §:n tulkinnalle. Jätelaissa edellytetään markkinaehtoisen toiminnan
eriyttämistä kirjanpidossa (JäteL 44.1 §). TSV-toiminnan osalta tällaista eriyttämisvelvollisuutta ei ole, joten tietoja TSV-toiminnan todellisesta laajuudesta ei ole saatavilla. Rajapinta
TSV-toiminnan ja markkinaehtoisen toiminnan välillä on epäselvä, joten on mahdollista, että
osa TSV-toiminnoiksi merkityistä palveluista olisikin markkinaehtoista toimintaa.

Hallitus antoi kesäkuussa 2016 esityksen hankintalain uudistamiseksi (HE 108/2016 vp),
jonka tavoitteena on täytäntöönpanna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2014/24/EU julkisista hankinnoista ja direktiivin 2014/18/EY kumoamisesta (hankintadirektiivi)9 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU vesi- ja energiahuollon
sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin

6

Valtakari ym. 2014, s. 30.
Valtakari ym. 2014, s. 76-77.
8
Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2015 Jätelakiopas. Yhdyskuntajätehuoltoa ohjaavat säännökset. Lyhenteenä
käytetään yleisesti termiä JOPAS.
9
EUVL, N:o L 94, 28.3.2014, s. 65-242.
7
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2004/17/EY kumoamisesta (erityisalojen hankintadirektiivi)10 ja Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi 2014/23/EU käyttöoikeussopimusten tekemisestä (konsessiodirektiivi)11. HE 108/2016 vp sisältää esityksen sidosyksikköhankinnan (in house-hankinta) edellytyksistä, joista yksi edellytys on, että in house-yksikkö ei harjoittaisi kuin vähäisessä määrin liiketoimintaa muiden siihen määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden kanssa. In
house-rajaksi on HE:ssä asetettu 5 % liikevaihdosta tai 500 000 euroa ja mikäli markkinoilla
ei ole todellisia, kilpailukykyisiä vaihtoehtoja, in house-raja olisi 10 % liikevaihdosta.12

TSV-toiminta on jätelain esitöiden mukaan kunnan lakisääteiseksi palveluksi luettava tehtävä, joka tapahtuu sidosyksikön omistajien toimeksiannosta ja joka ei täten vaarantaisi sidosyksikköasemaa.13 Selkeää tulkintaa siitä mitä TSV-palveluilla tarkoitetaan ja mitkä ovat
ne edellytykset, joilla sitä voidaan tarjota, ei normin tulkinnallisen epäselvyyden ja oikeuskäytännön puuttumisen johdosta ole. Tämä puute on osaltaan johtanut hyvin erilaisiin tulkintoihin ja käytäntöihin. On siis mahdollista, että TSV-toiminnaksi on luettu myös sellaiset
palvelut, jotka tosiasiassa kuuluvat markkinaehtoiseen toimintaan.

Osa kunnallisista jätehuoltoyhtiöistä ilmoittaa markkinaehtoisen toiminnan hyvin alhaiseksi.
Toisaalta kunnallisten jäteyhtiöiden elinkeinotoiminnalle tarjotut TSV-palvelut muodostavat arviolta noin 20-30 % niiden liikevaihdosta.14 Esimerkiksi Puhas Oy ilmoittaa vuoden
2014 tilinpäätöksessään markkinaehtoisen toiminnan osuudeksi vain noin 3,4 % (vuonna
2015 4,5 %) liikevaihdosta ja TEM:ille hankintalain valmisteluryhmän mietintöön antamassaan vastineessa15 toteaa, että vuoden 2014 tuotoista 19 % tuli TSV-palvelujen myynnistä
yrityksille.

Parhaillaan on käynnissä myös vaikutusarviointi pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan kirjatun kuntien jätehuollon yksinoikeuksien rajaamisesta asumisessa syntyvään jätteeseen.16 Tavoiteaikataulu jätelain muutoksesta annettavalle HE:lle on joulukuu 2016.17

10

EUVL, N:o L 94, 28.3.2014, s. 243-374.
EUVL, N:o L 94, 28.3.2014, s. 1-64.
12
HE 108/2016 vp, s. 102-103 ja 296-297. Hankintadirektiivissä in-house raja on asetettu 20 %:iin. Ks. EUVL,
N:o L 94, 28.3.2014, s. 103-104.
13
HE 199/2010 vp, s. 85.
14
Salo 2015, s. 6.
15
Ks. lausuntopalvelu.fi, Puhas Oy:n lausunto 2.7.2015.
16
Ks. hallitusohjelma 2015, s. 24.
17
Ks. valtioneuvosto.fi Hallitusohjelman toteutus.
11
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TSV-toiminnan arviointi liittyy osaltaan jätelain muutokseen. Aihe on tällä hetkellä hyvin
ajankohtainen. Jätelain 33 §:n laajemmalle tarkastelulle on olemassa tarve.
2.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimusmetodi
Varsinaisena tutkimuskysymys on seuraava: Miten jätelain (646/2011) 33 §:ää tulisi tulkita?
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tulkintakannanotto tutkittavan oikeusnormin sisällöstä.
Alakysymyksenä tarkastelen jätelain 33 §:n mukaista päätöksentekomenettelyä ja siihen liittyviä oikeusturvakeinoja. Erityisesti tarkastelen sitä mille taholle TSV-toiminnan käytön
edellytysten arviointi kuuluu ja minkälainen päätös asiassa tulisi tehdä. Tutkimuksessa tuon
esille myös tutkittavan normin liittymiä kilpailu- ja hankintalainsäädäntöön, mutta niihin ei
tässä tutkimuksessa paneuduta syvällisemmin.

Tutkielmani päämetodi on lainoppi eli oikeusdogmatiikka. Lainopin metodiset vaatimukset
ovat täsmällisen ja olosuhteisiin muokkautuneen käsitteistön hyödyntäminen (systemaattisuuden vaatimus) sekä oikeudellisen argumentaation käyttö siten, että se täyttää kontrolloitavuuden vaatimuksen.18 Tulkinnassa käytän pääasiassa sananmuodon mukaista ja systemaattista tulkintaa sekä joiltain osin analogista tulkintaa.19 Kohdeauditoriona on lainsoveltajan eli tuomarin näkökulma. Tutkimukseen sisältyy myös empiirinen osuus eli kahden
case-esimerkin avulla tuon esille konkreettisia tulkintaongelmia. Arvioin näiden case-esimerkkien ratkaisujen oikeellisuutta suhteessa tässä tehtyyn tulkintakannanottoon.
2.2 Tutkielman rakenne ja lähdeaineisto
Tutkielmassa muodostettava tulkintakannanotto jätelain 33 §:ssä tehdään 3. luvussa. Empiirinen osuus, jossa arvioidaan käytännön toimia saadun tulkintakannanoton pohjalta, sisältyy
lukuihin 4. ja 5. Aineisto koostuu hankinta-asiakirjoista, viranomaisen pöytäkirjoista ja sähköpostikeskusteluista. Osiossa johtopäätökset käydään läpi saadut tutkimustulokset ja tuodaan esille mahdollisesti havaitut epäkohdat ja kehittämiskohteet.

18

Systematisoinnista ja tulkinnasta ks. Aarnio 2011, s. 12-13 ja Hirvonen 2012, s. 138-140.
Eri tulkintamenetelmistä ks. Hirvonen 2012, s.140-145, Laakso 2012, s. 339-362 ja Tolonen 2003, s. 109110.
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3. KUNNAN TOISSIJAINEN VASTUU JÄTEHUOLLOSSA
3.1 Jätelain (646/2011) tavoitteet ja soveltamisala
Jätelain tarkoituksena on jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvien terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen ja haittojen ehkäisy, jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen,
luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, toimivan jätehuollon varmistaminen ja roskaantumisen ehkäisy (JäteL 1 §). Tavoitteet ovat kolmen ensimmäisen kohdan osalta ovat
lähes yhteneväisiä EU:n jätedirektiivin (2008/98/EY) 1. artiklan kanssa. Toimivan jätehuollon varmistaminen ja roskaantumisen ehkäisy ovat kansallisia tavoitteita. Lain esitöiden (HE
199/2010) mukaan jätehuoltopalvelut on pyrittävä takaamaan kaikille jätteen tuottajille, riippumatta siitä missä tai minkälaisen toiminnan seurauksena jätteet ovat syntyneet.20

Jätelain soveltamisala kattaa jätteet, jätehuollon ja roskaantumisen sekä tuotteet ja toiminnat,
joista syntyy jätettä (JäteL 2.1 §). Jätteistä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisystä
säädetään lisäksi ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja terveyshaittojen ehkäisystä terveydensuojelulaissa (763/1994) (JäteL 2.3 §). Soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi ilmapäästöt ja jätevedet, siltä osin kuin niistä säädetään muualla lainsäädännössä, sekä
eläinperäiset sivutuotteet (JäteL 3.1 §).
3.2 Jätelaki 33 §: sisältö ja tavoitteet
Jätelain 28 §:n mukaan päänsääntönä on jätteen haltijan vastuu jätehuollon järjestämiseksi.
Kunnan velvollisuudesta järjestää jätehuolto ja sen piirin kuuluvista toiminnoista säädetään
jätelain 32 §:ssä. Lisäksi kunnan velvollisuudesta järjestää jätehuolto toissijaisesti säädetään
jätelain 33 §:ssä.

JäteL (646/2011) 33 §: Kunnan on järjestettävä muun kuin 32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan
ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Jos
kysymyksessä on jatkuvasti ja säännöllisesti tarvittava jätehuoltopalvelu, kunnan on tehtävä
jätteen haltijan kanssa sopimus, jonka kesto on enintään kolme vuotta kerrallaan.

20

HE 199/2010 vp, s. 61.

7
Jätelain esitöiden mukaan kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden tavoitteena on jätehuollon toiminnan turvaaminen elinkeinotoiminnan jätteen tuottajille tilanteessa, jossa yksityistä jätehuollon palvelutarjontaa ei tietyllä alueella ole kohtuullisesti saatavilla.21 Taustalla on tarve varmistaa jätteiden käsittely siten, että se täyttää jätedirektiivin
terveyden- ja ympäristönsuojelun vaatimukset myös tilanteessa, jossa markkinaehtoinen palveluntarjonta ei toimi.22

TSV-toiminta on lain esitöissä tulkittu kunnan toimialaan kuuluvaksi lakisääteiseksi tehtäväksi. Kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden kannalta kyse olisi omistajakuntien toimeksiannosta
tapahtuvasta palvelujen järjestämisestä, jolloin yhtiöiden in house-asema ei vaarantuisi.23
Kunta tai kunnallinen jätehuoltoyhtiö ei lain esitöiden mukaan kilpailisi markkinoilla hoitaessaan TSV-toiminnan mukaista vastuutaan.24 Ympäristövaliokunnan mietinnössä korostettiin normin soveltamista vain poikkeusluonteisissa tilanteissa eli silloin kun yksityinen palveluntarjontaa ei ole lainkaan tietyllä alueella tai yksityisen jätehuoltopalvelun hinta jätteen
haltijalle muodostuisi kohtuuttomaksi.25
3.3 Jätehuoltoa ohjaavat oikeusperiaatteet
EU:n ympäristöpolitiikan keskeisimmät periaatteet ovat lähdeperiaate, korkean suojelun tason periaate, aiheuttamisperiaate, ennaltaehkäisyn periaate ja varovaisuusperiaate.26 Säädöspohja niille on SEUT 191(2) artiklassa.27 Näiden periaatteiden sitovuudesta on esitetty
erilaisia näkemyksiä. Krämerin mukaan kyseessä on yleiset suuntaviivat EU:n ympäristöpolitiikalle eikä niinkään sitovat säännöt, joita olisi sovellettava kaikissa EU:n ja jäsenvaltioiden toimenpiteissä.28 De Sadeleer puolestaan katsoo, että kyse on sitovista periaatteista, joiden soveltaminen on pakollista. Hänen mukaan jäsenvaltioiden olisi sovellettava niitä toteuttaessaan toimenpiteitä EU:n sekundaarilainsäädännöllä harmonisoidun ympäristösääntelyn alueella.29
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HE 199/2010 vp, s. 35.
HE 199/2010 vp, s. 41.
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HE 199/2010 vp, s. 50.
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HE 199/2010 vp, s. 85.
25
YmVM 23/2010 vp, s. 10.
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Ks. Hollo 2009, s. 83-84 ja Raitio 2013, s. 423.
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EUVL, N:o C 326, 26.10.2012, s. 132.
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Krämer 2016, s. 15.
29
de Sadeleer 2014, s. 41-42.
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Jätelaissa yleiset velvollisuudet ja periaatteet on kirjattu lain 2. lukuun. Jätelain 13 §:ssä
säädetään jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan haitan ja vaaran ehkäisemistä. Ensimmäisessä
momentissa kielletään jätteen hylkääminen ja hallitsematon käsittely ja se kattaa kaiken jätteeseen liittyvän epäasiallisen toiminnan.30 Pykälän toisessa momentissa määritellään jätehuollon vähimmäistaso ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi eli sillä toimeenpannaan jätedirektiivin 13. artikla. 31 Suojelun ala on määritelty laveasti ja suojelutavoitteet kohdistuvat laajasti kaikkiin jätehuollon toimijoihin.32 Pykälän 3. momentissa ilmenee ennaltaehkäisyn periaate eli jätehuollossa tulisi käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) ja
noudattaa ympäristön kannalta parasta käytäntöä (BEP).33

Omavaraisuus- ja läheisyysperiaatteesta säädetään jätelain 19 §:ssä, jolla on täytäntöönpantu
jätedirektiivin 16. artikla. Omavaraisuusperiaatteen tavoitteena on riittävä hyödyntämis- ja
loppukäsittelykapasiteetti kunnan vastuulle jätelain 32 § mukaan kuuluvalle jätteelle ja
muille jätteille. Arvioinnissa olisi huomioitava etusijajärjestys, maantieteelliset olosuhteet
sekä tiettyjen jätejakeiden erityiskäsittelyn tarve.34 Läheisyysperiaatteen mukaan jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että jätteet käsitellään mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa.35 Läheisyysperiaatteen tavoite on ennaltaehkäistä jätteiden pitkät kuljetusmatkat tilanteessa, jossa jätteelle löytyisi jätelain vaatimukset täyttävä käsittelypaikka lähempää. Säännös ei ole ehdoton, vaan se jättää jätteen haltijalle jonkin verran valinnanvaraa.36

Myös aiheuttamisperiaate on omana pykälänään jätelaissa (JäteL 20 §). Sen mukaan jätehuollon kustannuksista vastaa jätteen alkuperäinen tuottaja tai jätteen nykyinen tai aiempi
haltija. Kyseinen pykälä on lähes yhtenevä jätedirektiivin 14(1) artiklan kanssa. Aiheuttamisperiaate ohjaa kaikkea lain nojalla annettua norminantoa ja erityisesti sen on tarkoitus
ohjata tulkintaa jätehuollon ja roskaantumisen vastuunjaon (4-9 luvut) ja jätemaksujen (9
luku) osalta.37 Ympäristönsuojelussa aiheuttamisperiaate (Polluter Pays Principle, PPP)
keskeisimpiä periaatteita, jonka tarkoituksena on ympäristöä pilaavan tai vaaraa aiheuttavan
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HE 199/2010 vp, s. 74.
EUVL, N:o L 312, 22.11.2008, s. 14.
32
Kumpula 2013, s. 1565.
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Kumpula 2013, s. 1566.
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HE 199/2010 vp, s. 76.
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HE 199/2010 vp, s. 77.
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HE 199/2010 vp, s. 77-78.
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toiminnanharjoittajan vastuu syntyvistä ympäristöhaitoista ja etenkin niiden ennaltaehkäisystä.38
3.3 TSV-toiminnan edellytykset
3.3.1 Jätteenhaltijan pyyntö
Lähtökohtana TSV-toiminnalle on jätteenhaltijan pyyntö, joka on esitetty palvelutarjonnan
puutteen johdosta. Jätteen haltijaksi on jätelaissa määritelty jätteen tuottaja, kiinteistön haltija tai muu taho, jonka hallussa jäte on (JäteL 6.1 § 5. kohta). Määritelmä vastaa EU:n jätedirektiivin 3. artiklan kohtaa 6, jonka mukaan jätteen haltijalla tarkoitetaan jätteen tuottajaa
taikka luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka hallussa jäte on.

Sananmuodon mukaisen tulkinnan perusteella pyynnön voi esittää myös yksityinen jätehuoltoyritys, jonka hallussa jäte on ja joka jätteen tuottajan tai kiinteistön haltijan kanssa tehdyn
sopimuksen perusteella tuottaa elinkeinonharjoittajalle jätehuoltopalvelut. Samaan tulkintaan on päädytty YM:n jätelakioppaassa.39 Vastakohtaispäättelyn (argumentum e contrario)40 mukaan TSV-toiminnaksi ei voi lukea sellaista jätehuollon palvelutuotantoa, jossa jätteenhaltija ei ole esittänyt pyyntöä palvelutarjonnan puutteen johdosta.
3.3.2 Palvelutarjonnan puute
Jätelain 33 §:ään kirjattu palvelutarjonnan puute on ympäristöoikeudelle tyypillinen joustava normi.41 Jätelainsäädännössä ei ole tarkkaa määritelmää sille, milloin palvelutarjonnan
puute voidaan katsoa olevan olemassa. Lain esitöissä kyseisen pykälän yksityiskohtaisiin
perusteluihin on kirjattu, että varsinkin haja-asutusalueella yksityiset jätehuoltopalvelut
usein puuttuvat, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi jäisi kunnallinen palvelutarjonta42 Palvelutarjonnan täydellinen puuttuminen olisi siis selkeä, lainmukainen peruste käyttää TSV-palvelua. Käytännössä tällainen täydellinen palvelutarjonnan puute voisi olla hyvin harvaan-
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Kumpula 2013, s. 1341.
JOPAS 2015, s. 18.
40
Laakso 2012, s. 347-348.
41
Joustavan normin määritelmistä ks. Kumpula ym. 2014, s. 97 ja Kuusiniemi 2013, s. 189 ja 228.
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39

10
asutulla, syrjäisellä haja-asutusalueella, jossa jätteenkuljetukset on kunnallistettu ja elinkeinotoiminta on vähäistä. Kyseisessä tilanteessa yksityisellä jätehuoltoyrityksellä ei saata
olla taloudellisia toimintaedellytyksiä alueella.

Jätelain esitöissä käytetään myös ilmaisua ”silloin kun yksityistä palvelutarjontaa ei tietyllä
alueella ole kohtuullisesti saatavilla.”43 Ympäristövaliokunta on mietinnössään todennut,
että kyseessä on poikkeus, jota voitaisiin soveltaa vain rajatuissa tilanteissa, kuten silloin,
jos yksityisen jätehuoltopalvelun hinta muodostuu jätteen haltijalle kohtuuttomaksi.44 Myös
hallintovaliokunta totesi lausunnossaan, että TSV:ta voi soveltaa ainoastaan tilanteissa,
joissa yksityisiä jätehuoltopalveluja ei ole alueella kohtuullisesti saatavilla.45

Palvelutarjonnan kohtuullisen saatavuuden puute ja jätteen haltijalle muodostuva kohtuuton
hinta ovat siis jätelain esitöiden mukaan tilanteita, joissa TSV:ta voisi soveltaa. Mutta milloin sitten palveluntarjontaa voidaan katsoa olevan kohtuullisesti saatavilla ja missä kulkee
kohtuuttoman ja kohtuullisen jätehuoltopalvelun hinnan ero ovat kysymyksiä, joihin ei
löydy yksiselitteistä vastausta. HE 199/2010 vp ja HaVL 35/2010 vp sisältävät myös termin
alueella, mutta niissä ei ole tarkemmin määritelty mitä alueella tarkoitetaan.

Lain esitöissä on tuotu myös esille, että jätteen haltijan esittämä pyyntö kertoisi yleisellä
tasolla palvelumarkkinoiden puutteellisuudesta. Samassa yhteydessä todetaan, että voi myös
syntyä tilanteita, joissa pyyntö on esitetty kustannussyistä, vaikka yksityistä jätehuollon palveluntarjontaa olisikin tarjolla.46 Sananmuodon mukaista tulkintaa ei voida käyttää tulkittaessa termejä alueellinen kohtuullinen saatavuus ja kohtuuton hinta, vaan niiden merkityssisältöä on haettava systemaattisen tulkinnan keinoin. Tulkinnassa on huomioitava jätelain
tarkoitus, jätehuoltoa ohjaavat periaatteet sekä jätelain systematiikka.

Jätelaissa pääsääntönä on jätteen haltijan vastuu jätehuollon järjestämisestä. Kunnan järjestämä jätehuolto on poikkeus tähän pääsääntöön. TSV on poikkeus kunnan jätelain 32 §:n
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mukaiseen järjestämisvastuuseen, joten sitä tulisi tulkita suppeasti. Tätä TSV:n poikkeuksellisuutta ja sen soveltamisen rajoittamista puoltaa myös ympäristövaliokunnan mietintö.47
Jätelain tavoitteista etenkin toimivan jätehuollon turvaaminen, jolla on tarkoitettu taata kaikille jätteen tuottajille asianmukaiset jätehuoltopalvelut kaikissa olosuhteissa48, liittyy oleellisesti kunnan toissijaiseen vastuuseen. Lain esitöissä painotetaan jätedirektiivin terveyden
ja ympäristönsuojelun vaatimukset täyttävien jätteiden käsittelymenetelmien varmistamista
myös tilanteissa, joissa markkinaehtoinen palveluntarjonta ei toimi.49

Jätehuoltoa ohjaavat yleiset velvollisuudet ja periaatteet on kirjattu jätelain 2. lukuun. Omavaraisuusperiaate koskee jätelain 32 §:n mukaisia kunnan järjestämisvastuulle kuuluvaa sekalaista yhdyskuntajätettä ja sitä ei sovellettaisi muihin jätteisiin.50 Myös läheisyysperiaatetta sovelletaan samoihin jätteisiin kuin omavaraisuusperiaatetta. Kumpaakaan jätelain 19
§:ssä mainituta periaatetta ei sovelleta elinkeinotoiminnan jätteisiin. Sen sijaan jätelain 20
§:n mukaista aiheuttamisperiaatetta sovelletaan kaikkiin jätteen haltijoihin. Siinä lähtökohtana on jätteen tuottajan tai jätteen nykyisen tai aiemman haltijan vastuu jätehuollon kustannuksista. Myös yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä koskee kaikkia, mutta kyseessä ei ole ehdoton pakko, vaan ohjeellinen velvollisuus.51

Jätelain 33 §:n kirjattua termiä palvelun tarjonnan puute, jota esitöissä on selvennetty termein alueellinen kohtuullinen saatavuus ja kohtuuton hinta, on tulkittava sekä jätelain tavoitteiden, että jätehuollon periaatteiden ja vastuiden kannalta. Jätelain merkittävimpänä tavoitteena on jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen ennaltaehkäisy ja vähentäminen. Pelkästään sen perusteella kunnan velvollisuus tarjota toissijaisesti
jätehuoltopalveluja voidaan tulkita keinoksi täyttää Suomen perustuslain (731/1999) (PL)
20.2 §:ssä julkiselle vallalle asetettu velvoite ympäristöperusoikeuden toteuttamiseksi.52
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Aiheuttamisperiaatteen mukaan jätteen haltija vastaa kustannuksista eli ns. saastuttaja maksaa. Toiminnanharjoittajalla on lisäksi yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä.
Voiko toiminnanharjoittaja tehdä TSV-pyynnön kaatopaikkakäsittelylle, jos kauempana
olisi laitos, joka voisi käsitellä syntyvät jätteet tavalla, joka paremmin toteuttaa etusijajärjestystä tai jos kunnallinen jätteenkäsittelylaitos on lähempänä kuin vastaava yksityinen laitos?
Tai voiko toiminnanharjoittaja tehdä TSV-pyynnön pelkästään kunnallisen yhtiön puolta
halvemman hinnan perusteella?

Etusijajärjestyksen noudattamista tulisi tarkastella jätelain 8.2 §:n mukaisesti eli arvioida
kokonaisuutta siten, että saavutetaan lain tavoitteiden kannalta paras mahdollinen tulos. Jos
esimerkiksi pidemmästä kuljetusmatkasta aiheutuvat päästöt olisivat pienemmät kuin paremman etusijajärjestyksen mukaisesta käsittelystä saatava hyöty, TSV-pyynnölle ei ole jätelain mukaista perustetta. Kohtuullisen saatavuuden ja saavutettavuuden arviointi on tehtävä laajemmalta alueelta ja siinä on huomioitava alueelliset eroavaisuudet. Jätelain esitöissä
on nostettu esille palvelujen puuttuminen haja-asutusalueella ja todettu siellä toimivien yritysten jätteiden vastaanottaminen kunnallisille kaatopaikoille olevan välttämätöntä.53

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon voimaanastumisen myötä tilanne on tosin muuttunut.
Aikaisemmin kaatopaikoille loppusijoitetut jätteet ohjautuvat nykyisin suurelta osin jätteenpolttolaitoksille polttoon. Kyseiset laitokset eivät ole kunnallisen jätehuoltoyhtiön ylläpitämiä, vaan niistä erillisiä oikeushenkilöitä ja niitä on huomattavasti harvemmassa kuin kaatopaikkoja. Myös tämä muutos infrastruktuurissa asettaa omat haasteensa TSV:n tulkinnalle.
Voiko TSV-palvelua pyytää, jos sekä julkinen että yksityinen toimija toimittavat jätteet samaan laitokseen käsiteltäväksi, mutta yksityisen jätehuoltoyrityksen hinta on kalliimpi kuin
kunnallisen jätehuoltoyhtiön?

Jätelain pääsäännön mukaisen vastuunjaon ja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti toiminnanharjoittaja vastaa jätehuollon järjestämistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. YM:n jätelakioppaassa on todettu, että jonkin verran halvempi hinta ei olisi peruste TSV-pyynnölle.54
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Arvioitaessa sitä, mikä on kohtuuton hinta tulisi huomioida hintaeron lisäksi myös taloudellinen vaikuttavuus. Tällä tavalla kohtuuttomuuden arviointi olisi kokonaisvaltaisempaa,
koska siinä otettaisiin huomioon kustannuseron vaikutus toiminnanharjoittajan talouteen kokonaisuudessaan. Jos kyseessä on huomattava ero hinnoissa, mutta euromääräinen vaikutus
on kokonaisuuden kannalta merkityksetön, TSV-pyynnölle ei ole jätelain mukaista perustetta.
3.3.3 Jätteen soveltuvuus kunnalliseen järjestelmään
Kolmas TSV-kriteeri on jätteen soveltuvuus kunnalliseen järjestelmään. Jätelain 33 §:ssä
käytetään ilmaisua ”jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi
kunnan jätehuoltojärjestelmässä”. Lain esitöissä korostetaan kunnan velvollisuutta tuottaa
jätehuoltopalveluja TSV:n perusteella vain silloin kun se tapahtuu olemassa olevan jätehuoltokapasiteetin puitteissa.55 Markkinatilanteesta riippumatta kunnalla olisi aina oikeus kieltäytyä tarjoamasta toiminnanharjoittajille TSV-palveluja, jos jäte ei laadultaan tai teknisesti
sovellu kunnan jätehuoltojärjestelmään ja kunnalla ei olisi velvollisuutta hankkia uutta käsittelylaitosta tai kuljetuskalustoa TSV-palvelujen tuottamiseksi.56 Nämä ovat erikoisia lisämainintoja lain esitöissä, koska itse lakitekstissä TSV-edellytyksenä on jätteen soveltuvuus
kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään.

Laissa käytetty termi ”kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi” on tulkittava siten, että näitä kahta
osaa jätehuollosta voidaan TSV-palvelun osalta arvioida erikseen. Sananmuodon mukaan
tulkittuna TSV-jätteen on oltava laadultaan sellaista, että sitä voidaan käsitellä sen jätehuoltokapasiteetin puitteissa, jonka kunta, käytännössä kunnallinen yhtiö tai liikelaitos, on rakentanut vastuullaan olevalle jätteelle. Toiseksi TSV-jätteen pitää soveltua myös määrältään
kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään, joka sanamuodon mukaan tulkittuna tarkoittaa sitä,
että uutta kapasiteettia ei TSV-jätteelle voisi tehdä, vaan sen pitää mahtua olemassa olevan
järjestelmän sisälle.

Voidaanko esimerkiksi olemassa oleva rakennus- ja purkujätteen käsittelykapasiteetti, joka
on rakennettu pääasiassa muille kuin kunnan järjestämisvastuun mukaisille jätteille, tulkita
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olemassa olevaksi jätehuoltokapasiteetiksi, johon TSV-palvelua voidaan soveltaa? Vastausta kysymykseen on haettava paitsi jätelaista, myös kilpailulainsäädännöstä. Tässä tutkimuksessa ei ole mahdollisuus käsitellä kilpailulainsäädäntöä tarkemmin, joten kysymykseen
vastataan vain jätelain kannalta. Jätelain osalta on huomioitava jätelain vastuut eli onko kyseinen laitos rakennettu aikana, jolloin rakennus- ja purkujäte olisi kuulunut kunnan vastuulle. Jos kuvattu laitos olisi rakennettu voimassa olevan jätelain aikana, kyseistä käsittelyä
ei voisi sisällyttää TSV-palveluun vaan se olisi markkinaehtoista palvelua.

Kuljetuksen osalta TSV-palvelulle on olemassa jätelain mukaiset perusteet silloin kun muut
TSV-kriteerit täyttyvät ja jäte soveltuu samaan keräykseen kuin kunnan järjestämisvastuulle
jätelain 32 §:n mukaan kuuluvat jätteet. Käytännössä tällainen tilanne voi olla esimerkiksi
harvaan asutulla alueella, jossa jätteen kuljetuksissa on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus, välimatkat ovat pitkiä ja alueella ei toimi yksityisiä yrityksiä, jotka tarjoaisivat jätteen kuljetusta pakkaavalla jäteautolla. Tällöin esimerkiksi maatilalla on jätelain mukainen
peruste TSV-palvelupyynnön tekemiseen tuotantolaitoksen jäteastian tyhjentämiseksi samassa yhteydessä tilan asuinrakennuksen jäteastian kanssa. Asumisessa syntyvä jäte kuuluu
jätelain 32 §:n mukaan kunnan järjestämisvastuulle, syntyipä se sitten maatilalla tai kaupunkilähiössä.

Sen sijaan kyseenalaista on, voiko kunta tarjota suursäiliöiden kuten puristimien tai vaihtolavojen tyhjennystä toiminnanharjoittajille, jos alueella toimii asianmukaiset luvat omaavia
kuljetusyrityksiä. Tällaisessa tapauksessa suursäiliön tyhjennys tapahtuu erillisenä toimintona eikä ole suoraan yhdistettävissä kunnan järjestämisvastuulle kuuluvien jätteiden kuljetuksiin. Soveltuuko se silloin kuljetettavaksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä? Sanamuodonmukaisesti tulkittuna ei sovellu. Tätä tulkintaa tukee myös lain esityöt, joiden mukaan kunnan velvollisuus tarjota TSV-palveluita ei koskisi elinkeinotoiminnan jätteitä, jotka ovat laatunsa tai määränsä puolesta sopimattomia kuljetettavaksi samalla kalustolla, jolla kotitalouksien jäte kuljetetaan.57 Käytännössä kotitalouksien jätteet kuljetetaan suurelta osin pakkaa-

57

HE 199/2010 vp, s. 86.

15
valla jäteautolla, varsinkin haja-asutusalueella. Isoissa taajamissa toimii yleensä useita yrityksiä, joilla on olemassa asianmukaiset luvat ja kalusto suursäiliöihin kerättyjen jätteiden
kuljettamiseksi.
3.4 Markkinaehtoisten palvelujen saatavuuden arviointi
Jätelaissa ei ole määritelty kenen velvollisuus on arvioida TSV-palvelulle asetettujen edellytysten täyttymistä. Lakitekstissä käytetään ilmaisua ”Kunnan on järjestettävä muun kuin
32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos/../.”. Lakiteksti asettaa siis kunnalle velvollisuuden, joka sen on täytettävä TSV:lle asetettujen edellytysten täyttyessä. Lain esitöiden mukaan kunnan toiminta ei olisi markkinaehtoista silloin, kun se hoitaa TSV:een perustuvaa
velvollisuutta.58 TSV-palvelut ovat lain esitöiden mukaan kunnan toimialaan kuuluvia lakisääteisiä tehtäviä.59 Tällä määrittelyllä haluttiin selkeyttää kunnan jätehuollon palvelutehtäviä hoitavien yhtiöiden asemaa sidosyksikkönä rajaamalla TSV-palvelut niiden lakisääteisen
velvollisuuden perusteella pois markkinaehtoisesta toiminnasta.60

Lain esitöiden mukaan ennen TSV-palvelun tarjoamista kunnan olisi arvioitava jätehuoltopalvelujen kohtuullista saatavuutta alueellaan.61 Kunnan jätelain mukaisista viranomaistehtävistä huolehtii jätelain 23 §:ssä tarkoitettu jätehuoltoviranomainen. Lakiin sisältyy myös
velvoite kunnalle sopimuksen tekemisestä jätteen haltijan kanssa, silloin kun kyseessä on
TSV-palvelu, jonka tarve on toistuvaa. Tällaiselle sopimukselle on asetettu kolmen vuoden
määräaika.62 YmVM:ssä määräaikaa perustellaan sekä yksityisen palvelutarjonnan säännöllisen arvioinnin tarpeellisuudella, että kunnan annettavalla mahdollisuudella varautua tulevaisuuden palvelutarpeisiin.63

YM:n jätelakioppaan mukaan markkinaehtoisen palvelun tarkastelun voisi tehdä joko kunnan jätehuoltoviranomainen tai jätelaitos riippuen käytettävissä olevista resursseista.64 Tätä
kantaa perustellaan sillä, että jätelaissa ei edellytetä TSV-tarkastelusta viranomaispäätöstä.65
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Onko kyseessä siis sellainen arviointi, joka sisältyy jätelain 43.1 §:ssä mainittuihin palveluihin välittömästi liittyviin hallinnollisiin tehtäviin, joka voidaan sen perusteella antaa kyseisen yhtiön tehtäväksi? Vai onko kyseessä sellainen hallintoasia, josta tulisi tehdä hallintopäätös, ja jossa tulee soveltaa PL 124 §:ää?

Ensinnäkin täytyy arvioida, onko kyseessä hallintopäätös, jolla päätetään jonkun oikeudesta,
edusta tai velvollisuudesta. Käytännössä kyseisellä tarkastelulla määritellään miltä osin
TSV:n käyttö muun palvelutarjonnan puutteen takia on mahdollista.66 Tehdyn tarkastelun
mukaisesti kunta, käytännössä kunnallinen jätehuoltoyhtiö, voi tarjota TSV-palveluja yrityksille ilman, että niiden in house-asema vaarantuisi. Arvioinnin seurauksena kunnallisella
jätehuoltoyhtiöllä on myös velvollisuus tarjota TSV-palveluja, mikäli kaksi muuta TSVedellytystä, jätteen haltijan pyyntö ja soveltuvuus kunnan jätehuoltojärjestelmään, toteutuvat. Mäenpään mukaan hallintopäätös sisältää oikeudellisesti sitovan ratkaisun siitä, mihin
tämä asianosainen on – tai ei ole – oikeutettu tai velvoitettu.67 Kulla määrittelee hallintopäätöksen hallintoviranomaisen tekemäksi kirjalliseksi ratkaisuksi hallintoasiassa, joka koskee
yksityistä asianosta.68

Kunnallisen jätehuoltoyhtiön lisäksi palvelutarjonnan puutteen määrittely kohdistuu myös
niiden jätehuoltoyritysten etuun, joilla on vastaavaa palvelutarjontaa, mutta joka olisi arvioinnissa katsottu olevan alueellisesti kohtuullisen saatavuuden ulkopuolella tai jonka hinta
olisi arvioitu kohtuuttomaksi jätteen haltijalle. Kolmas taho, jonka etuun kyseinen arviointi
vaikuttaa on TSV-palvelua pyytävä toimija. Tällaisen toimijan asemaa tarkastellaan tarkemmin seuraavassa osiossa.

Jätelain 43.1 §:ssä luetellaan ne tehtävät, jotka kunta voi päätöksellään siirtää omistamalleen
yhtiölle. Nämä tehtävät sisältävät jätteen vastaanoton, kuljetuksen ja käsittelyn, 82 §:ssä tarkoitetun jätemaksujen laskutuksen ja 93 §:n 1 momentissa tarkoitetun jäteneuvonnan sekä
näihin välittömästi liittyvät hallinnolliset tehtävät, joihin ei sisälly julkisen vallan käyttöä.
Lain esitöissä todetaan, että palvelutehtäviin liittyvää julkisen vallan käyttöä ei voida siirtää
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yhtiölle.69 Kyseisen kohdan mukaan esimerkiksi päätöksenteko jätehuoltomaksujen perusteista ja kuljetusjärjestelmästä sekä jätehuoltomääräysten antaminen on sellaista julkisen
vallan käyttöä, jota ei voi siirtää yhtiölle.70 Markkinaehtoisen palvelutarjonnan puutteen arviointia ei ole kyseiseen listaukseen sisällytetty.

Lain esitöissä perustuslain mukaisuuden arvioinnissa on todettu, että jätelain 43.1 §:ssä tarkoitettua operatiivista tehtäväkokonaisuutta on perusteltua pitää PL 124 §:n mukaisena julkisena hallintotehtävänä71, jonka siirtämisestä yksityisoikeudelliselle toimijalle tulee säätää
lailla.72 Perustuslakivaliokunta yhtyy lausunnossaan tähän näkemykseen, mutta toteaa lisäksi, että joissain tapauksissa ”kunnan mahdollisuus vastata itse jätteen käsittelystä tai siirtää jätteen käsittely kuntien omistamalle yhtiölle” voi johtaa perustuslain ympäristövastuun
(PL 20 §) tai elinkeinovapauden (PL 18 §) kannalta ei-toivottavaan lopputulokseen.73 Esille
on nostettu tilanne, jossa yksityinen toimija voisi tarjota etusijajärjestyksen kannalta paremman vaihtoehdon silloin, kun kunta tai kunnallisen yhtiö huolehtii jätteen käsittelystä.74

Jätelain 43.1 §:n mukaiseen julkisen hallintotehtävän kokonaisuuteen ei ole sisällytetty palvelutarjonnan puutteen arviointia, vaan siinä mainitaan palvelutehtäviin liittyvän välittömän
hallinnon hoitaminen. Lisäksi lain esitöissä on maininta, jonka mukaan jäteneuvonta olisi
kyseisen tehtäväkokonaisuuden lisäksi ainoa poikkeus, joka on lain mukaan siirrettävissä
kuntien omistamalle yhtiölle.75 Palvelutarjonnan puutteen arvioinnin seurauksena kunnalliselle jäteyhtiölle syntyy oikeus ja velvollisuus TSV-palvelujen tuottamiseen, muiden TSVkriteereiden täyttyessä. Puutteellisesti tai virheellisin tiedoin tehty arviointi vaikuttaa jätehuoltopalveluja tarjoavan yksityisen yrityksen toimintaan epäedullisesti, antamalla kunnalliselle jäteyhtiölle kilpailuetua suhteessa yksityiseen toimijaan. Markkinaehtoisen palvelutarjonnan saatavuuden arvioinnilla vaikutetaan siis joidenkin tahojen oikeuksiin, etuihin tai
velvollisuuksiin. Tämän perusteella voidaan tulkita, että kyseessä on hallintolaissa tarkoitettu hallintopäätös.
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PL 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan siirtää yksityiselle toimijalle vain lain
nojalla ja vain silloin, kun kyseinen tehtävä ei sisällä merkittävää julkisen vallan käyttöä.
Perustuslailliset reunaehdot yksityistämiselle ovat lakitason säädösperusta, tarkoituksenmukaisuusperuste, perusoikeusneutraalisuus ja tehtävän ei-merkittävä luonne.76 Lakitason säädösperustaa tällaisen tehtävän siirtämisestä ei ole. Lain esitöissä on mainittu, että säädöksen
luettelo niistä julkisista hallintotehtävistä, jotka kunta voi siirtää, olisi tyhjentävä.77 Edellä
esitetyn perusteella voidaan tehdä tulkinta, että päätöksenteko asiasta kuuluisi jätelain 23 §:n
mukaan kunnan jätehuoltoviranomaiselle eikä sitä voisi siirtää yksityiselle taholle.

Tästä tulkinnasta ei ole olemassa oikeuskäytäntöä. Tapauksessa KHO 2015:83, jossa käsiteltiin valtuuston päätöksen kuntalain vastaisuutta sillä perusteella, että jätelautakunta oli
velvoitettu kuntien tekemän jätelautakunnan perusteella noudattamaan jätelautakunnan johtosääntöä ja Vestia Oy:n osakaskuntien osakassopimusta.

KHO korosti ratkaisussaan 2015:83 jätelautakunnan lakisääteisiä tehtäviä. KHO:n mukaan jätelautakunnan on tehtävä jätelain edellyttämät päätökset ja suoritettava jätelain mukaiset viranomaistehtävät jätelain säännösten ja lautakunnan johtosäännön määräysten mukaisesti. Jätelautakunnasta tehtyihin sopimuksiin sisältyvillä määräyksillä ei voida rajoittaa lautakunnan
lakisääteisiä tehtäviä. Lautakunnan tehtävien määrittelyä jätelautakuntasopimuksessa KHO
piti tarpeettomana, koska lautakunnan viranomaistehtävät ilmenevät jätelaista. KHO totesi lisäksi, että johtosääntöön ei saa sisällyttää perustuslain tai lain kanssa ristiriidassa olevaa määräystä, ja tällainen määräys on perustuslain 107 §:n nojalla jätettävä viranomaisessa ja tuomioistuimessa soveltamatta.

Jätehuoltoviranomaisen tehtävien siirtoa kuntien omistamalle yhtiölle on käsitelty tapauksessa Kuopion HaO (nykyinen Itä-Suomen HaO) 9.2.2013 t. 13/0047/3. Tapauksessa oli
kyse Joensuun alueellisen jätelautakunnan päätöksestä, jolla se oli siirtänyt tiettyjä tehtäviään jätelain 43 §:n nojalla kuntien omistamalle Puhas Oy:lle. Ratkaisussaan hallinto-oikeus
katsoi, että jätehuollon kuljetusten valvontatehtävä ja jätemaksun perintä ovat julkisia hallintotehtäviä, joihin liittyi myös julkisen vallan käyttöä. Hallinto-oikeuden mukaan niitä ei
voi PL 124 §:n mukaan siirtää yksityiselle toimijalle.
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3.5 Sopimus TSV-palvelusta
Jätelain 33 §:n mukaan silloin kun jätteenhaltija on esittänyt TSV-pyynnön ja kyseessä on
toistuva palvelutarve, kunnan on tehtävä jätteen haltijan kanssa sopimus, jonka kesto voi olla
enintään kolme vuotta. Lain esitöiden mukaan kyseisestä sopimuksesta ei tarvitse tehdä hallintopäätöstä, vaan kyseessä on kunnan lainmukaisesta operatiivisesta palvelutehtävästä.78
Tästä voi tulkita, että varsinainen TSV-palvelun tuottaminen, johon siis sisältyy jätteen vastaanotto, käsittely ja mahdollisen pitkäaikaisen sopimuksen tekeminen, sisältyy jätelain 43.1
§:n palvelutehtäväkokonaisuuteen, jonka kunta voi siirtää kuntaomisteiselle jätehuoltoyhtiölle.

Kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden kannalta TSV-palveluiden ylläpito on omistajakuntien toimeksianto, jolla ei vaaranneta sidosyksikköasemaa.79 Mäenpään mukaan toimeksianto on
sopimus tai päätös, jonka mukaan viranomaiselle kuuluvan tehtävän hoitaa yksityinen taho
tai toinen viranomainen.80 TSV-toimeksianto on siis vastaava toimeksianto kuin terveydenhuollon toimeksianto, jossa kysymys on tosiasiallisesta hallintotoiminnasta.81 Oikeudellinen kysymys kuuluu, tulisiko kunnan ennen tällaista toimeksiantoa arvioida TSV-palvelun
tarve vai voiko kunta jättää tämän palvelutarpeen arvioinnin omistamalleen yhtiölle.

Kohdassa 3.4 on asiaa käyty laajasti läpi ja päädytty johtopäätökseen, että markkinaehtoisten
palvelujen saatavuuden arviointi on hallintopäätös, jolla joillekin luodaan oikeuksia ja velvollisuuksia sekä vaikutetaan joidenkin etuun. Tosiallisen hallintotoiminnan osalta jätelain
43.1 §:ssa edellytetään kunnan päätöstä asiasta. Lain esitöissä edellytetään myös sitä, että
siirrettävät tehtävät tulisi määritellä kunnan päätöksessä mahdollisimman täsmällisesti.82 Jätelain lisäksi kunnan tulee päätöksenteossa huomioida hallintolain menettelylliset vaatimukset ja hyvän hallinnon oikeusperiaatteet83.
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3.6 Muutoksenhaku
Muutoksenhausta säädetään jätelain 14. luvussa. Yleinen muutoksenhakukeino jätelain nojalla annettuun viranomaispäätökseen on hallintovalitus (JäteL 137.1 §). Tästä on poikkeus
jätelain 137.3 §:ssa, joka koskee tiettyjä kunnan tekemiä päätöksiä. Kyseisen säännöksen
mukaan jätehuoltomääräyksien hyväksymiseen, päätökseen jätetaksasta sekä jätelain 37 §:n
ja 43.1 §:n mukaisiin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Lain esitöissä on
tarkennettu, että muihinkin kunnan jätelain perusteella tapahtuvan toiminnan järjestämistä
koskeviin päätöksiin muutoksenhakukeinona olisi kunnallisvalitus.84

Jätelain 33 §:ää ei mainita erikseen jätelain muutoksenhakua käsitelevässä säännöksessä tai
sen yksityiskohtaisissa perusteluissa. Lain esitöissä, 33 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa,
on todettu, että mikäli kunta kieltäytyy antamasta TSV-palvelua, pyynnön esittäjän oikeusturvakeinona olisi saattaa asia hallintoriita-asiana hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.85 Samoilla markkinoilla toimivien yksityisten jätehuoltoyritysten oikeusturvakeinoksi on lain
esitöissä mainittu hakemuksen tekeminen markkinaoikeuteen silloin, jos nämä epäilevät
kunnan toiminnan rikkovan kilpailuoikeudellisia säännöksiä.86

TSV-toiminnan edellytyksenä olevasta markkinaehtoisten palvelujen saatavuuden arvioinnista tehtävästä muutoksenhausta ei lain esitöissä ole mainintaa. Käytännön tasolla valitusoikeutta asiasta ei ole, koska ei ole olemassa valituskelpoisia päätöksiä, joissa kunta olisi
todennut, että markkinaehtoista jätehuoltopalvelua ei sen mukaan ole kohtuullisesti saatavilla ja antanut tämän perusteella kunnalliselle jätehuoltoyhtiölle täsmällisen toimeksiannon,
jonka rajoissa se voi hoitaa TSV-toimintaa kunnan puolesta.

Haastaminen markkinaoikeuteen kilpailuoikeudellisesta rikkomuksesta on käytännössä pois
suljettu vaihtoehto, koska kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden tekemät TSV-sopimukset eivät
ole julkisesti saatavilla. Julkista tietoa myöskään siitä, kuinka paljon TSV-toimintaa kunnallisilla jäteyhtiöillä on, ei ole saatavilla. Jätelain 44.1 §:n mukaan kunnan tai yhtiön on eriteltävä kirjanpidossaan markkinaehtoinen toiminta jätelain perusteella tapahtuvasta lakisäätei-
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sestä toiminnasta. TSV-toiminta luetaan lakisääteiseksi toiminnaksi, joten sitä ei ole tarvinnut eritellä kuntien tai kuntaomisteisten yhtiöiden kirjanpidossa. Yksityisellä jätehuoltoyrityksellä, joka tarjoaa samoja palveluja, joita kuntayhtiö tarjoaa TSV-palveluina, ei ole käytössä tehokkaita muutoksenhakukeinoja kunnallisen jätehuoltoyhtiön tai kunnan TSV-toiminnan lainmukaisuuden arvioimiseksi.
3.7 Tulkintakannanotto
Jätelain 33 §:n mukainen kunnan toissijainen vastuu jätehuollon järjestämisestä on poikkeus
pääsääntöön, joka on jätteen haltijan vastuu (JäteL 28 §). Koska kyseessä on poikkeussääntö,
sitä tulisi tulkita suppeasti (singularia non sunt extendenda).87 Tämä korostui YmVM:ssä,
jossa todettiin kyseessä olevan poikkeusluonteinen tilanne, jota tulisi soveltaa vain sen ajan,
kun olosuhteet siihen pakottavat.

TSV-toiminnan edellytykset ovat 1) jätteen haltijan esittämä pyyntö, 2) palvelutarjonnan
puute ja 3) jätteen laadullinen ja määrällinen soveltuvuus kunnan jätehuoltojärjestelmään.
Jätelain 33 §:n mukaan pyyntö on esitettävä palvelutarpeen puutteen johdosta ja kyseinen
normi sisältää termin ja eikä termiä tai. Kaikkien kolmen edellytyksen on siis täytyttävä
yhtäaikaisesti, jotta kyseinen palvelu voitaisiin katsoa TSV:n perusteella tuotetuksi. Jätteen
haltijan pyynnön voi esittää myös yksityinen jätehuolto-operaattori, jonka hallussa jäte on ja
joka tuottaa jätehuoltopalvelut toiminnanharjoittajalle sopimuksen perusteella.

Markkinaehtoisen palvelutarjonnan alueellisen kohtuullisen saatavuuden ja kohtuullisen
hinnan arviointia ei voi jättää pelkästään jätteen haltijalle. Lain esitöissä lähtökohtana on,
että kunnan tulisi arvioida markkinaehtoisen palvelutarjonnan kohtuullinen saatavuus ennen
suostumustaan palveluntuottamiseen.88 YmVM:ssä korostetaan säännöllisesti tapahtuvaa
yksityisen palvelutarpeen arviointia.89

Kunnallisen jätehuoltoyhtiön kannalta TSV-palvelun tuottamisessa on kyseessä kunnan antamasta toimeksiannosta tuottaa tämän puolesta lakisääteinen palvelu.90 Mäenpään mukaan
toimeksiannossa on kyse sopimuksesta tai päätöksestä, jossa viranomaiselle kuuluva tehtävä
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siirretään yksityiselle taholle tai toiselle viranomaiselle.91 Lain esitöiden mukaan 43.1 §:n
mukaisesti siirrettävät tehtävät tulisi määritellä kunnan päätöksessä mahdollisimman tarkasti.92 Jätelain perustuslainmukaisuuden arvioinnissa on todettu, että 43.1 §:n mukainen
luettelo niistä julkisista hallintotehtävistä, jotka kunta voi jätelain perusteella siirtää omistamalleen yhtiölle, on tyhjentävä.93

Markkinaehtoisten palvelujen kohtuullinen saatavuus vaatii jätelain mukaan säännöllistä arviointia, joka on kunnan tehtävä. Yksi TSV-palvelun edellytyksistä on puolestaan palvelutarjonnan puute. Lakisääteisten TSV-palvelujen tuottaminen taas perustuu kunnan jätehuoltoyhtiölle antamaan toimeksiantoon. Jotta tällainen toimeksianto olisi määritelty mahdollisimman tarkasti, sen sisältöä tulee arvioida samassa yhteydessä palvelutarjonnan saatavuuden tarkastelun kanssa.

Kunnan jätehuoltoviranomainen huolehtii kunnan jätelain mukaisista viranomaistehtävistä.
Kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtäviin kuuluu siis säännöllisesti kartoittaa markkinaehtoisen palvelutarjonnan saatavuutta toimialueellaan ja sen perusteella muuttaa kunnalliselle
jätehuoltoyhtiölle annettua TSV-toimeksiantoa. Kaikkien osapuolten oikeusturvan toteutumisen kannalta on tärkeää, että asiasta tehdään hallintopäätös, johon voi hakea muutosta.
Nykytilanteessa PL 21 §:sä taattu oikeusturva ei kaikilta osin toteudu yksityisten jätehuoltopalveluja tuottavien yritysten osalta.
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4. CASE OULUN JÄTEHUOLTO
4.1 Biojätteen käsittelyn kilpailutus ja hankintasopimus
Oulun Jätehuolto liikelaitos (nykyisin Oulun Jätehuolto Oy) julkaisi HILMA:ssa 7.12.2012
hankintailmoituksen koskien biojätteen käsittelyä mädättämällä. Ilmoituksen mukaan hankittavaan palveluun kuului biojätteen mädätyslaitoksen rakentaminen Oulun jätehuollon tarjoamalle biojätteelle (n. 15 000 tn/a). Kuvauksen mukaan palveluntarjoajalla on mahdollisuus hankkia mädätyslaitokselle käsiteltävää jätettä myös itsenäisesti. Kyseessä oli rajoitettu
menettely, jossa osallistumishakemukset tuli toimittaa 18.1.2013 mennessä Oulun kaupungille.

Palvelusopimusluonnoksen (19.4.2014) mukaan vuonna 2012 kotitalouksista, laitoksista ja
kaupoista biojätettä kertyi jätekeskukseen noin 10 000 tn/a. Tuosta määrästä kotitalouksien
ja laitosten osuudeksi oli arvioitu n. 8000 tn/a ja kaupan osuudeksi n. 2000 tn/a. Lisäksi
jätekeskukseen tulee vuosittain noin 2 000 – 4 000 tn/a biokaasulaitokseen soveltuvaa haravointijätettä ja rasvanerotusjätettä noin 300 tn/a. Vuosittainen Oulun jätehuollon toimittava
biojätemäärä oli palvelusopimusluonnoksessa muutettu 10 000 – 14 000 tn/a. Biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetiksi vaadittiin vähintään 15 000 – 19 000 tn/a. Lopullinen hankintasopimus valitun palveluntuottajan kanssa on päivätty 15.1.2014Siihen sisältyy seuraavat
kirjaukset:
”Oulun Jätehuollon toimittama jäte on kotitalouksista erilliskerättyä biojätettä ja siihen rinnastettavaa kauppojen ja teollisuuden biojätettä sekä rasvanerotuskaivojen tiivistettyä jätettä (geotuubi + polymeerikäsittely).”

”Palveluntuottajalla ei ole oikeutta hankkia biojätettä tai muuta mädätykseen soveltuvaa jätettä
(esim. rasvanerotuskaivojäte) Oulun Jätehuollon toimialueelta. Palveluntuottajan Oulun Jätehuollon alueelta hankkimistaan jätteistä on sovittava sopijapuolten välillä.”

”Sopijapuolet pyrkivät yhteistyössä kaikin käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin siihen,
että Oulun Jätehuollon toiminta-alueelta saadaan Biokaasulaitokselle toimitettua vähintään tämän sopimuksen mukainen määrä mädätykseen soveltuvaa jätettä, jotta biokaasulaitoksen optimaalinen käyttö voidaan turvata.”
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Hankintasopimuksessa on siis käytännössä poissuljettu yksityisten jätehuoltoyritysten mahdollisuus toimittaa biojätettä palveluntuottajalle muuten kuin Oulun Jätehuollon kautta.

Sivuhuomautuksena haluan tuoda esille, että julkisuuslain (621/1999) (JulkL) noudattamisessa oli näitä asiakirjoja pyydettäessä vakavia puutteita erityisesti JulkL 14.4 §:ssä säädetyn
määräajan noudattamisen, tiedon saannin oikeutuksen ja tiedon toimittamistavan suhteen.
4.2 TSV:n soveltaminen kaupan ja teollisuuden biojätteille Oulun alueella
Palveluntuottajalta on yksityisen jätehuoltoyrityksen toimesta tiedusteltu mahdollisuutta toimittaa heille kaupan ja teollisuuden biojätettä. Palvelutuottajan edustaja on 30.3.2015 ilmoittanut vastauksekseen, että se ei voi vastaanottaa tältä kaupan- ja teollisuuden biojätettä,
koska Oulun Jätehuollon kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kaikki sen toimialueelta tuleva
biojäte tulee toimittaa yhtiön nimissä.

Oulun Jätehuollon tuotantopäällikkö on 17.11.2015 lähettänyt sähköpostia sen toimialueellaan toimiville yksityisille jätehuoltoyrityksille, jossa on pyydetty kuljetusyrityksiä täyttämään ja palauttamaan liitteenä ollut TSV-sopimus. TSV-sopimuksessa oli yhtenä rastitettavana kohtana mainittu biojäte. Jätehuoltoyritykselle, joka ei heti sopimusta allekirjoittanut
TSV:n tulkintaepäselvyyden takia, Oulun Jätehuolto ilmoitti helmikuussa 2016, että eivät
ota enää biojätettä vastaan kuin ainoastaan TSV-jätteenä.

Vuoden 2016 jätetaksassa asumisessa ja julkisessa toiminnassa syntyvän biojätteen hinnaksi
on määritelty 45,00 €/tn (alv. 0 %) ja TSV-toiminnaksi luetun elinkeinotoiminnan biojäte
jätteen hinnaksi on määritelty 92,55 €/tn (alv. 0 %).94 Kyseisessä päätöksessä elinkeinotoiminnan biojätteen määräksi vuodelle 2016 on arvioitu 4 000 tn/a (kotitalouksien biojätemäärän arvio vuodelle 2016 7 000 tn/a) ja siitä saatava liikevaihto on arvioitu 360 000 euroksi.
4.3 Arvio TSV:n soveltamisesta tapaukseen
TSV-palvelun kriteerit ovat jätteen haltijan pyyntö, palvelutarjonnan puute ja soveltuvuus
kunnan jätehuoltojärjestelmään. Varsinaista pyyntöä ei jätteen haltijalta tai tämän puolesta
toimineelta jätehuolto-operaattorilta ei tullut. Kyseessä oli Oulun Jätehuollon kehotus allekirjoittaa TSV-sopimus. Sopimuksen tekeminen voidaan tosin tulkita ilmentävän pyyntöä.
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Ks. Oulun kaupunki, yhdyskuntalautakunta, ptk. 8.12.2015 § 589 liitteineen.
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Palvelutarjonnan puutetta ei sen sijaan ole olemassa, koska alueella toimii yksityinen yritys.
Jätelain mukaan TSV-pyynnön on perustuttava palvelutarjonnan puutteeseen. Jos palvelutarjontaa ei voi todeta puutteelliseksi, TSV-pyynnölle ei ole lain mukaista perustetta.

Palveluntarjoaja kieltäytyy vastaanottamasta yksityiseltä jätehuoltoyritykseltä Oulun Jätehuollon toimialueelta peräisin olevaa elinkeinotoiminnan biojätettä, koska sopimus Oulun
Jätehuollon kanssa kieltää tämän. Tässä tutkimuksessa ei ole mahdollista mennä syvemmin
asiaan liittyviin kilpailuoikeudellisiin näkökohtiin, kuten siihen ovatko kyseiset sopimusehdot sellaisia, joilla häiritään markkinoiden toimintaa ja luodaan suljettu monopoli biojätteen
vastaanotolle. Jätelain kannalta tarkasteltuna selvänä voidaan pitää sitä, että TSV-palvelun
pitää perustua todelliseen tarpeeseen palvelutarjonnan puutteesta. Palvelutarjonnan puutteena ei voida pitää keinotekoisesti aikaansaatua järjestelyä, jossa Oulun Jätehuollon toimialueelta tuleva elinkeinotoiminnan biojätteen vastaanotto on mahdollista vain Oulun Jätehuollon kautta.

Jätelain 33 §:n mukaisesta palvelusta perittävä maksu määräytyy jätelain 9. luvun mukaisesti.95 Jätelain 78 §:ssä säädetään kunnan jätemaksusta. Kyseisen pykälän yksityiskohtaisten perustelujen mukaan maksujen tulisi olla tasapuolisia ja kohtuullisia eikä eri asiakkaita,
asiakasryhmiä tai kunnan eri alueita saisi perusteettomasti asettaa eriarvoiseen asemaan. 96
Jätemaksujen perusteista säädetään jätelain 79 §:ssä. Lain esitöiden mukaan maksuperusteita
ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat.97 Nyt käytetty hinnoittelu ei täytä kaikilta osin
jätelain vaatimuksia. Elinkeinotoiminnan biojätteen hinta antaa sen sijaan viitteen, että kyseessä olisi markkinaehtoisesti tuotettu palvelu. Jätelain 9. luvun tulkintaan ei tässä yhteydessä voida perehtyä laajemmin, vaan se vaatisi oman tutkielmansa.
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5. CASE SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNTA
5.1 Taustatietoa Savo-Pielisen jätelautakunnasta ja TSV-toiminnasta alueella
Savo-Pielisen jätelautakunta toimii kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena Jätekukko
Oy:n toimialueella. Toimialueeseen kuuluu 17 kuntaa ja alueen asukasluku on 209 617
(31.12.2015).98 Suurimmat osakaskunnat ovat Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki. Savo-Pielisen jätelautakunta toimii Kuopion kaupungin organisaatiossa.

Tilinpäätöksessään vuodelta 2015 Jätekukko ilmoittaa markkinaehtoisen toiminnan osuudeksi 27 % (2014 31 % ja 2013 34,3 %). Samassa yhteydessä mainitaan, että kyseinen osuus
sisältää osin myös TSV-myynnin. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä ilmoitetaan lakisääteisen
toiminnan liikevaihdoksi 10,9 miljoonaa euroa koko liikevaihdon ollessa 16,99 miljoonaa
euroa. Yrityksille tuotettavat palvelut muodostavat siis merkittävän osan Jätekukon liikevaihdosta. Se, mikä osuus siitä on TSV-toiminnasta tulevaa liikevaihtoa ja mikä markkinaehtoista liikevaihtoa, on epäselvää.
5.2 Savo-Pielisen jätelautakunnan TSV-menettely
Savo-Pielisen jätelautakunnan kokouksen 02.06.2016 pöytäkirjan 7 §:n mukaan lautakunta
merkitsi tiedoksi kunnan toissijaisen jätehuoltovastuun mukaisten palvelujen järjestämisen
periaatteet ja menettelyt. Muutoksenhakuohjetta ei liitetty kyseisen pykälän kohdalle. Esittelytekstin mukaan liitteenä esitetyt periaatteet ja menettelytavat on linjattu yhdessä Jätekukon kanssa.

Pöytäkirjan 02.02.2016 § 7 liitteessä todetaan, että Jätekukko tarkastelee markkinaehtoisen
palvelutarjonnan saatavuutta toimialueellaan ja tekee kattavamman tarkastelun kolmen vuoden välein. Tarkastelu on yleispiirteistä ja käsittää tavanomaisimmat jätehuoltopalvelut (jätteen kuljetus, energiahyödyntäminen ja loppusijoitus) sekä keskeisimmät jätelajit (sekajäte,
biojäte, muut hyötyjätteet sekä rakennus- ja purkujäte). Jätelautakunta avustaa Jätekukkoa selvityksen tekemisessä kuljetuspalveluiden saatavuuden osalta. Kohtuullisen hinnan arvioinnista on todettu, että siinä arviointi perustetaan täysin TSV-pyynnön esittäneen jätteen haltijan
antamiin tietoihin.
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Ks. jätekukko.fi. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015.
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5.3 Arvio menettelyn oikeellisuudesta ja oikeusturvan toteutumisesta
Jätelain esitöiden mukaan TSV-palvelujen järjestämisessä on kyse omistajakuntien toimeksiannosta99 suoritettavasta tehtävästä.100 Jätehuoltopalvelujen tuottaminen TSV:n perusteella
edellyttää kaikkien kolmen edellytyksen, eli jätteenhaltijan pyynnön, palvelutarjonnan puutteen ja soveltuvuuden kunnan jätehuoltojärjestelmään, olemassaoloa. YmVM:ssä korostettiin säännöllisen palvelutarpeen arvioinnin merkitystä ja valiokunta muuttikin hallituksen
esityksessä olleen viiden vuoden sopimusajan kolmeksi vuodeksi.101

Jätelain 43.1 §:ssä määritellään ne tehtävät, jotka kunta voi siirtää omistamalleen yhtiölle.
Palvelutarpeen arviointi, jonka perustaa siis edellytykset TSV-palvelun tarjoamiselle, ei sisälly tähän listaukseen. Jätelain perustuslainmukaisuuden arvioinnissa todetaan, että jätelain
43.1 §:n listaus on tyhjentävä.102 YM:n jätelakioppaan tulkinnat103, joihin Savo-Pielisen jätelautakunta TSV-menettelynsä perustaa104, eivät ole oikeudellisesti sitovia, vaan ainoastaan
ohjeellisia.

Perustuslain 2.3 §:n mukaan viranomaisen toiminta perustuu lakiin ja kaikessa julkisessa
toiminnassa on tarkoin noudatettava lakia (lakisidonnaisuus).105 Viranomaisen on huomioitava toiminnassaan aineelliset ja menettelylliset normit sekä hallinnon yleiset oikeusperiaatteet. Hallintotehtävien antamisesta muulle kuin viranomaiselle säädetään PL 124 §:ssä.
Savo-Pielisen jätelautakunnan menettely TSV-linjauksessa ei täytä jätelain vaatimuksia,
koska kyseessä ei ole ollut toimeksianto. Toimeksianto olisi edellyttänyt asiassa hallintopäätöstä, jota ennen olisi tullut kartoittaa alueen markkinaehtoisten jätehuoltopalvelujen tarjonta
ja mahdolliset puutteet tarjonnassa. Menettelyä voi pitää ongelmallisena myös PL 124 §:n
kannalta, koska jätelain 43.1 §:n listauksesta puuttui palvelutarjonnan arviointi, johon TSVtoimeksianto voidaan perustaa. Lisäksi perustuslain 21 §:ssä säädetty oikeusturva etenkin
muutoksenhaun kohdalla ei toteutunut erityisesti niiden alueella toimivien yksityisten jäte-
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huoltoyritysten osalta, jotka tarjoavat jätehuoltopalveluja elinkeinoelämälle. Näiltä yrityksiltä evättiin mahdollisuus muutoksenhakuun Savo-Pielisen jätelautakunnan TSV-menettelyn osalta.

Käytännön tasolla Jätekukolle siis siirrettiin, ilman asianmukaista ja valituskelpoista päätöstä, kunnalle kuuluva tehtävä arvioida markkinaehtoisen palvelutarjonnan saatavuutta alueella, sekä tuohon arviointiin perustuen tuottaa alueellaan TSV-palveluja. Kilpailulainsäädännön, hankintalain ja julkisuuslain kannalta tilanteen lainmukaisuus on vähintäänkin kyseenalainen. Kuntien omistama osakeyhtiö Jätekukko Oy, joka tuottaa myös markkinaehtoisia palveluja ja kilpailee alueella toimivien yksityisten jätehuoltoyritysten kanssa, voi SavoPielisen jätelautakunnan tiedoksi merkityn linjauksen perusteella itse vapaasti määritellä
TSV-palvelujen alueellisen kohtuullisen saatavuuden ja kohtuullisen hinnan kriteerit.

Julkisuuslain kannalta ongelmana on se, että kunnallisen jäteyhtiön TSV-palveluista ja TSVsopimuksista ei ole saatavilla julkista tietoa. Hankintalain kannalta markkinaehtoisen toiminnan ja TSV-toiminnan rajanveto ja eriyttäminen ovat merkityksellisiä kunnallisen yhtiön
sidosyksikköaseman kannalta. Miten varmistetaan kunnallisten jäteyhtiöiden TSV-toimintojen läpinäkyvyys jatkossa niin, että voidaan varmuudella todeta niiden täyttävän kaikki
TSV:lle asetetut lakisääteiset edellytykset? Yllä kuvattujen ongelmien käsittely kilpailuoikeudellisista lähtökohdista vaatisi oman tutkimuksensa.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET
Kunnan toissijaisen vastuun perusteella tuotettavien jätehuoltopalvelujen edellytykset ovat
jätelain 33 §:n mukaan jätteenhaltijan pyyntö, palvelutarjonnan puute ja soveltuvuus kunnan
jätehuoltojärjestelmään. Kaikkien kolmen edellytyksen on toteuduttava yhtä aikaa ja koska
kyseessä on poikkeus pääsääntöön (jätteen haltijan vastuu, JäteL 28 §), tulisi sitä tulkita suppeasti. Näistä edellytyksistä suurimmat tulkintaongelmat ovat käytännössä olleet markkinaehtoisen palvelutarjonnan saatavuuden arvioinnissa. Kattavia arvioita ei ole jätelautakuntien toimesta tehty ja jotkut jätelautakunnat ovat delegoineet tämän tehtävän kuntien omistamille jätehuoltoyhtiöille. Asiasta ei ole olemassa oikeuskäytäntöä, osittain siksi, että valituskelpoisia päätöksiä ei ole tehty. Jotkut jätelautakunnat tukeutuvat tulkinnoissa ympäristöministeriön jätelakioppaaseen, joka ei ole oikeudellisesti sitova asiakirja, vaan on luonteeltaan lähinnä ohjeellinen.

Jätelain esitöiden mukaan kunnallisen jäteyhtiön kannalta TSV-palvelun tuottamisessa kyse
on kunnalta saadusta toimeksiannosta lakisääteisten palvelujen tuottamiseen. Kunnan tehtävien siirrosta säädetään jätelain 43.1 §:ssa. Lain esitöissä todetaan, että kyseisen pykälän
luettelo on tyhjentävä ja tehtävässä päätöksessä tulisi mahdollisimman täsmällisesti määritellä ne tehtävät, jotka kunnalliselle yhtiölle siirretään. Se, että osakassopimuksessa määritellään tehtävät yleisluoteisesti, ei täytä täsmällisyyden vaatimusta silloin, kun kyse on TSVpalvelujen tuottamiseen liittyvästä toimeksiannosta.

Jotta TSV-toimeksianto täyttäisi täsmällisyyden kriteerin, tulisi sen perustua säännöllisesti
tehtävään alueen markkinaehtoisen palvelutarjonnan laajaan kartoittamiseen, jossa olisi objektiivisesti arvioitu markkinaehtoisten jätehuoltopalvelujen alueellista kohtuullista saatavuutta ja kohtuullista hintaa jätteenhaltijalle. Tällaisen arvioinnin lautakunta voi hankkia keneltä tahansa toteuttajalta, jolloin kyseessä on lautakunnan toimeksiannosta tehtävä julkinen
hankinta. Sidosyksiköltään kunta voi ostaa palveluja ilman kilpailuttamista. Sidosyksikköasemaa arvioitaessa on huomioitava hankintadirektiivin in house-raja.106 Markkinaehtoisten
jätehuoltopalvelujen saatavuudesta tehdyn arvioinnin käsittely ja sen yhteydessä tehtävä
TSV-toimeksianto on sen sijaan hallintopäätös.
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In house-raja voi olla eri kuin hankintadirektiivissä asetettu raja, jos HE 208/2016 hankintalaiksi hyväksytään eduskunnassa. Tätä kirjoittaessa tulee kuitenkin noudattaa hankintadirektiivissä asetettua rajaa.
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Jätelain 33 §:ssä on asetettu säännöllisesti tarvittavalle TSV-palvelulle kolmen vuoden määräaika. Ympäristövaliokunnan mietinnössä tätä rajoitetta perusteltiin sillä, että näin toimien
voitaisiin varmistaa yksityisen palvelutarjonnan tilanteen säännöllinen arviointi sekä mahdollistaa kunnan ennakointi julkisen palvelun tarpeesta. Tätä on mahdollista tulkita analogisesti niin, että laajempi markkinaehtoisesti tarjottavien palvelujen tarve tulisi tehdä vähintään kolmen vuoden välein. Koska TSV-palvelun tuottaminen perustuu kunnan toimeksiantoon, tulisi toimeksiannon uusiminen ja päivittäminen tehdä aina samassa yhteydessä palvelutarjonnan arvioinnin kanssa.

Toimeksiannon mukaan tuotettavat TSV-palvelut voidaan sen sijaan katsoa sisältyvän jätelain 43.1 §:ssä mainittuihin palveluihin. Vastaavasti TSV-toimeksiannon mukaisesti tehty
TSV-sopimus jätteen haltijan kanssa olisi jätelain 43.1 §:ssä mainittu palveluihin välittömästi liittyvä hallinnollinen tehtävä. Näissä tehtävissä ei käytetä julkista valtaa, vaan toimitaan kunnan antaman toimeksiannon perusteella. Ympäristöministeriön jätelakiopasta tulisi
TSV:n osalta päivittää. Erityisesti tulisi kiinnittää huomioita jätelakioppaan menettelyllisiin
ohjeisiin TSV:n osalta ja arvioida niitä myös oikeusturvan ja hallinnon läpinäkyvyyden sekä
kilpailuoikeudellisten näkökohtien kannalta.

Yksityisten jätehuoltoyritysten oikeus hakea muutosta TSV:n perusteella tehtyihin toimeksiantoihin ja sopimuksiin ei toteudu. Tämä on perustuslain 21 §:n toteutumisen kannalta vakava puute jätelaissa, ja siihen tulisi tehdä muutos. Myös kunnallisen jätehuoltoyhtiöiden
TSV-toimintaa tulisi pystyä seuraamaan nykyistä tarkemmin. Tämä edellyttäisi näiden tietojen, erityisesti TSV:n perusteella tehtyjen sopimusten, julkistamista. Nykyisin jätelaissa
edellytetään vain markkinaehtoisen toiminnan eriyttämistä kirjanpidossa lakisääteisestä toiminnasta.

Kunnan toissijaisella vastuulla on vaikutuksia myös jätehuoltopalvelujen markkinoihin. Tällöin olisi huomioitava myös kilpailuoikeudelliset näkökohdat. Jätelain TSV:n säätämisen
perusteena on ollut todelliseen palvelutarjonnan puutteeseen perustuva kunnalle asetettu lakisääteinen velvollisuus turvata jätehuoltopalvelut myös elinkeinoelämälle silloin, kun jätteet soveltuvat kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä laadullisesti että määrällisesti. Jotta
tämä toteutuisi ilman markkinahäiriöitä, tulisi myös kilpailuoikeudelliset asiat huomioida
TSV-päätöksenteossa. Kilpailu-, hankinta- ja julkisuuslain kytkennät jätelakiin olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe, josta ei toistaiseksi ole kovin paljon julkaisuja.

