
1 (9) 

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelinvaihde Sähköiset yhteystiedot Faksi 

Raatihuoneenkatu 1 Arvi Kariston katu 5 029 56 42200 Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi 

Sähköinen asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

029 56 42269 

13100 HÄMEENLINNA 

 

13100 HÄMEENLINNA   

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös   

  

 

  

  

Antopäivä Päätösnumero 

8.11.2019 19/1158/2 

  

 Diaarinumero 

 01314/18/5149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asia  Jätteenkuljetuksen järjestämistä koskeva valitus  

 

Valittajat Sydän-Suomen Kuljetus Oy, Hanna Puikkonen ja Tulla Ky 

 

 

Päätös, josta valitetaan 

 

 Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätös 17.5.2018 § 13 

 

Jätelautakunta päätti  

 

1) määrätä kiinteistön haltijan järjestämän yhdyskuntajätteen, pois lukien 

sako- ja umpikaivolietteen, jätteenkuljetuksen päättymään Toivakan kunnassa 

ja 

 

2) siirtää edellä mainitun jätteenkuljetuksen kunnan järjestämäksi ja Mustan-

korkea Oy:n kilpailuttamaksi jätteenkuljetukseksi 1.10.2020 alkaen. 

 

Päätös astuu voimaan hallintolain 49 f §:n mukaisesti, vaikka päätökseen haet-

taisiin muutosta, koska täytäntöönpanoa ei voida yleisen edun vuoksi lykätä. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Jätelautakunnan päätös on kumottava ja asia palautettava jätelautakunnalle uu-

delleen käsiteltäväksi. Päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä. 
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Perustelut 

 

Jätelautakunnassa asiaa oli Toivakan kunnan edustajan lisäksi päättämässä 

kahdeksan muusta kunnasta (Jyväskylästä 5, Laukaalta 2, ja Muuramesta 1) 

olevaa edustajaa, vaikka päätös koski vain Toivakkaa. Muiden kuntien edusta-

jat ratkaisivat käytännössä toisen kunnan asukkaita koskevan asian. Tämä on 

vastoin kunnallista itsehallintoa. Määräävän päätösvallan antaminen jätelauta-

kunnassa yhdelle kunnalle on perustuslain vastaista. Tältä osin valituksessa on 

viitattu Kuntaliiton Hämeenkyrön kunnalle antamaan lausuntoon ja perustusla-

kivaliokunnan lausuntoihin PeVL 22/2006 vp ja PeVL 32/2001 vp. 

 

Päätös on kirjattu koskemaan kaikkea yhdyskuntajätettä, joka on käsitteenä 

laajempi, kuin vain kunnan vastuulla oleva yhdyskuntajäte. Jätelautakunta on 

ylittänyt päätöstä tehdessään toimivaltansa. 

 

Jätelain siirtymäsäädös edellytti jätteenkuljetusjärjestelmäpäätöksen tehtäväksi 

viimeistään viiden vuoden kuluessa jätelain voimaan tulosta, jos halutaan siir-

tyä kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään 

jätteenkuljetukseen. Tämä aika on päättynyt eikä 1.5.2017 jälkeen jätelain mu-

kaan tällaisia päätöksiä ole mahdollista tehdä. 

 

Lausunnon antajien mielipidettä ei ole huomioitu. Suurin osa lausunnon anta-

jista on kannattanut nykyisen jätteenkuljetusjärjestelmän jatkamista. Mustan-

korkea Oy:n lausuntoa voidaan pitää jäävinä, sillä yhtiö saisi kuljetusjärjestel-

män muutoksen myötä sen liiketoiminnan itselleen. Kokousmateriaalin liit-

teenä ei ole ollut alkuperäisiä lausuntoja, vaan sinne on otettu mukaan vain 

esittelijän esiintuomia yksittäisiä kohtia. Tämä on hallintolain vastainen me-

nettely. Toivakan ympäristölautakunnan lausunnosta kokousaineistossa tuo-

daan esille vain ympäristösihteerin vähemmistöön jäänyt esitys.  

 

Toivakan tekninen lautakunta on 10.4.2013 tekemällään päätöksellä jatkanut 

Toivakassa kunnan vastuulla olevan yhdyskuntajätteen kuljetuksessa kiinteis-

tön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Tilanteeseen ei ole tullut sellaisia 

muutoksia, jotka edellyttäisivät kuljetusjärjestelmän muuttamista. Asian otta-

minen uudelleen käsittelyyn vain noin kahden kuukauden kuluttua Toivakan 

liittymisestä Mustankorkea Oy:n osakkaaksi ja Jyväskylän seudun jätelauta-

kunnan jäseneksi on viranomaispäätöksen varjolla tehtyä valtapolitiikkaa.  

 

Asiassa ei ole esitetty seikkoja, jotka estäisivät kiinteistön haltijan järjestämän 

jätteenkuljetuksen valinnan. Lain vaatimukset on kirjattu hyvin ympäripyö-

reiksi, eivätkä ne puolla Toivakan jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelurapor-

tissa esitettyä päätelmää siitä, että jätelain edellytykset eivät täyty Toivakassa. 

Tarkastelu Toivakan jätteenkuljetuksesta on laadittu yksipuolisesti. Viran-

omainen ei ole toiminut asiassa puolueettomasti ja sitoutumattomasti. Selvi-

tyksissä on ylikorostettu kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen on-

gelmia eikä myönteisiä asioita ole huomioitu. Kunnan järjestämän jätteenkul-

jetuksen ongelmia ei ole selvitetty, vaikka jätelaki velvoittaa myös siihen. Tar-

kasteluraportissa on annettu virheellisesti kuva, että kunnan järjestämä jätteen-

kuljetus olisi ensisijainen vaihtoehto. Jätelakia valmisteltaessa valiokuntakäsit-

telyssä korostettiin kuljetusjärjestelmien tasavertaisuutta. 

 

Tarkasteluraportissa viitattu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimus 

antaa virheellisen kuvan asiakashinnoista. Tutkimuksessa mainittu 40 %  
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alennus koski 600 litraisen jäteastian hintaa, joka sisälsi sekä kuljetus- että kä-

sittelymaksun (ilman arvonlisäveroa). Tämän suuruisen jäteastian hinnasta 

keskimäärin vain noin kolmasosa on jätteenkuljetuksen osuutta ja kaksi kol-

masosaa on jätteenkäsittelyn osuutta. Asiakashinnoista 40 % alentaminen  

600 litraisen jäteastian hinnasta on täysin virheellinen ja mahdoton, koska sil-

loin yritykset joutuisivat kuljetuksen antamaan ilmaiseksi ja jopa maksamaan 

siitä n. 10 %. Tarkasteluraportissa on Jyväskylää, Muuramea ja Toivakkaa 

koskeva hintavertailu laadittu epätasapuolisesti. Syynä on se, että Mustankor-

kea Oy perii korkeampaa jätteenkäsittelymaksua Toivakassa verrattuna Jyväs-

kylään ja Muurameen. Esimerkiksi Jyväskylän 600 litraisen jäteastian jätteen-

kuljetuksen ja käsittelymaksun kokonaishinta on 9,21 euroa (sis. alv 24 %), 

joka on jopa alle Toivakan pelkän jätteen käsittelyhinnan 9,60 euroa (sis. alv 

24 %). Jyväskylän jätteenkäsittelymaksu on 7,33 euroa (sis. alv 24 %). Vastaa-

van kaltainen virhe koskee kaikkia jäteastiakokoja. Tarkasteluraportissa maini-

tut hintatiedot eri kunnista eivät muutenkaan ole vertailukelpoisia. Hinnat on 

otettu kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kuntien jätetaksan perushinnasta, 

mutta ne eivät vastaa lopullisia hintoja. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen 

alueella esimerkiksi Muuramessa ja Jyväskylässä peritään erilaisia lisämak-

suja, jollaisia ei peritä kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. 

Myös pakkausjätteiden kuljetushinnoissa on tarkasteluraportissa Toivakan 

osalta virheitä. 

 

Innolink Oy:n vuonna 2011 tekemän tutkimuksen mukaan jätteen kuljetuksen 

kunnittainen kilpailutus ei ole alentanut asiakkaiden hintaa. Ramboll Finland 

Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan jätteenkuljetusjärjestelmien välillä erot 

autojen päästöissä ovat erittäin pienet. 

 

Tarkasteluraportissa tuodaan kuljetusjärjestelmään liittyvänä asiana esille 

myös asiakkaiden talousvaikeudet. Kyse on kuitenkin Kelan toimeentulotu-

keen liittyvästä asiasta. 

 

Vaikka tarkasteluraportissa toisin väitetään, on kunnan järjestämän jätteenkul-

jetuksen kilpailutuksessa tullut uusia yrityksiä markkinoille hyvin vähän, 

yleensä kansainvälinen toimija. Sen sijaan useita paikallisia pieniä toimijoita 

on joutunut lopettamaan toiminnan kilpailutuksen seurauksena. Julkiseen kil-

pailutukseen osallistuminen on monelle pienemmälle yritykselle hyvin haasta-

vaa. Kuljettajien työsuhteet muuttuvat kunnallisessa kilpailutuksessa määräai-

kaisiksi. Tällöin ammattitaitoisen työvoiman saatavuus heikkenee, koska se 

hakeutuu toisiin kuljetusalan töihin. Lähiseudun yritykset ja niiden työpaikat 

saattavat jätehuoltoyhtiön kilpailutuksen myötä kadota. Kunnan järjestämässä 

jätteenkuljetuksessa asuinkiinteistöt eivät voi vaikuttaa palvelun hintaan, ei-

vätkä ne voi vaihtaa palveluntarjoajaa, vaikka olisivat siihen tyytymättömiä. 

 

Tarkasteluraportissa tuodaan esille jätehuollon rekisteröinnin ulkopuoliset 

kiinteistöt kuljetusjärjestelmään liittyvänä ongelmana. Jätehuoltoon liittymisen 

valvonta kuuluu kuitenkin molemmissa kuljetusjärjestelmissä jätelautakunnan 

virkailijoille. Lisäksi rekisteröinnin ulkopuoliset kiinteistöt ovat useimmiten 

kimppa-astioiden käyttäjiä, joista rekisterissä on vain yhden kiinteistön lasku-

tusosoite, alueella asuvien omia mökkejä tai huonokuntoisia kiinteistöjä, joilla 

on hyvin vähän käyttöä. Kiinteistörekisterissä on käytännössä kaikki kiinteis-

töt, myös niiden tiedot, joiden kunto ei vastaa asumiseen tai vapaa-ajan käyt-

töön kelpaavan kiinteistön kuntoa. 
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Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen palvelu on kuluttajasuoja-

lain alaista toimintaa, mutta näin ei ole laita kunnan järjestämän jätteenkulje-

tuksen osalta. Valituksia kuluttajaviranomaisille ei ole tullut Toivakan jätteen-

kuljetuksista. 

 

Useissa kunnissa, joissa olosuhteet vastaavat suurin piirtein Toivakan toi-

minta-aluetta on päädytty jatkamaan sopimusperusteista jätteenkuljetusta uu-

den jätelain mukaisena kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. 

Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöstä ei voi siis perustella sillä, etteivät 

jätelain edellytykset täyttyisi kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuk-

sessa. 

 

Päätös on tehty ilman jätelain edellyttämää 3-5 vuoden siirtymäaikaa. Siirty-

mäaikavaatimus perustuu perustuslain 15 §:n mukaiseen perusteltujen odotus-

ten suojaan. 

 

Lausunnot ja selitykset 

 

Jyväskylän seudun jätelautakunta on lausunnossaan todennut muun ohella, 

ettei Tulla Ky:llä ole valitusoikeutta asiassa. Yhtiö on ilmoittanut jätehuoltovi-

ranomaiselle kuljettavansa kunnan vastuulle kuuluvia jätteitä Toivakan kunnan 

alueella. Yhtiö ei ole pyynnöstä huolimatta toimittanut jätelain 39 §:n mukai-

sia tietoja kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu. Yhtiö ei ole Toivakan kun-

nanvaltuuston tekemän sopimuksen mukaisesti toimittanut keräämiään kunnan 

vastuulla olevia jätteitä Mustankorkea Oy:lle eikä tehnyt jätteenkäsittelymak-

sujen tiliöintisopimusta jäteyhtiön kanssa. Edellä esitetyn perusteella yhtiö ei 

toimi alueella, joten päätöksellä ei ole välitöntä vaikutusta valittajan oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun.  

 

Valittajat ovat selityksessään 2.10.2018 uudistaneet vaatimuksensa päätöksen 

täytäntöönpanon kieltämisestä. 

 
Muita merkintöjä 

Hallinto-oikeus on 7.9.2018 antamallaan välipäätöksellä numero 18/0353/2 

hylännyt päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen. 

 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut 

 

Hallinto-oikeus hylkää jätelautakunnan väitteen siitä, että Tulla Ky:llä ei ole 

valitusoikeutta. 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

Asian tultua ratkaistuksi lausunnon antaminen täytäntöönpanon kieltämistä 

koskevasta vaatimuksesta raukeaa. 

 

Perustelut  

 

Tulla Ky:n valitusoikeus 

 

Jätelain 137 §:n 4 momentin mukaan kunnan jätehuoltomääräysten hyväksy-

mistä ja jätetaksaa koskevaan päätökseen sekä 37 §:n ja 43 §:n 1 momentin 
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nojalla tehtyyn kunnan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta siten kuin 

kuntalaissa säädetään.  

 

Kuntalain 137 §:n 1 momentin mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon 

päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä-

littömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Pykälän 2 momentin 

mukaan kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä 

myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen 

päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. 

 

Tulla Ky on jätteenkuljetusta harjoittava yritys. Yhtiö ei ole toimittanut jäte-

huoltoviranomaiselle jätelain 39 §:n mukaisia tietoja eikä toimittanut Toivakan 

kunnanvaltuuston tekemän sopimuksen mukaisesti keräämiään kunnan vas-

tuulla olevia jätteitä Mustankorkea Oy:lle. Yhtiö ei ole myöskään tehnyt jät-

teenkäsittelymaksujen tiliöintisopimusta jäteyhtiön kanssa. Yhtiö on hallinto-

oikeudelle antamassaan selityksessä ilmoittanut, että yhtiöllä on asiakkaana 

Toivakan kunnan puolelta kuusi kiinteistöä, joista neljä on kimppa-astioiden 

käyttäjiä. Yhtiö on vuonna 2018 toimittanut selvityksen näistä kiinteistöistä 

Toivakan tekniseen toimistoon ja olettanut tiedon menevän sitä kautta jätelau-

takunnalle. Yrityksen kotipaikka on Kangasniemi, joka on Toivakan naapuri-

kunta. 

 

Saadun selvityksen perusteella Tulla Ky harjoittaa jätteenkuljetusta Toivakan 

alueella ja päätös vaikuttaa siten välittömästi yhtiön oikeuteen. Tulla Ky:llä on 

oikeus valittaa jätelautakunnan päätöksestä. Valitusta ei tule siten jättää tutki-

matta Tulla Ky:n tekemänä. Jätelautakunnan väite on hylättävä. 

 

Jätelautakunnan toimivalta 

 

Toivakan kunnanvaltuusto on 9.10.2017 hyväksynyt Mustankorkea Oy:n osa-

kassopimuksen ja sopimuksen Jyväskylän seudun jätelautakunnasta 1.1.2018 

alkaen. Mustankorkea Oy on kunnallinen jäteyhtiö, jonka muita osakaskuntia 

ovat Jyväskylä, Laukaa ja Muurame. Jätelautakunnassa on yhdeksän jäsentä, 

joista viisi on Jyväskylästä, kaksi Laukaalta, yksi Muuramesta ja yksi Toiva-

kasta. Jyväskylän seudun jätelautakunta toimii jätelain 23 §:n mukaisesti kun-

tien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa 

päättäminen jätteenkuljetuksen järjestämisestä. Lähtökohtaisesti kunnan jäte-

huoltoviranomaisena voi toimia kuntien yhteinen toimielin, jossa on jäseniä 

myös muista kunnista. Jätelautakunnan kokoonpanosta on tarkemmin sovittu 

sopimuksella Jyväskylän seudun jätelautakunnasta. Toivakan kunnanvaltuus-

ton päätös, jolla edellä mainittu sopimus on hyväksytty, on lainvoimainen. Tä-

män asian yhteydessä hallinto-oikeus ei voi tarkemmin tutkia lautakunnan ko-

koonpanon lainmukaisuutta.   

 

Asian käsittelystä ja pöytäkirjan selostusosasta ilmenee, että päätös koskee 

kunnan vastuulle kuuluvaa jätettä vaikka tätä ei nimenomaisesti ole päätöslau-

selmassa todettu. 

  

Edellä esitetyn perusteella jätelautakunnalla on ollut toimivalta päättää asiasta.  
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Pääasia 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Jätelain 35 §:n 2 momentin mukaan kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjes-

tämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspal-

veluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. 

 

Jätelain 37 §:n 1 momentin mukaan kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen 

jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija 

sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkul-

jetus), jos: 

1) näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää 35 §:n 2 momentissa säädetyt edelly-

tykset; 

2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jäte-

huollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai 

ympäristölle; 

3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen eri-

tyisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viran-

omaisten toimintaan. 

 

Pykälän 3 momentin mukaan kunnan on seurattava ja valvottava 1 momentissa 

tarkoitetun päätöksen täytäntöönpanoa ja sen edellytysten täyttymistä sekä tar-

vittaessa käsiteltävä jätteenkuljetusta koskeva asia uudelleen. 

 

Jätelain 149 §:n 4 momentin mukaan kunnan, jossa vuoden 1993 jätelaissa tar-

koitettu järjestetty jätteenkuljetus tämän lain voimaan tullessa hoidetaan sopi-

musperusteisena jätteenkuljetuksena, on tarkasteltava jätteenkuljetuksen jär-

jestämistä tämän lain 37 §:n 1 momentissa säädettyjen kiinteistön haltijan jär-

jestämän jätteenkuljetuksen edellytysten perusteella ja tehtävä asiassa päätös 

viimeistään vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Jos päätöksellä siirrytään 

kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jät-

teenkuljetukseen, päätöksessä on määrättävä kiinteistön haltijan järjestämän 

jätteenkuljetuksen lakkaamisesta, joka voi tapahtua aikaisintaan kolmen vuo-

den kuluttua päätöksen tekemisestä ja viimeistään viiden vuoden kuluessa lain 

voimaantulosta. 

 

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian 

riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaise-

miseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. 

 

Asiassa saatu selvitys ja hallinto-oikeuden johtopäätökset  

 

Toivakan tekninen lautakunta on 10.4.2013 tehnyt jätelain 149 §:n 4 momen-

tin mukaisen jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan tarkastelun ja päättänyt jat-

kaa Toivakan kunnassa sopimusperusteista jätteenkuljetusjärjestelmää kiinteis-

tön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena, joten nyt kyseessä olevaan pää-

tökseen ei sovelleta edellä mainittua lainkohtaa. Jätelain 37 §:n 3 momentissa 

kunnalle asetettu velvollisuus kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjär-

jestelmän edellytysten täyttymisen tarkkailusta ja jätteenkuljetusta koskevan 

asian uudelleen käsittelemisestä, ei rajoita kunnan päätösvaltaa siirtyä kunnal-

liseen jätteenkuljetusjärjestelmään tilanteisiin, joissa jätelain 37 §:n 1 momen-

tin mukaiset edellytykset kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa  
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eivät täyty. Myöskään jätelain 37 §:n 1 momentin sanamuodon mukaan kun-

nan ei tarvitse valita kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta siinäkään 

tapauksessa, että lainkohdassa säädetyt edellytykset täyttyisivät.  

 

Kunta voi sille kuuluvan harkintavallan nojalla päättää siirtymisestä kunnan 

järjestämään jätteenkuljetukseen siinäkin tapauksessa, että jätelain 37 §:n  

1 momentissa asetetut edellytykset täyttyvät. Kunta ei ole myöskään sidottu 

lausunnon antajien mielipiteisiin. Selvitysten on osoitettava hallintolain 31 §:n 

1 momentissa tarkoitetulla tavalla jätelain 37 §:ssä säädettyjen edellytysten 

täyttyvän vain päätettäessä valita kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. 

Kunnan velvollisuus varmistua jätteenkuljetuspalveluiden saatavuudesta, laa-

dukkuudesta ja toimivuudesta kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa liittyy 

kunnan oman järjestämisvelvollisuuden toteuttamiseen. Sen sijaan kiinteistön 

haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta kuljetusjärjestelmälle asetetuista 

vaatimuksista tulee varmistua jo järjestelmää valittaessa. 

 

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaista viranomaisen selvitysvelvollisuutta 

on arvioitava suhteessa päätöksenteolle laissa säädettyihin edellytyksiin ja vi-

ranomaisen päätösvallalle asetettuihin rajoituksiin. Kunnan harkintavaltaa jät-

teenkuljetusjärjestelmää valittaessa on jätelailla rajoitettu siltä osin kuin kysy-

mys on päätöksestä, jolla kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään jätelain 

37 §:n mukaisena kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Jäte-

laissa ei sitä vastoin ole asetettu erityisiä edellytyksiä päätökselle, kun päädy-

tään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. 

 

Asiaa jätelautakunnassa käsiteltäessä käytettävissä on ollut Jyväskylän seudun 

jätelautakunnan virkatyönä laatima 8.3.2018 päivätty tarkastelu kiinteistön 

haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta Toivakan kunnassa. Tarkastelu 

koski kunnan vastuulle kuuluvaa yhdyskuntajätettä pois lukien sako- ja umpi-

kaivoliete. Lisäksi tarkastelu koski pakkausjätteiden (lasi-, metalli- ja kar-

tonki) kiinteistökohtaista keräystä.  

 

Kiinteistöjen jätehuoltojärjestelyitä tarkasteltiin vertaamalla Toivakan kun-

nasta ja jätteenkuljettajilta saatuja tietoja väestörekisterikeskuksen rakennusre-

kisteriaineistoon. Kunnassa toimiville jätteenkuljetusyrityksille (2 kpl) teh-

dyllä kyselyllä selvitettiin mm. yrityksen toiminta-alue, kerätyn kuntavastuul-

lisen jätteen määrää ja jäteastian tyhjennyshintoja. Selvityksen tausta-aineiston 

hankkimiseksi lähetettiin myös Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviran-

omaiselle kysely jätehuollon valvonnasta. Tarkasteluraportissa on perustietoja 

alueesta, asukastiheydestä ja kiinteistömääristä. Tarkasteluraportissa on arvi-

oitu kuljetuspalvelujen kattavuutta, luotettavuutta ja hintoja. Jätehuollon 

yleistä toimivuutta arvioitaessa on kiinnitetty huomioita muun ohella jätehuol-

tomääräysten noudattamiseen ja arvioitu jätehuollon piiriin kulumattomien 

kiinteistöjen määrää. Vaikutuksia alueellisen kehittämiseen ja ympäristöön on 

arvioitu yleisellä tasolla. Lopuksi tarkasteluraportissa on arvioitu päätöksen 

vaikutuksia kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimin-

taan. 

 

Jätelautakunta on asian valmistelun yhteydessä saanut lausunnot Jyväskylän 

kaupunginhallitukselta, Laukaan ja Muuramen kunnanhallituksilta, Toivakan 

kunnanhallitukselta ja ympäristölautakunnalta, Mustankorkea Oy:ltä ja Lassila 

& Tikanoja Oyj:ltä. Mielipiteensä asiasta esittivät Auto- ja kuljetusalan työnte-

kijäliitto AKT ry, Keski-Suomen Yrittäjät ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka 
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SKAL ry sekä yksi kuntalainen. Lausunnoista ja mielipiteistä koottiin yhteen-

veto, jossa arvioitiin annettujen lausuntojen ja mielipiteiden asiasisällön vaiku-

tusta päätöksenteossa. Yhteenveto oli päätösliitteenä. Alkuperäiset lausunnot 

ja mielipiteet ovat olleet oheisliitteenä. Tarkasteluraportin hintavertailuun liit-

tyen mielipiteissä on tuotu esiin samoja seikkoja kuin valituksessa. Asian sel-

vittämiseksi asiassa on voitu pyytää lausunto myös Mustankorkea Oy:ltä. 

 

Kun otetaan huomioon kaikki päätöstä tehtäessä käytettävissä ollut aineisto 

sekä edellä lausuttu päätöksenteon edellytyksistä päädyttäessä valitsemaan 

kunnan järjestämä jätteenkuljetus, asian valmistelu ja selvittäminen on ollut 

asianmukaista ja riittävää ja lautakunta on voinut päättää siirtyä nyt kyseessä 

olevan jätteen osalta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen Toivakan kun-

nassa.  

 

Jätelain 149 §:n 4 momentin mukainen 3-5 vuoden määräaika on koskenut py-

kälässä säädetyn siirtymäajan kuluessa tehtyjä päätöksiä, joilla on siirrytty 

kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jät-

teenkuljetukseen. Riittävän pitkän siirtymäajan varaaminen on kuitenkin tässä-

kin tilanteessa tarpeen perustuslakivaliokunnan jätelain hallituksen esityksestä 

(HE 199/2010 vp) antamassaan lausunnossa (PeVL 58/2010 vp) esiintuoman 

perustuslain 15 §:ään palautuvan perusteltujen odotusten suojan näkökulmasta. 

Päätöksessä asetettua noin 2 vuoden 4 kuukauden aikaa on pidettävä riittä-

vänä. 

 

Edellä esitetty huomioon ottaen päätös ei ole lainvastainen valituksessa esite-

tyillä perusteilla. Kunnallisvalitusta ei saa tehdä tarkoitusmukaisuusperus-

teella. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

Kuntalaki 135 § 2 mom 

Jätelaki 23 § 1 ja 2 mom, 32 § 1 mom, 35 § 1 mom, 36 § 1 mom ja 148 §  

1 mom 

Suomen perustuslaki 15 § 1 mom   

 

Muutoksenhaku 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen.  

 

Valitusosoitus on liitteenä (kunnallisvalitus).  

 

 

 

 

 

 

Esittelijäjäsen  Paula Pihlava 

 

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Paula Pihlava,  

Virpi Juujärvi ja Anneli Aura. 
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Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu 

 

Päätös Sydän-Suomen Kuljetus Oy 

saantitodistuksin 

 

Hanna Puikkonen 

saantitodistuksin 

 

Tulla Ky 

saantitodistuksin 

 

 

Jäljennös Jyväskylän seudun jätelautakunta 

 

Päätöksen kuuluttamisen osalta on otettava huomioon, mitä kuntalain  

142 §:ssä säädetään 

 

  

Oikeudenkäyntimaksu 250 euroa, laskutetaan myöhemmin yhteisvastuullisesti 

kat 



    Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

Valitusosoitus 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

 

Valitusaika 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää 

lukuun ottamatta. 

 

Jos päätöksestä valitetaan kunnan jäsenelle taikka kuntayhtymän jäsenkunnalle tai sen jäsenelle kuuluvan vali-

tusoikeuden nojalla, valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu kunnan, kuntayhtymän tai 

asianomaisten kuntien yleisessä tietoverkossa. 

 

Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista. 

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Sijaistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. 

Jos tiedoksianto viranomaiselle on toimitettu tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä, asian katsotaan 

tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä.  Sähköisen asiointipalvelun kautta todisteellisesti tie-

doksi saadun päätöksen tiedoksisaantipäivä on asiointipalvelusta saadun viestin avaamispäivä. Jos todisteelli-

sesti tiedoksiannettavaa viestiä ei ole avattu seitsemän päivän kuluessa, toimitetaan tiedoksianto muulla tavoin. 

 

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

– valittajan nimi ja kotikunta 

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 

– päätös, johon haetaan muutosta 

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

– perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asioitaessa sähköisesti, 

allekirjoitusvaatimuksesta on säädetty erikseen. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa 

tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän 

nimi ja kotikunta. 

 

Valituskirjelmän liitteet 
 

Valituskirjelmään on liitettävä 

– hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen 

ajankohdasta 

– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaiselle. 

 

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, 

on liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituskirjelmän toimittaminen 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän 

tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat liittei-

neen voi toimittaa myös sähköisessä asiointipalvelussa. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettä-

minen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. 

 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden osoite 

Postiosoite:  Käyntiosoite:  Puhelin: 029 56 40200   

PL 180  Fabianinkatu 15  Telefax: 029 56 40382 

00131 HELSINKI  Helsinki  Sähköposti: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

  Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

kunnallisvalitus 07.18 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

