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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentti ilmaisi vuonna 2011 Heide Rühlen laatimassa mietinnössä kriittisen 
kantansa käyttöoikeussopimuksia koskevan säädösehdotuksen tekemiseen. 
Komission ehdotus synnyttäisi vain monia uusia ongelmia. 

Valtion tehtävät

Valtio kaikkine toimijoineen tarjoaa palveluita ja hyödykkeitä kansalaisille. 
Hyödykkeet ja palvelut voidaan jakaa luonteensa perusteella kuuluviksi esimerkiksi 
yleispalveluvelvoitteisiin, yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin, yleistä taloudellista etua 
koskeviin palveluihin ja yleishyödyllisiin palveluihin1. 
Erottelu on vaikea tehdä, ja se ratkaistaankin usein vasta myöhemmin oikeudessa. 
Ehdotuksessa ei eroteta eriluonteisia palveluja toisistaan. 

Valtio tekee tehtäviensä hoitamiseksi julkisista hankinnoista sopimuksia, jotka toteutuvat 
osittain käyttöoikeussopimuksina. Ehdotuksessa ei esitetä rajauksia tai keskinäisiä 
poissulkemisperusteita.

SEUT-sopimuksen 14 artiklan ja pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti paikalliset, alueelliset ja 
kansalliset viranomaiset päättävät, tuottavatko ne itse yleishyödylliset hyödykkeet ja palvelut 
vai tekevätkö ne niiden tuottamisesta hankintasopimuksen. Tässä keskiössä on ihmisistä 
huolehtiminen, ei sisämarkkinoiden vaatimukset. Niinpä soveltamisala pitääkin määritellä 
yksityiskohtaisesti. 

Kaikki viranomaiset ottavat vastuulleen tehtäviä ja seuraavat asetettuja tavoitteita, jotka 
varmistavat yhteisen hyvän, yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden. 
Todellisuudessa sopimusten tekemiseen liittyvät erilaiset vaatimukset rajoittavat niiden 
mahdollisuuksia päätöksenteossa: 
Ehdotuksessa mainitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen peruste. 
Hinnan ja kulujen lisäksi voidaan käyttää joitakin tiettyjä "teknisiä" perusteita. Tämä rajoittaa 
sopimuksen tekemistä: Taloudellisista vaikeuksista kärsivät julkiset toimijat saattavat tuntea 
itsensä pakotetuiksi sopimuksen tekemiseen, koska julkisen puolen työntekijöillä on usein 
suuremmat tulot kuin yksityisen puolen työntekijöillä. 
Käyttöoikeussopimuksia koskevan direktiivin tehtävä ei ole pakottaa viranomaistehtävien 
yksityistämiseen.

Hankintasopimusten tekemiseen liittyvät vaatimukset rajoittavat myös näiden sopimusten 
tekemisen tapaa. 

Koska ehdotuksessa ei erotella palveluja niiden luonteen perusteella, saattavat 
itsemääräämisoikeus ja palvelujen tarjoamisen vapaus joutua ristiriitaan. Tämä voidaan 
välttää vain sulkemalla pois tietyt palvelut. 

                                               
1 Komission tiedonanto COM(2011)0900 lopullinen.
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Käyttöoikeussopimuksia koskevan säädöksen tehtävä ei ole julkisten talouksien 
tervehdyttäminen. Sen sijaan, että alhaisilla hinnoilla ja kustannuksilla aiheutetaan paineita 
menopuolella, pitäisi tämä saavuttaa tulopuolen tilaa parantamalla.

Yleiset perusteet 

Direktiiviehdotus ei takaa oikeusvarmuutta. Käyttöoikeussopimusten määritelmä eroaa 
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä annetusta määritelmästä. Tämä 
vaikuttaa uusiin päätöksiin. Muita sopimussuhteita, kuten käyttölupia ja lisenssejä, koskevat 
rajaukset puuttuvat.

Riskin siirtymisperusteet ovat riittämättömät. Jos vesihuollosta vastaava 
käyttöoikeussopimuksen haltija menettää maksukykynsä, pitäisi viranomaisten edelleenkin 
varmistaa vesihuolto. Riski ei koskaan siirtyisi täysin käyttöoikeussopimuksen haltijalle.

Menettelyn avoimuutta ja yksinkertaisuutta ei ole varmistettu. 

Tällaisen sääntelyn pysyvyydestä ei ole varmuutta. Tulevat tarpeet ja sopimusten uusiksi 
neuvottelut eivät ole ennakoitavissa. 

Laadunvarmistus ja alhaisen hinnan peruste ovat ristiriidassa. 

Työllisyys ja sosiaaliasiat 

Hintaperuste johtaa kokemuksen mukaan yritysten ja alihankkijoiden työntekijöiden määrään 
sekä heidän työehtoihinsa kohdistuvaan paineeseen. Tämä ei ole SEUT-sopimuksen 9 artiklan 
horisontaalisen sosiaalilausekkeen mukaista. 
Kokonaistaloudellisesti parhaimman tarjouksen peruste sisältää sosiaalisten normien 
edistämisen. Se ei kuitenkaan sisällä lauseketta työehtosopimusten noudattamisesta tai muita 
vastaavia perusteita. Niinpä alihinnoittelukilpailua käydään työntekijöiden kustannuksella. 

Perusteiden noudattamisella viitataan myös kansallisen ja unionin työoikeuden 
noudattamiseen. Kansallisten normien pitää kuitenkin olla sopusoinnussa unionin oikeuden 
kanssa. Perusajatus "sama palkka samanarvoisesta työstä" on näin tosiasiassa poissuljettu.

Ehdotuksesta puuttuu nimenomainen maininta, että mitään maata ei estetä noudattamasta 
Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimusta N:o 94 ja että kaikkien jäsenvaltioiden 
tulee ratifioida kyseinen sopimus ja noudattaa sitä. 

Sosiaalipalvelut kytkeytyvät tiukasti ihmisten elämään ja terveyteen suurimmaksi osaksi 
paikallistasolla. Ne pitäisi jättää kokonaan ehdotuksen ulkopuolelle, samoin kuin 
työntekijäjärjestöjen tarjoamat palvelut.

On usein vaikeaa saada alihankkijat noudattamaan sitovia työehtoja. Yhteisvastuu päätoimijan 
kanssa puuttuu. 
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Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa esittämään komission ehdotuksen hylkäämistä.


