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§ 105
Yksityistieavustusten hakuajan tilapäinen muuttaminen vuonna 2019

TUUDno-2017-1347

Valmistelija / lisätiedot:
Jari Huttunen

Kuvaus

Tekninen lautakunta on päätöksessään 17.12.2014 137§ päättänyt 
yksityistieavustusten hakemisaikataulusta seuraavasti: ”kuluvaa kalenterivuotta 
koskevat hakemukset tulee tehdä kyseisen vuoden helmikuun loppuun mennessä. 
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä”

Yksityistielaki (560/2018) uudistuu, uusi Yksityistielaki tulee voimaan 1.1.2019.

Yksityistieavustuksiin tuleva muutos, että kuntakaan ei voi enää avustaa sellaista 
tiekuntaa, joka ei ole virallisesti järjestäytynyt. Kuitenkin, lakimuutos samalla antaa 
tiekunnille mahdollisuuden järjestäytyä vuoden alusta lähtien suoraan omassa 
tiekunnan kokouksessaan (ilman viranomaistoimitusta: tielautakunnan toimitusta tai 
Maanmittauslaitoksen pitämää yksityistietoimitusta). Tuusulassa on näitä avustuksen 
piiriin kuuluvia järjestäytymättömiä tiekuntia n. 10 % avustusta saaneista tiekunnista. 
Järjestäytymisen yhteydessä tulee tiekunnan tulee päivittää yhteystiedot MML:n 
(Maanmittauslaitos) yksityistierekisteriin ja myös päivittää kyseisiä tietoja niiden 
muuttuessa.

Jotta järjestäytymättömät tiekunnat (jotka avustusta vastedeskin haluavat hakea) 
saavat riittävästi aikaa selvittää asiat ja pitää järjestävä kokous oheistoimenpiteineen, 
olisi suotavaa tilapäisesti jatkaa avustushakemusten jättämisen määräaikaa kahdella 
kuukaudella myöhäisemmäksi, eli huhtikuun 2019 loppuun mennessä. Muutos koskisi 
vain vuotta 2019 ja jatkossa hakemukset tulisi tehdä kyseisen vuoden helmikuun 
loppuun mennessä. Avustusaikataulun poikkeavaa myöhentämistä on 
valtakunnallisesti suositeltu em. syistä.

Lainaus kuntaliiton yleiskirjeestä 10/2018: Yksityistielaki uudistuu.

Kokonaisuudessaan yleiskirje löytyy osoitteesta: https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet
/2018/yksityistielaki-uudistuu-kuntien-tielautakunnan-tehtavat-lakkaavat-vuoden-2019

"Kuntien avustukset

Kunnat voivat halutessaan edelleen avustaa yksityisteitä yksityistielain 84 §:n nojalla. Kunta 
päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen 
ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta 
kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle 
tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu 
tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä 
sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä 
edellytetään.
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Voimassa olevan lain mukaan avustusten myöntäminen on kunnan vapaasti päätettävissä, 
eikä laissa ole säädetty avustuksen kohteista, myöntämisen perusteista, ehdoista tai 
valvonnasta vaan ne ovat jääneet kunnan päätöksen varaan.

Kunnan avustuksille on uudessa yksityistielaissa siis asetettu voimassa olevasta laista 
poiketen kaksi avustuskriteeriä, jotka kunnan tulee ottaa jatkossa huomioon 
avustuspäätöksiä tehdessään. Avustuskriteereillä varmistettaisiin muun muassa tiekuntien 
hallinnollisen tiedon ajantasaisuus yksityistierekisterissä sekä kannustamaan 
järjestäytyneisyyteen, jonka katsotaan olevan tärkeä elementti yksityisteihin liittyvässä 
tehokkaassa ja ammattimaisessa tienpidossa.

Vaatimus tiekuntien järjestäytymisestä ei välttämättä tuo uutta käytäntöä, sillä monet 
kunnat ovat jo nykyään avustaneet ainoastaan järjestäytyneitä tiekuntia. 
Yksityistierekisterin tietojen ajantasaisuuden paikkaansa pitävyyden ilmoittaa tiekunta 
avustushakemuksessaan, kunta voi tarkistaa annettuja tietoja esim. pistokokeenomaisesti.

Kunnan avustus voi olla rahallista avustusta tiekunnalle. Tien kunnossapidon 
ottamisessa kunnan suoritettavaksi kokonaan tai osittain on katsottava olevan kyse 
myös kunnan avustuksesta. Kunnan avustuksesta on katsottava olevan kyse myös 
sellaisissa tilanteissa, joissa kunta antaa tiekunnan käyttöön esim. kalustoa. 
Avustuskriteerit, ottaen huomioon myös säännöksen tavoitteet, koskevat kaikkia 
kunnan avustusmuotoja.

Olemassa olevia avustuspäätöksiä, jotka ovat voimaissa toistaiseksi, ei ole tarvetta 
avustuskriteerien muuttumisen vuoksi muuttaa. Mikäli lain voimaan tultua tehdään 
uusia päätöksiä, tai entisiä päätöksiä muutetaan, uusi säännös tulee huomioida.

Yksityistielain avustuksia koskevia säännöksiä ei sovelleta sopimusteihin, eikä siten 
myöskään avustuskriteerejä. Omia teitä ei yksityistielaki koske lainkaan (2 §). Näiden teiden 
mahdollinen avustaminen perustuisi siten yksinomaan kunnan yleiseen toimialaa 
koskevaan säännökseen ja sitä rajoittaviin harkintavallan käyttöä koskeviin säännöksiin ja 
periaatteisiin.”

Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola

Tekninen lautakunta päättää

Jatkaa vuoden 2018 yksityisteiden hoitoavustushakemusten jättämisen 
määräaikaa kahdella kuukaudella, eli huhtikuun 2019 loppuun mennessä
 
Muutos koskee vain vuotta 2019 ja jatkossa hakemukset tulisi tehdä kyseisen 
vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi
Tiehoitokunnat, Matti Karppi, Jari Huttunen, talouspalvelukeskus, TuusInfo
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Ote pöytäkirjasta, joka on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 15.11.2018.

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 §, 17.3.1995/365), joka annettu postin 
kuljetettavaksi 22.11.2018.
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Oikaisuvaatimus
§105

Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen 
tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle 
voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 
asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, 
ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä 
oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole 
syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä 
postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, tekninen lautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 TuusulaPL 60, 04301 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181


