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Mikä muuttuu? 

• Kunnossapitoavustusten ehdot 

• Muutoksenhaku päätöksistä 

• Tiekunnan perustaminen helpottuu (49 §) 

• Tiekunta voi antaa luvan maakaapelin sijoittamiseen, 
maanomistajan lupaa ei tällöin tarvita 

• Tiekunta voi laatia tiekunnan säännöt (51 §) 

• Toimitsijamiehen ja hoitokunnan on pidettävä kirjaa 
tekemistään päätöksistä (56 §) 

• Tiekunnan kokous voidaan pitää myös sähköisesti (58 
§) 

 



Kunnossapitoavustukset 

• Voidaan myöntää vain järjestäytyneelle 
tiekunnalle (84 §) 

• Tiekunnan tiedot oltava ajantasaisia 
maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä 
(84 §, 89 §) 

• Eräitä tietoja ilmoitettava myös 
liikenneviraston ylläpitämään 
tietojärjestelmään (Digiroad), tämä koskee 
myös järjestäytymättömiä teitä 



Tiekunnan perustaminen 

• yksityistoimituksessa tai  

• perustamiskokouksessa, johon kaikki 
tieosakkaat on kutsuttu  (49 §, 61 §) 

• tiekunta syntyy, kun sen perustamisesta on 
tehty merkintä maanmittauslaitoksen 
kiinteistötietojärjestelmään 



Tiekunnan kokous (58-62 §) 

• Vuosikokous vuosittain, kuitenkin väh. 4 vuoden 
välein 

• muita tiekunnan kokouksia tarvittaessa 

• kutsutaan koolle max. 2 kk, vähintään 2 vk ennen, 
säännöissä voidaan muuttaa näitä aikoja 

• kirjeitse tai sähköisesti  

• maksuunpanoluetteloehdotus ja toimielimen 
päätöksiä koskevat pöytäkirjat nähtävillä väh. 2 vk 
ennen kokousta 



Päätöspöytäkirjat  

• tiekunnan kokouksista (kuten aiemminkin), pj. 
ja 2 ptk-tarkastajaa allekirjoittavat (62 §) 

• toimitsijamiehen tai hoitokunnan kokouksista 
(56 §)  



Muutoksenhaku 

• Tiekunnan, hoitokunnan tai toimitsijamiehen 
päätökseen tyytymätön tekee 
oikaisuvaatimuksen, joka osoitetaan 
tiekunnalle (64 §) 

• Tiekunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä 
myös moitekanteen käräjäoikeuteen (65 §) 

• Kuntien tielautakunnat käsittelevät v. 2019 
aikana keskeneräiset asiat 



Muutoksenhaun määräajat 

• Oikaisuvaatimuksen tekoon aikaa 30 vrk > 
toimitsijamies tai hoitokunta voi ratkaista 
asian tai kutsuttava tiekunnan kokous koolle 
30 vrk kuluessa oikaisuvaatimuksen 
tekemisestä (64 §) 

• Moitekanne käräjäoikeuteen 3 kk kuluessa   
(65 §)  (tai 30 vrk, jos ”jatkovalitus”) 



Valtion (ELY) avustukset (83 §) 

• ei vaatimuksia tien pituudelle tai asutuksen 
määrälle (aiemmin 1 km, 3 asuttua taloa) 

• tiekunta pitää olla perustettuna 

• tiedot ajantasaisena yksityistierekisterissä 

• tiedot ajantasaisena liikenneviraston 
tietojärjestelmässä (Digiroad) 

 

 



Muuta: 

• nyt tiellä oleva puomi (laillinen) saa olla 
paikallaan 2020 loppuun, sen jälkeen sille on 
haettava tiekunnan suostumus (97 §) 

• liikennemerkille kunnan suostumus (ei koske 
tilapäisiä, esim. painorajoitusmerkkiä)  

• kuntien tielautakunnat lakkaavat 31.12.2019 

• maanmittauslaitos valmistelee uutta 
yksiköintiohjetta 


