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Laki
yksityistielain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan yksityistielain (560/2018) 89 §:n edellä oleva luvun otsikko,
muutetaan 26, 51, 61, 65, 83, 88 ja 91 §, sekä
lisätään 88 §:n edelle uusi luvun otsikko seuraavasti:

26 §

Liittymät ja tasoristeys

Toisen yksityistien tai kiinteistön liittämisestä yksityistiehen vastaa liittyjä. Liittyjä on
velvollinen tekemään ja pitämään kunnossa tällaisen liittymän. Jos velvollisuuden laimin-
lyönnistä aiheutuu ilmeistä vaaraa yksityistien liikenteelle, kunnossapidolle tai liikenne-
turvallisuudelle eikä liittyjä kehotuksesta huolimatta ole ryhtynyt tarpeellisiin toimenpi-
teisiin, voi tiekunta, tai jos sellaista ei ole perustettu, tieosakkaat ottaa työn tehdäkseen liit-
tyjän kustannuksella.

Yksityistien liittämisestä maantiehen säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä an-
netussa laissa (503/2005). Yksityistien ja rautatien tasoristeyksestä säädetään ratalaissa
(110/2007).

51 §

Tiekunnan säännöt

Tiekunta voi laatia itselleen hallintoaan ja muuta toimintaansa koskevat säännöt. Tie-
kunnan säännöissä on mainittava ainakin tiekunnan nimi, tiekunnan kotipaikka ja tiekun-
nan toimielin. Säännöissä voidaan poiketa tämän lain säännöksistä, jos se on erikseen sal-
littu. Muissa tiekunnan säännöissä päätettävissä asioissa on noudatettava, mitä tässä laissa
säädetään.

Jos tiekunnan säännöissä poiketaan tämän lain säännöksistä, tiekunnan on hyväksyttävä
säännöt yksimielisesti. Muussa tapauksessa enemmistöpäätös riittää.

Tiekunnan säännöt eivät saa loukata tieosakkaalle tässä laissa säädettyjä oikeuksia tai
tieosakkaiden yhdenvertaisuutta. Kaikilla tieosakkailla on oikeus pyynnöstä saada toimit-
sijamieheltä tai hoitokunnan puheenjohtajalta jäljennös tiekunnan säännöistä.

Tieosakas on oikeutettu saattamaan säännöt tiekunnan kokouksen käsiteltäväksi ja tar-
kastettavaksi.

Säännöt tulevat voimaan sen jälkeen, kun ne on toimitettu yksityistierekisterin pitäjälle
ja yksityistierekisterin pitäjä on merkinnyt ne yksityistierekisteriin.
HE 91/2019
LiVM 9/2019
EV 75/2019
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61 §

Tiekunnan kokouksen koollekutsuminen

Tiekunnan kokouksen kutsuu koolle toimitsijamies tai hoitokunta tai muu tiekunnan
säännöissä määritelty taho. Kirjallinen kokouskutsu on toimitettava jokaiselle tieosak-
kaalle, jonka postiosoite on tiekunnan tiedossa tai joka on ilmoittanut tiekunnalle sähkö-
postiosoitteen tai muun tietoliikenneyhteyden kutsun toimittamista varten. Tiekunnan
säännöissä voidaan määrätä myös muusta täydentävästä tavasta ilmoittaa tiekunnan ko-
kouksen ajankohta. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeis-
tään kahta viikkoa ennen tiekunnan kokousta. Tiekunnan säännöissä voidaan pidentää ly-
hyempää määräaikaa ja lyhentää pidempää määräaikaa.

Vuosikokouksen kokouskutsussa on mainittava ehdotuksesta maksuunpanoluetteloksi
sekä kokouksessa päätettävistä tienpitoa koskevista merkittävistä asioista. Tiekunnan
säännöt on toimitettava tieosakkaille kokouskutsun liitteenä. Ylimääräisen kokouksen ko-
kouskutsussa on mainittava ne asiat, joista kokouksessa päätetään. Ehdotus maksuunpa-
noluetteloksi on vähintään kahden viikon ajan ennen kokousta pidettävä tieosakkaiden
nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa tai se on toimitettava tieosakkaille koko-
uskutsun liitteenä.

Tieosakkaille tulee varata mahdollisuus tutustua edellisen vuosikokouksen jälkeen laa-
dittuihin tiekunnan toimielimen kokouksia ja päätöksiä koskeviin pöytäkirjoihin. Pöytä-
kirjat on vähintään kahden viikon ajan ennen kokousta pidettävä tieosakkaiden nähtävänä
kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa.

Jos toimitsijamies tai hoitokunta tai muu tiekunnan säännöissä määritelty taho laimin-
lyö vuosikokouksen koollekutsumisen tai kieltäytyy kutsumasta tieosakkaita ylimääräi-
seen kokoukseen, voidaan kokous tieosakkaan hakemuksesta pitää yksityistietoimituksen
yhteydessä toimitusinsinöörin johdolla taikka toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus voi tieosakkaan hakemuksesta, varattuaan toimitsijamiehelle tai hoitokun-
nalle tilaisuuden tulla kuulluksi, oikeuttaa hakijan kutsumaan tieosakkaat kokoukseen si-
ten kuin 1 momentissa säädetään. Jos edellisen tiekunnan kokouksen koollekutsumisesta
ja pitämisestä on kulunut viisi vuotta tai enemmän, tieosakas voi kutsua tiekunnan ko-
kouksen koolle siten kuin 1 momentissa säädetään.

Mitä 1–3 momentissa säädetään tieosakkaasta, koskee myös muita asianosaisia, joiden
asiaa tiekunnan kokouksessa käsitellään.

65 §

Tiekunnan päätöksen moittiminen

Tieosakas tai muu asianosainen voi moittia tiekunnan kokouksen tai perustamisko-
kouksen päätöstä tiekuntaa vastaan ajettavalla kanteella, jos:

1) asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia tämän lain säännöksiä tai
tiekunnan sääntöjä;

2) päätös on tämän lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen;
3) päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta.
Moitekanteen johdosta annettavassa tuomiossa päätös voidaan kantajan vaatimuksesta

julistaa pätemättömäksi tai sitä voidaan muuttaa. Päätöstä voidaan muuttaa vain, jos voi-
daan todeta, minkä sisältöinen päätöksen olisi pitänyt olla.

Moitekanne tiekuntaa vastaan on nostettava maaoikeutena toimivassa käräjäoikeudessa
kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Toimivaltainen on se käräjäoikeus,
jonka yhteydessä toimivan maaoikeuden tuomiopiirissä sijaitsee tie, jota asia koskee. Jos
tie sijaitsee kahden tai useamman maaoikeutena toimivan käräjäoikeuden tuomiopiirissä,
asian ratkaisee se käräjäoikeus, jonka yhteydessä toimivan maaoikeuden tuomiopiirissä
sijaitsee pääosa siitä tiestä, jota asia koskee. Käräjäoikeuden päätösvaltaisuudesta sääde-
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tään oikeudenkäymiskaaren 2 luvussa. Maaoikeusinsinööri voi osallistua asian valmiste-
luun. Oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 3 §:n mukaisessa kokoonpanossa voi olla yhtenä jä-
senenä lainoppineen jäsenen sijasta maaoikeusinsinööri ja mainitun luvun 11 §:n mukai-
sessa tilanteessa yhden tuomarin kokoonpanoa voidaan vahventaa maaoikeusinsinöörillä.

Jos päätös koskee sellaisen asianosaisen oikeutta, joka ei ole tieosakas ja joka ei ole ol-
lut siinä kokouksessa saapuvilla, jossa päätös on tehty, hänellä on oikeus nostaa moitekan-
ne kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun hän on saanut todisteellisen tiedon pää-
töksestä. Jos päätöksen johdosta on tehty 64 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus, tieosak-
kaalla tai muulla asianosaisella on kuitenkin oikeus nostaa kanne tiekuntaa vastaan kärä-
jäoikeudessa 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaami-
sesta.

83 §

Valtionavustus

Valtio voi vuosittain myöntää valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitetun mää-
rärahan rajoissa avustusta:

1) sellaisen yksityistien tienpitoon, jota koskevien asioiden hoitamista varten on perus-
tettu tiekunta;

2) tiekuntien neuvontaan ja opastukseen ja sitä tukevan materiaalin ja palveluiden tuot-
tamiseen; sekä

3) yksityisteitä koskevaan kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustyöhön.
Edellytyksenä 1 momentin 1 kohdan mukaisen avustuksen myöntämiselle on, että tie-

kuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tieto-
järjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Valtionavustuksen myöntämisestä ja lakkauttamisesta 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettuun tienpitoon päättää se toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jon-
ka toimialueella tie tai suurin osa siitä on. Liikenne- ja viestintävirasto päättää määrärahan
tai sen osan kohdentamisesta toimivaltaisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksil-
le. Valtionavustuksen myöntämisestä 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaisiin tarkoituksiin
päättää Liikenne- ja viestintävirasto.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä valtiona-
vustusmäärärahan jaosta.

8 luku

Erinäiset säännökset

88 §

Muutoksenhaku

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 83 §:n nojalla myöntämää valtionavustus-
ta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolais-
sa (434/2003).

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen ja 13 §:n 2 momentin, 23 §:n 1 ja 2 mo-
mentin sekä 61 §:n 4 momentin mukaiseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen
säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Toimivaltainen
hallinto-oikeus on se, jonka tuomiopiirissä yksityistie sijaitsee.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi hakea muutosta 85 §:n 2 momentissa tar-
koitettua kunnan suostumusta koskevaan päätökseen.

Muutoksenhausta yksityistietoimituksessa tehtyyn päätökseen säädetään 81 §:ssä.
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91 §

Päätösten välitön täytäntöönpano

Tämän lain nojalla yksityistietoimituksessa tai tiekunnan kokouksessa tehty päätös
sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 83 §:n mukainen valtionavustusta ja
61 §:n 4 momentin mukainen kokouksen koolle kutsumiseen oikeuttamista koskeva pää-
tös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakutuo-
mioistuin toisin määrää. Maaoikeus on tällöin päätösvaltainen myös, kun siinä on vain
maaoikeuden puheenjohtaja.

Yksityistietoimituksessa tai tiekunnan kokouksessa tehtyä päätöstä ei kuitenkaan saa
panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, kun kyse on siitä, onko 4, 8 tai
22 §:ssä tarkoitettu oikeus myönnettävä. Myöskään 63 §:ssä tarkoitettua päätöstä taikka
tien tai 8 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien lakkauttamista koskevaa päätöstä ei saa panna
täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Jos maksu muutoksenhaun johdosta poistetaan tai sitä alennetaan, liikaa maksettu mää-
rä on palautettava ja maksettava sille kuuden prosentin vuotuista korkoa maksupäivästä
takaisinmaksupäivään.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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