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Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta  
 
Suomen Tieyhdistyksen lausunto hallituksen esitys HE263/2020 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityistielain muuttamisesta  
 
Suomen Tieyhdistys kiittää lausunnonantomahdollisuudesta. 
 
Yleistä hallituksen esityksestä 
 
Suomen Tieyhdistys pitää nyt esitettyä muutosta yksityistielakiin erittäin tarpeellisena. Pandemian 
vaikutukset kokousten järjestämiseen on ollut suurin yksittäinen yhteydenottojen aihe Tieyhdistyksen 
neuvontapalveluissa. Tieosakkaista merkittävä osa kuuluu covid19-taudin riskiryhmiin ainakin ikänsä vuoksi. 
Erityisiä ongelmia on ollut perusparannushankkeiden läpiviennin sekä kuntien kunnossapitoavusten 
hakemiseksi kuntien usein edellyttämien kokouspäätösten saaminen. 
 
Voimassa olevassa yksityistielaissa oleva säädös etäkokouksista on toimiva, mutta äärimmäisen harva 
tiekunta on osannut tehdä ennalta päätöstä etäosallistumisen mahdollistamisesta ja näin ollen lainkohta on 
käytännössä ollut täysin kuollut kirjain pandemian oloissa toimittaessa. 
 
Tieyhdistys kannattaa esitettyä mallia siitä, että etäosallistuminen ei ole subjektiivinen oikeus eli tieosakas 
ei voi ehdottomasti vaatia oikeutta päästä osallistumaan kokoukseen etänä. Tiekuntien kokouksia pidetään 
myös olosuhteissa, joissa ainakaan liikkuvan kuvan välittämiseen sopivaa tietoverkkoyhteyttä ei välttämättä 
ole saatavilla. Kokouksia voidaan pitää myös maastossa esimerkiksi tutustuen kokouksen kohteena olevan 
sillan, tien ym. kohteen kuntoon. Ehdoton oikeus etäosallistumiseen rajaisi liikaa kokousten järjestämistä. 
 
Ehdotettu postitse tapahtuva osallistuminen on Tieyhdistyksen käsityksen mukaan kannatettava malli 
yksinkertaisissa kysymyksissä, joihin tieosakkaiden on helppo vastata myöntävästi tai kieltävästi.  
 
Ilmoittautumismenettely epäselvä 
 
Tieyhdistys kannattaa esitettyä menettelyä, jossa kokouskutsun vastaanottamisen jälkeen tieosakkaan 
tulee ilmoittaa etäosallistumisestaan hyvissä ajoin ennen kokousta. Kokouksen järjestäjälle on varattava 
aikaa kokouslinkkien, kokoustekniikan ym. järjestämiseen. 
 
Esitetystä säädöksestä jää epäselväksi vaikuttaako ilmoittautumisaika kokouksen varsinaisen kutsuajan 
laskemiseen. Yksityistielain 61 § 1 mom mukaan ”Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta 
kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen tiekunnan kokousta”. 
 
Mikäli etäosallistumisesta ilmoittamiselle säädettäisiin nyt esitetyllä tavoin kahden viikon määräaika olisivat 
säädökset tosiasiassa ristiriitaiset.  
 
Yksityistielain mukaisen kokouskutsun aika lasketaan siitä hetkestä kun kutsut on jätetty postin 
kuljetettavaksi. Mikäli tämän lisäksi säädettäisiin etäosallistumiselle vähintään 2 viikkoa ennen kokousta 
tapahtuva ilmoittautuminen, olisi ilmoittautumisaika umpeutunut jo 2 viikon kutsuaikaa noudattavaa 
kokouskutsua lähetettäessä. 
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Tieyhdistys katsoo, että ilmoittautumisajan olisi syytä olla esimerkiksi 1 viikko ennen kokousta, jolloin 
postitse kutsunsa saaneilla olisi mahdollisuus ilmoittautua etäosallistumisestaan. Kenties 
ilmoittautumisaika voisi olla vieläkin lyhyempi, kuten 5 päivää ennen kokousta. 
 
Tieyhdistys ehdottaa asian säätämistä esimerkiksi oheisella säädöstekstillä: 
 
”Etäyhteydellä osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen tiekunnalle viimeistään viikkoa ennen 
ennen kokousta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on mainittava kokouskutsussa.” 
 
On muistettava, että tiekunta on jo kokouskutsun antaessaan ratkaissut voiko kokoukseen osallistua 
etäyhteydellä vaiko ei. Näin ollen etäkokoukseen ilmoittautumiset eivät tule yllätyksenä, eikä niiden 
käsittelyyn ole erityistä tarvetta varata pitempää aikaa. 
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