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VALTION YKSITYISTIEAVUSTUKSIIN 
ROIMA KOROTUS 1.1.2023 

Yksityistieasetuksen muutos vahvistettiin 8.12. ja samalla varmistui merkittävä korotus valtiolta 

haettaviin yksityistieavustuksiin.  

Yleisin avustus eli tien perusparannuksiin myönnettävä avustus nousi peräti 20 %-yksikköä 

siten, että valtionavustus kattaa 70 % hankkeen tukikelpoisista kuluista. 

Valtionavustuksen enimmäismäärät nousevat seuraavasti: 

- tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % → 70 % 

- merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 % 

- luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 % 

- lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 %, vähintään 80 %  

- talvitie 65 % → 70 % 

Lisäksi moni kunta avustaa alueellaan olevia tiekuntia vielä valtionavustuksen päälle. Näihin 

avustuksiin ei tullut muutosta, mutta kunnat päättävät niistä itsenäisesti. 

Korotetut avustukset ovat tällä erää voimassa 3 vuotta eli niiden mukaisia avustuksia on 

haettava viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Rahoitustilanne on tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvä ja ensi vuonna jaossa on 23 miljoonaa 

euroa sekä sen päälle vielä 44 miljoonaa euroa kahdelta edelliseltä vuodelta siirtyvää jakamatta 

jäänyttä avustusta.  

Avustusta haetaan alueellisesta ELY-keskuksesta ja sitä on haettava ennen 

perusparannustöiden aloittamista. 

Tieyhdistys suosittaa tiekuntia kartoittamaan pikaisesti tiensä perusparannustarpeet ja 

ryhtymään hankkeen suunnitteluun. Näin hyvää valtionavustusta ei ole ollut tarjolla 

vuosikymmeniin, jos koskaan aiemmin.  

Mitä tehdään syksyllä 2022 myönnettyjen avustusten kanssa? 

Vuonna 2022 saapuneisiin vireillä oleviin avustushakemuksiin, joiden hankkeen osalta ei ole 

vielä aloitettu töitä, sovelletaan uutta asetusta. Näin vuoden 2022 suunnitellut ja haetut 

hankkeet pääsevät osaksi korotettuja valtionavustuksia ilman erillisiä toimia. Myönteisen 

tukipäätöksen saaneiden tiekuntien, jotka eivät ole vielä aloittaneet rakennustöitä, on hyvä olla 



yhteydessä päätöksen tehneeseen ELY-keskukseen ja varmistaa miten pääsevät korkeampien 

avustusprosenttien piiriin. 

Tieyhdistys pitää päätettyä siirtymäajan ratkaisua erinomaisena kädenojennuksena tiekuntia 

kohtaan.  

  

Perusparannuksiin eväitä Alueellisilta 
yksityistiepäiviltä – ilmoittautuminen käynnissä 

Perinteiset yksityistiepäivät aloittavat 13 paikkakunnan kiertueensa Seinäjoelta 14.2 ja 

päättyvät totuttuun tapaan Rovaniemelle 5.4.  

Kiertueella tarjoillaan tarkemmat tiedot valtionavustuksista ja niiden hakemisesta. Paikallisten 

ELY-keskusten edustajat esittelevät valtionavustusten hakuun liittyviä ohjeita ja vinkkejä. 



Lisäksi tarjoilemme tietoa päivittyvästä yksiköintiohjeesta, yksityisteiden ja niillä olevien siltojen 

kuntokartoituksesta sekä tutustumme uusimpiin oikeustapauksiin yksityistieasioissa.   

Mukana kiertueella on edustava joukko yksityistieasioissa tärkeitä yhteistyökumppaneita. 

Kumppaneiden messuosastot ovat vieraiden tutustuttavissa kiertuepäivän ajan. 

Osallistumishintaan kuuluu aamukahvit ja lounas. Kaikilla kiertuepaikkakunnilla on maksuton 

pysäköinti ja pysäköintitilaa riittää kaikille. Osallistumismaksu 105 €, Tieyhdistyksen jäsenille 89 

€ (sis.alv). 

Ilmoittautuminen on jo käynnissä! Tervetuloa mukaan: Ilmoittaudu tästä. Ilmoittautumisen 

yhteydessä voi Lisätietoja-kenttään kirjoittaa kysymyksen, mihin haluaisi vastauksen 

yksityistiepäivien aikana. 

Iltaluento tiekuntia koskevista oikeustapauksista 
13.12. 

Tieyhdistyksen Simo Takalammi luennoi tuoreista oikeustapauksista, jotka koskevat tiekuntia. 

Uuden yksityistielain aikaisia asioita on käsitelty jo mukava määrä käräjäoikeuksissa ja 

saatiinpa syksyllä ratkaisu Korkeimmasta hallinto-oikeudestakin. 

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi ulosottoon edennyttä tiemaksua koskeneen perustevalituksen. 

Ulosottoon päätynyt tieosakas oli valittanut asiassa ja esittänyt, ettei ulosotolle pitänyt olla 

lainkaan laillista perustetta. Tule kuulemaan miten KHO linjasi perustevalituksista ja tiekuntien 

vahvistamista tiemaksuista? Lisäksi ruoditaan joukko muita oikeustapauksia. Verkkoluento 

pidetään 13.12. klo 17-18. Osallistumismaksu 50 € ja Tieyhdistyksen jäsenille 20 € (sis.alv). 

Ilmoittautuminen 12.12. mennessä. 
 

Tiekunnan tilinpäätös 

Tiekuntien vuoden 2022 tilitapahtumat ovat kohta valmiit ja toimielimen ensimmäisiä tehtäviä 

ensi vuoden alussa onkin tehdä yhteenveto tiekunnan tilitapahtumista. Yksityistielaki ei aseta 

kovin suuria vaatimuksia tiekunnan kirjanpidolle. Toimielimen on pidettävä tiliä tuloista, 

menoista, varoista ja veloista sekä esitettävä tiekunnan vuosikokoukselle tarkastettavaksi tilitys 

edelliseltä varainhoitokaudelta. Tiliotteelta selviävät tulot, menot ja varat, mutta eivät velat, joten 

velattomalla tiekunnalla tiliotteet esittämällä tiekunnan kokoukselle tulee lain kirjain täytettyä. 

Toki vähänkin isompien ja varsinkin kunnan apua saavien tiekuntien on syytä pitää 

kahdenkertaista kirjanpitoa, vaikka tiekuntien ei tarvitsekaan noudattaa kirjanpitolakia. 

Kirjanpidon tileissä on hyvä noudattaa samaa jaottelua kuin talousarviossa. Seuraavan vuoden 

talousarvion suunnittelussa voidaan silloin hyödyntää edellisen vuoden toteutumatietoja. Monet 

kunnat myös vaativat yksityistieavustushakemuksen liitteeksi selvityksen varojen käytöstä. 

Talousarvion mallilomake löytyy Tieyhdistyksen nettisivuilta 

https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/lomakkeita/ . Tiekunnan tilitys tarkastetaan ja vahvistetaan 

tiekunnan vuosikokouksessa. Jos tiekunta on valinnut kaksi tilityksen tarkastajaa, on tilitys 

https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/alueelliset-yksityistiepaivat-2023/
https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/karajaoikeuden-ratkaisuja-tiekuntien-riita-asioissa/
https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/lomakkeita/


toimitettava heille hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. Tieosakkailla tulee olla mahdollisuus 

tutustua tiliasiakirjoihin kokouspaikalla vuosikokouksen yhteydessä. Vaikka yksityistielaki ei sitä 

edellytä, Tieyhdistys suosittelee tilinpäätösasiakirjojen tallentamista tiekunnan kotisivuille, mikäli 

tiekunnalla sellaiset on. Kotisivuille pääsy on tietysti tällöin vain tiekunnan osakkailla. 

Puhelinneuvonta vuodenvaihteessa 

Suomen Tieyhdistyksen jäsentiekuntien maksuton puhelinneuvonta (p. 040 730 9266) viettää 

joululomaa joulun ja uudenvuoden välisen ajan, joten 26.-31.12. välisenä aikana puheluihin ei 

vastata, eikä myöskään takaisinsoittopalvelu ole toiminnassa. Kiireellisissä asioissa kannattaa 

soittaa kaikille avoimeen neuvontanumeroon 0200 345 20 (0,92 €/min + pvm). Tässä 

numerossa vastauksia antavat Tieyhdistyksen kouluttamat asiantuntija arkisin klo 9-18.  
 

 


