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YKSITYISTEIDEN PERUSPARANNUSTEN 
AVUSTUKSIIN REILUT KOROTUKSET – 
ASETUS ON LAUSUNTOKIERROKSELLA  

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut yksityistieasetuksen muutosta, jolla yksityisteiden 
perusparannuksiin myönnettäviin avustusten avustusosuutta korotettaisiin merkittävästi 
nykyisestä tasosta. Uudet avustusprosentit on tarkoitus saada voimaan 1.1.2023 alkaen. 

 Esityksen mukaan valtionavustuksen enimmäismäärät nousisivat 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 % 

Tieyhdistys pitää esitettyjä korotuksia perusteltuina ja kannattaa esitystä.  

Asetusmuutoksen vaikutukset esim. jo aiemmin hyväksyttyjen perusparannushankkeiden 
rahoitukseen on vielä avoinna. Lähtökohtaisesti uutta asetusta sovelletaan vasta sen tultua 
voimaan eli mahdollisesti 1.1.2023 alkaen, mutta vielä on epäselvää, miten jo aiemmin 
myönteisen avustuspäätöksen saaneiden hankkeiden osalta toimitaan. Ainakin niiden osalta, 
joissa ei töitä ei vielä ole aloitettu on mahdollista hakea avustusta uudelleen. Asiassa kannattaa 
seurata ELY-keskusten ja Tieyhdistyksen tiedotusta. ELY-keskuksilla ei ole vielä ohjeistusta 
miten tulisi toimia siirtymäkauden aikana ja on vielä mahdollista, että siitä säädetään 
asetuksessa. 

Maanrakennusurakoiden ja muiden materiaalien kustannukset ovat nousseet kuluvan vuoden 
aikana niin rajusti, että tiekunnat eivät välttämättä kärsi taloudellisia menetyksiä, vaikka 
käynnissä olisikin perusparannushanke vanhoilla avustusprosenteilla. 

Valtionavustuksien hakemisesta on hyvät ohjeet ELY-keskuksen verkkosivuilla. 

  

https://www.ely-keskus.fi/yksityisteiden-parantamisen-avustaminen


Vielä ehdit ilmoittautumaan yksityistien 

kunnossapitoa käsittelevälle verkkoluennolle. 

Syksyn ensimmäisessä webinaari–luennossa 22.9.2022 klo 17.00 käsitellään yksityisteiden 

kunnossapitotöitä vuoden eri aikoina. Oikein ajoitetuilla kunnossapitotoimenpiteillä on iso 

merkitys tien kuntoon ja myös tienpidon kustannuksiin. Vastaava vaikutus on myös urakoitsijan 

kalustolla sekä kuljettajan ammattitaidolla. Näin syksyllä lähes jokaisen tiekunnan hoitotöihin 

kuuluu lisämurskeen ajaminen kulutuskerrokseen. Mursketoimittajaa ei ole syytä valita 

pelkästään hinnan perusteella, vaan myös murskeen laatuun on kiinnitettävä huomiota. Mikäli 

ei ole aikaisempaa kokemusta urakoitsijan toimittamasta tavarasta, kannattaa kysyä 

referenssejä ja/tai rakeisuuskäyriä. Ilmoittaudu Yksityistien kunnossapitotoimet vuoden eri 

aikoina –verkkoluennolle viimeistään 21.9.2022 mennessä. Osallistumismaksu 50 €, 

Tieyhdistyksen jäsenille 20 €. 

  

 

https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/yksityistien-kunnossapitotoimet-vuoden-eri-aikoina-verkkoluento-22.9.2022/


Hoitokunnan toiminta 

Hoitokunnan kokouksesta on laissa säännökset vain kokouksen koollekutsumisen, 

päätösvaltaisuuden ja pöytäkirjan pitämisen osalta. Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa 

puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta (YksTL 54 §). 

Koollekutsumistavasta ja -ajasta hoitokunta voi itse päättää. Hoitokunta on päätösvaltainen, 

kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on läsnä. Jäsenet voivat olla 

varsinaisia jäseniä tai varajäseniä. Ellei tiekunnan säännöissä ole päätetty, että varajäsenet 

ovat henkilökohtaisia, on koollekutsujan asiana päättää varajäsenten kutsumisjärjestyksestä.  

Päätökset hoitokunnan kokouksessa tehdään enemmistöperiaatteella. Tieyksiköillä ei 

hoitokunnassa (toisin kuin tiekunnan kokouksessa) sentään äänestetä, vaan henkilö ja ääni -

periaatteella. 

Hoitokunnan on pidettävä pöytäkirjaa kokouksistaan ja niissä tehdyistä päätöksistä (YksTL56 

§). Sama vaatimus koskee toimitsijamiestä. Hänen on tarvittaessa pidettävä päätöspöytäkirjaa 

tai listaa päätöksistään. Hoitokunnan pöytäkirjaan ja toimitsijamiehen päätöksiin kirjattavia, 

tässä tarkoitettuja päätöksiä ovat erityisesti käyttömaksuista päättämiset, luvat tienkäyttöön, 

tienkäytön rajoitukset, poikkeukset kielloista ja rajoituksista, liittymän kunnossapidosta annetut 

määräykset sekä tarjouskilpailujen ratkaisut. Tavanomaisista valmistelutehtävistä ei tarvitse 

tehdä kirjauksia. 

Käytännössä useimmissa tiekunnissa hoitokunta kokoontuu melkoisen harvoin. 

Asioista sovitaan muuten hoitokunnan jäsenten kesken. Monissa tiekunnissa hoitokunnan 

puheenjohtaja toimii kuten toimitsijamies muita hoitokunnan jäseniä juuri kuulematta. Tällä on 

merkitystä vastuumielessä. Hoitokunnan päätöksistä ovat vastuussa ne, jotka päätöksiä ovat 

olleet tekemässä. Toisaalta hoitokunnan passiivijäsenet saattavat tilanteeseen tyytyessään 

tällöin pahimmassa tapauksessa olla vastuussa luottamustehtävänsä laiminlyönnistä. 

 

 


