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Lisätietoja yksityistielain uudistuksesta
Uuteen yksityistielakiin voi tutustua osoitteessa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560

Toimielimen tehtävät ja vastuut
Tiekunnassa tulee olla toimielimenä joko hoitokunta tai toimitsijamies. Toimielimen toimikausi on
enintään neljä vuotta. Hoitokuntaan kuuluu 3-5 jäsentä. Mikäli jäseniä on kolme, tulee
hoitokunnassa olla ainakin yksi varajäsen. Hoitokunta valitsee varsinaisista jäsenistään
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan mikäli tiekunta ei ole näitä valinnut.
Toimielimen tehtävänä on
- pitää kirjanpitoa ja esitettävä tilitys
- laatia talousarvioehdotus
- laatia ehdotus tieyksikkölaskelmaksi
- laatia ehdotus maksuunpanoluetteloksi ja käyttömaksujen perusteiksi
- määrätä käyttömaksut ja huolehdittava tie- ja käyttömaksujen perimisestä
- kutsua koolle tiekunnan kokoukset
- kiellettävä tai rajoitettava liikennettä kelirikon, liikenneturvallisuuden yms. vuoksi
- määrättävä sillan, lautan tai muun tienosan suurin sallittu kuormitus
-

saattaa tien ja liikenteen rajoitus- ja kieltotiedot kansalliseen tie- ja katutietojärjestelmään
antaa lupa tien tilapäiseen käyttöön ja painorajoitusten rikkomiseen sekä erikoiskuljetuksiin
valmistella tarvittaessa tiekunnan säännöt
pitää pöytäkirjaa kokouksista ja päätöksistä
ratkaista itseään koskeva oikaisuvaatimus
ilmoittaa tiekunnan tiedot Maanmittauslaitoksen Yksityistierekisteriin
ilmoittaa tiekunnan yhteystietojen muutokset kuntaan, pankkiin, Tieyhdistykseen jne.
ylläpitää henkilötietojen rekisteriselostetta

Avustukset
Lapinlahden kunnan yksityistieavustuksien määräytymisperusteet ovat säilyneet lähes ennallaan.
Avustuskelpoisia ovat vähintään 400 m:n pituiset ja pysyvään asuinkiinteistöön johtavat yksityistiet.
Hakemusasiakirjoihin tulee liittää tiekunnan vastuullisen toimielimen antama selvitys edellisen
vuoden varainkäytöstä. Uutena edellytyksenä kunnan avustuksen myöntämiselle on, että tiellä on
järjestäytynyt tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä
tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä, Digiroadissa, ovat ajantasaiset (Yksityistielaki 560/2018, 50§
ja 89§). Järjestäytymättömille yksityisteille ei uuden lain mukaan voida avustusta myöntää. Kunnan
avustusperusteet ovat samat sekä kunnossapito- että perusparannusavustuksien myöntämisessä.
Perusparannushankkeissa valtion avustuksen määräytymisperusteet ovat muuttuneet siten, että
enää kriteereinä ei ole pysyvään asutukseen tai tiepituuteen liittyviä vaatimuksia. Valtion avusta voi
hakea, jos tielle on perustettu tiekunta ja se on tehnyt vaadittavat ajantasaiset ilmoitukset
Yksityistierekisteriin sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmään.
Kaikki avustukset ovat jatkossakin harkinnanvaraisia ja niitä myönnetään varattujen määrärahojen
puitteissa.

25.2.2019

Tiekunnan ilmoittamat tiedot
Tiekunnan tulee pitää ajan tasalla tiekunnan ja sen yhteyshenkilön yhteystietoja
Maanmittauslaitoksen Yksityistierekisterissä. Ilmoitus rekisteriin tehdään sähköisellä lomakkeella
Maanmittauslaitoksen sivuilla. Lomakkeelle täytetään tiekunnan tiedot. Erityisen tärkeää on täyttää
nimitiedot oikein.
Tiedot syötetään osoitteessa
https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot
Lisäksi tiekunnan tulee ilmoittaa yksityisteitä koskevat tiedot kansalliseen tie- ja katuverkon
tietojärjestelmään (Digiroad). Järjestelmä on Väyläviraston (ent. Liikennevirasto) ylläpitämä ja sen
tietoja hyödyntävät pelastustoimi, navigaattorifirmat sekä metsä- ja elintarviketeollisuuden toimijat.
Tietojen ilmoittamiseen velvoitetaan sekä järjestäytyneet että järjestäytymättömät tiekunnat. Tiedot
toimitetaan sähköpostilla ja vastaanotetusta ilmoituksesta saa sähköpostikuittauksen.
Sähköpostikuittaus toimii toistaiseksi tositteena tietojen toimittamisesta.
Ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät osoitteesta
https://vayla.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin

Henkilötietojen käsittely tiekunnassa
25.5.2018 voimaan tullut tietosuojalaki koskee henkilötietojen käsittelyä myös tiekunnissa.
Tiekunnat toimivat henkilörekisterin ylläpitäjinä. Tiekunnilla on yksityistielakiin perustuva velvoite ja
oikeus tietojen keruuseen ja käsittelyyn. Tiekunta käsittelee tietoja eri tarkoitusta varten, kuten
osakasluettelo, yksiköinti, maksuunpanoluettelo, kokouskutsut ja muu hallinnon hoitaminen sekä
mahdollisten palkkojen ja palkkioiden maksaminen. Rekisterin käyttöoikeus on vain
rekisterinpitäjällä tai tiekunnan nimeämällä toimijalla. Tiekunnan tulee huolehtia tietoturvan
säilyttämisestä parhaan kykynsä mukaan. Tiedot eivät saa olla ulkopuolisten saatavilla.
Rekisterin pitäjällä ja henkilötietojen käsittelijällä tulee olla ajantasainen henkilötietojen käsittelyä
kuvaava rekisteriseloste. Rekisteriseloste on kirjallinen kuvaus henkilötietojen käsittelystä ja sen
tarkoituksena on osoittaa, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Kannattaa tutustua Tieyhdistyksen suositukseen tiekunnan henkilötietojen käsittelyyn osoitteessa
https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/suosituksia-ja-yksityistielaki

Yksityistieliittymät
Ellei liittymäluvassa ole muuta mainittu, maantien liittymästä sekä sen turvallisuudesta vastaa
yksityistien tiekunta. Poikkeuksena kuitenkin on, että stop-merkin, kärkikolmion ja liittymärummun
kunnossapidosta vastaa Ely-keskus ja heidän urakoitsijat. Katuliittymästä on vastuu yksityistien
tiekunnalla paitsi, että stop-merkistä ja kärkikolmiosta vastaa kadunpitäjä.
Kiinteistön liittymisestä yksityistiehen vastaa liittyjä. Kiinteistön omistajan velvollisuutena on
liittymän rakentaminen ja kunnossapito. Jos velvollisuus laiminlyödään ja siitä aiheutuu ilmeistä
vaaraa liikenteelle, kunnossapidolle tai liikenneturvallisuudelle, voi tiekunta antaa kiinteistön
omistajalle toimenpidekehotuksen.
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Tielautakuntien lakkauttaminen
Kuntien tielautakunnat ja -jaostot lakkautetaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Tielautakunnat
käsittelevät vielä vuonna 2018 keskeneräiseksi jääneet asiat. 1.1.2019 lähtien toimitustehtävät
sekä moitekanteet ovat kuuluneet Maanmittauslaitoksen sekä käräjäoikeuden toimivaltaan.
Muutosta tiekunnan päätöksiin voidaan hakea yksityistielain § 64–65 mukaisesti.
Tiekuntien yhdistämisestä, jakamisesta ja lakkauttamisesta päätetään yksityistietoimituksessa tai
kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä tai tiekuntien omalla päätöksellä. Mikäli tie on
järjestäytymätön, voidaan sille perustaa tiekunta joko yksityistietoimituksella tai osakkaiden
omassa perustamiskokouksessa. Tiekunta syntyy kun sen perustamisesta on tehty ilmoitus
Maanmittauslaitoksen Yksityistierekisteriin.

Metsäkeskuksen yksityistietilaisuudet Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä
Tervetuloa Metsäkeskuksen järjestämiin yksityistietilaisuuksiin!
-

Varpaisjärvi 12.3.2019 klo 17–20, Varpaisjärven kunnantalon valtuustosalissa
Lapinlahti 14.3.2019 klo 17–20 Lapinlahden kunnantalon valtuustosalissa.

Käsiteltäviä aiheita ovat mm. uusi yksityistielaki, tietöiden rahoitusmahdollisuudet sekä
peruskorjaushankkeiden valmistelu.

