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Tiekuntien kokoukset ja pandemia 
Tiekuntien vuosikokouksia on edelleen pitämättä lukuisissa tiekunnissa ja 
moni tiekunta onkin ilmoittanut jättävänsä vuoden 2020 kokouksen kokonaan 
väliin. Tieyhdistykseen tulee jatkuvasti tiedusteluja tilanteesta ja seurauksista, 
joita pitämättä jäävästä kokouksesta seuraa. 

Tilanne on hieman epäselvä, eikä laista löydy säädöksiä kaikkiin kysymyksiin. 
Tiekunnan kokous päättää kokousten välistä ja yleensä kokoukset on 
päätetty pitää vuosittain, jolloin esimerkiksi talousarvio on vahvistettu vain 
yhdeksi vuodeksi. Yksityistielain mukaan tiekunnan kokous on pidettävä 
vähintään neljän vuoden välein, mutta käytännössä sellaisen päätöksen 
yhteydessä on syytä vahvistaa talousarviokin neljäksi vuodeksi. 

Pitämättä jäävästä kokouksesta ei seuraa sanktioita, eikä mikään taho 
seuraa asiaa. Joitakin vaikutuksia sillä kuitenkin voi olla. Ensinnäkin tilitykset 
jäävät hyväksymättä ja vastuuvapaudet myöntämättä, mutta ne voidaan 



tietysti käsitellä sitten aikanaan seuraavassa järjestettävässä kokouksessa. 
Jos vastuuhenkilöt eivät koe asioiden käsittelyn venymistä ongelmaksi, niin 
asiasta ei koidu sen suurempia vaikutuksia. 

Todellinen ongelma liittyy laskutettujen tiemaksujen perintään eli jos 
maksuvelvollinen jättää maksunsa suorittamatta, ei ulosottoviranomainen ota 
velkaa perittäväksi ilman tiekunnan kokouksessa vahvistettua lainvoimaista 
maksuunpanoluetteloa. Harvassa ovat ne tiekunnat, jotka ovat vuoden 2019 
kokouksissaan vahvistaneet maksuunpanoluettelon useammalle vuodelle. 
Maksuunpanoluettelo voidaan toki vahvistaa takautuvasti seuraavassa 
kokouksessa, mutta on vielä epävarmaa miten ulosotto suhtautuu sellaisen 
velan ulosottoon. 

Toinen ongelma on kuntien yksityistieavustukset. Useat kunnat vaativat 
tiekunnilta kokouksessa tehdyn päätöksen avustuksen hakemisesta ja 
nostamisesta. Kunnilla on kuitenkin vapaus toimia tässä asiassa 
haluamallaan tavalla, joten yleistä neuvoa on asiassa mahdoton antaa. 
Tiekunnan on syytä olla asiasta yhteydessä omaan kuntaan. 

Kulunut pandemian vuosi on opettanut tiekunnille sen, että ensi vuonna 
kokouksia kannattaa pitää aina kun tautitilanteen aaltoilu näyttää sen 
mahdollistavan. Pandemian jatkosta ja talttumisesta on vielä liian aikaista 
sanoa mitään. 

  
 

      

 

Muutokset kuntien yksityistieavustuksissa 
vaikuttavat moniin tiekuntiin 
Moni kunta on uudistanut tiekuntien avustamista siten, että pitkään kunnan 
hoidossa olleiden yksityisteiden hoito on siirretty takaisin tiekunnille. Onpa 
muutama kunta irtisanoutunut kokonaan kaikenlaisesta avustamisesta. 
Tieosakkaiden kannalta tilanne on ollut hankala ja joissakin paikoissa on 
tullut aitona yllätyksenä asuminen yksityistien eikä kunnan hoidossa olevan 
kadun varressa. 

Tieyhdistys on saanut lukuisia yhteydenottoja aiheesta ja neuvomme on ollut 
kaikille samanlainen. Kunnilla on oikeus itsenäisesti päättää alueellaan 
olevien yksityisteiden avustamisesta ja tiekunnilla on asiassa ainoastaan 
poliittisen painostamisen mahdollisuus. Kunnanvaltuusto on kunnan ylin 
päättävä elin, eikä ulkopuolisilla tahoilla ole mahdollisuutta velvoittaa kuntaa 
muunlaiseen toimintaan. 

Tieosakkaiden osalta Tieyhdistys suosittelee tarttumaan toimeen ja 
herättämään kenties vuosikymmeniä nukkuneen tiekunnan henkiin. Nyt 
eletään jo marraskuun puoltaväliä ja tulevan talven auraussopimukset tulisi 
hoitaa todella pikaisesti kuntoon, mikäli kunta on vetäytynyt tien talvihoidosta. 



Osakas voi itse kutsua nukkuvan tiekunnan kokoukseen 
koolle 
Yksityistielain 61 § 4 momentin mukaan kuka tahansa tieosakas voi kutsua 
tiekunnan kokouksen koolle, jos edellisen tiekunnan kokouksen 
koollekutsumisesta ja pitämisestä on kulunut viisi vuotta tai enemmän. 
Kokouksessa valitaan toimielimiin henkilöt ja ryhdytään muihin tarvittaviin 
toimiin, kuten pankkitilien avaamiseen, yksiköinnin päivittämiseen jne. 

Suosittelemme ryhtymään asiaan rohkeasti, koska odottamalla asia ei 
parane. Apua ja ohjeita saa Tieyhdistyksen opaskirjoista ja 
puhelinneuvonnasta. Asiantuntevan tieisännöitsijän palkkaaminen on helppo 
ja monesti järkevä tapa saada nukkuneen tiekunnan hallinnointi käyntiin. 
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