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Yksityistieavustusten myöntämisen periaatteet v 2019 
 
302/10.03.01/2018 
 
PATU 19.06.2018 § 91 Kuntaliitoksen 1.1.2013 jälkeen yksityistieavustusten periaatteet yhdenmu-

kaistettiin ja avustusten hakumenettely sähköistettiin.Periaatteet ja haku-
menettely on nyt ollut useamman vuoden käytössä. 
 
Yksityistieavustusten haun yhteydessä on pyydetty tiekunnilta useita liite-
asiakirjoja. Voimassa olevien tietosuojasäännösten johdosta on arvioitu uu-
delleen tiekunnilta pyydettävien asiakirjojen tarvetta. Arvioinnin perusteella 
esitetään, että avustushakemusten liitteenä tiekunnilta pyydetään vain 
tilinpäätös, jossa tiekunnan menot ja tulot ovat riittävällä tavalla eritelty ja 
tilinpäätös on tiekunnan vahvistama. 
 
Yksityistieavustusten saantiin on määritelty rajaavia tekijöitä, jotka ovat joh-
taneet epätyydyttävään tulokseen tiekunnan näkökulmasta. Rajaavia teki-
jöitä on ollut kerättyjen yksikkömaksujen prosentuaalinen osuus (50%) tie-
kunnan menoista ja tiekunnan ilmoittamia menoja lisäävänä talkookustan-
nusten huomioiminen euromääräiseksi arvioituna, joka on nostanut tiekun-
nan kokonaismenoja.  

 
 Yksityistieavustusten laskentaa ja ehtoja esitetään yksinkertaistettavaksi. 

Tavoitteena on ensisijaisesti se, että tiekunnat panostavat yksityisteiden 
hoitoon ja että maksettava kunnossapitoavustus kohdentuisi nimenomaa 
tiekunnan tienhoitoon ja välttämättömän hallinnon euromääräisiin 
kustannuksiin.  
 
Perusparannusavustusten osalta esitetään, että rajaava ehto siitä, ettei pe-
rättäisinä vuosina ole mahdollista saada avustusta, poistetaan. Tavoitteena 
on yksityisteiden hyvä hoito ja perusteltu tien kunnon parantaminen. 
 
Muutettujen periaatteiden lähtökohtana on seuraavaa: 
- tiekunnan talvikunnossapidettävän tien pituus on vähintään 500 metriä 
- tiekunta toimii järjestäytyneenä  
- kunnossapitoavustus perustuu tiekunnan tilinpäätöksen mukaisiin rahalli-
siin menoihin 
- käytettävissä oleva määräraha jaetaan kunnossapitoavustuksena tiekun-
tien kokonaismenojen suhteessa siten, että mahdollisia poikkeavia muita 
menoja ja muita avustuksia saavia perusparannuskustannuksia ei huomioi-
da avustuksen perusteena 
- avustushakemuksen liitteenä tiekunta toimittaa vahvistetun edellisen vuo-
den tilinpäätöksen 
- kunnossapitoavustukset maksetaan mikäli laskennallinen avustus on 100 
euroa (aiemmin 200 euroa) 
- perusparannushankkeisiin avustusta voi saada vuosittain 
 
Avustusmuotoina esitetään edelleen säilytettäväksi kunnossapitoavustus-
ten lisäksi höyläys/lanaus työpalveluavustus omavastuullisena (50 eu-
roa/kerta) joko keväällä tai syksyllä tai sekä keväällä että syksyllä. 
 
Lisätiedot: hallintopäällikkö Raija Rönkä-Nieminen, raija.ronka-
nieminen@lohja.fi 
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Oheismateriaali: 
- avustusperiaatteet 1.1.2018 
- avustusperiaatteet 1.1.2019 esitys 

 
Esitys  
Ptj Palvelutuotantolautakunta päättää hyväksyä harkinnanvaraiset yksityistei-

den periaatteet 1.1.2019 liitteen mukaisena. 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
----------------------------------- 


