Mäntyharjun kunta

Lausunto

Liikenne- ja viestintäministeriö

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää yksityistielakiluonnoksesta lausuntoja 21.3. mennessä.
Yksityistielain kokonaisuudistuksen tavoitteena on nykyaikainen ja selkeä yksityistielaki, joka
antaisi hyvät edellytykset yksityistieverkoston kehittämiselle ja ylläpidolle. Lakiuudistuksella
pyritään mahdollistamaan uudenlaista elinkeinotoimintaa lisäämällä ammattimaisuutta
yksityisteiden tienpitoon. Samalla turvattaisiin elinkeinoelämän kuljetusten ja yksityisteiden varrella
sijaitsevan asutuksen edellyttämä liikkuminen varmistamalla tienpidon tarpeeksi korkea taso. Uusi
yksityistielaki korvaisi vuonna 1963 voimaan tulleen lain yksityisistä teistä (358/1962).
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta Hallituksen esitykseksi
eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää arvioimaan erityisesti esitettyjen muutosten taloudellisia ja
muita vaikutuksia sekä lausumaan hallituksen esityksestä ja sääntelytarpeesta ottaen huomioon
hallitusohjelman tavoite normien purkamisesta ja sääntelyn sujuvoittamisesta.

Kunnan hallinto
Mäntyharjun kunnan hallinnon näkökulmasta lakiluonnos poistaa
tielautakunnan / tiejaoksen tehtävät 31.12.2018 siirtymäkauden jälkeen.
Kunta ei toimi kiinteistörekisterin pitäjänä ja tietoimitukset suorittaa
maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri. Tielautakunta / tiejaos käsittelee
pääasiassa pieniä riita-asioita sekä myöntää avustuksia määrärahojen
puitteissa. Kunnalle ei ole erikseen tieasioihin perehtynyttä henkilökuntaa
valmistelemassa asioita.
Valmisteltavien asioiden poistuminen vapauttaa henkilöresursseja muuhun
käyttöön.
Tiekunnat
Tiekunnille tulee lakiluonnoksen mukaan enemmän omaa toimivaltaa sopia
asioita vapaammin. Tietoimituksissa voidaan varata kuitenkin maa-aluetta
infran rakentamista varten. Tiekunnat voivat myös jatkossa rajoittaa yhdessä
sopimalla liikkumista yksityistiellä sekä asentaa sinne liikennemerkkejä.
Jokamiehen oikeuksia ei lakiluonnos kuitenkaan estä.

Tiekuntien toimitsijamiehille tai toimikunnille tulee lakiluonnoksen mukaan
enemmän valtaa ja vastuuta. Tämä lisää jatkossa ammattimaisten
tieisännöitsijöiden tarvetta.
Yksityistieasiat käsitellään lakiluonnoksen mukaan maakuntahallinnossa ja
tietoimituksista vastaa maanmittauslaitos. Valvovana viranomaisena toimii
maakuntahallinnon alla oleva viranomainen.
Muutoksenhaku saatetaan maaoikeuden ratkaistavakaksi nykyisen
tielautakunnan sijasta tiekunnan kokouksen päätöksistä.
Maakunnalla ja kunnilla voi lakiluonnoksen mukaan olla erillinen neuvonta- ja
sovitteluelin.
Tiekunnan kokous kutsut voidaan luonnoksen mukaan toimittaa myös
sähköisesti, jos näin on kokouksessa sovittu. Tämä helpottaa asioiden
tiedottamista tieosakkaille.
Valtakirjojen osalta on rajattu yhdellä henkilöllä olevaa äänimäärä tiekunnan
kokouksessa maksimissaan 45 % edustettuina olevista äänimääristä. Tällä
turvataan läsnä olevien vaikuttamismahdollisuus tiekunnan asioihin,
Pienen kunnan ja tiekunnan osalta jääviysasiat ovat ongelmallisia. Laissa
todetaan kuitenkin, jos kaikki paikalla olevat ovat jääviä niin silloin ei
esteellisyyspykälää noudateta.

Avustukset
Lakiluonnoksen mukaan tieavustukset myöntää jatkossa maakuntahallinta
valtion talousarviossa varaaman määrärahan puitteissa.
Kunnat voivat halutessaan myös avustaa tiekuntia harkintansa mukaan.

Mäntyharjun kunnan lausunto:
Mäntyharjun kunta lausuu luonnoksesta yksityistielaiksi seuraavaa:
1. Lain perustarkoitus on hyvä ja selkeyttää nykyisen lain rakennetta sekä
poistaa päällekkäisyyksiä muiden lakien kanssa.
2. Mäntyharjun kunnan hallinnon ja toiminnan tehostamiseksi voidaan luopua
yksityistieasioiden valmistelusta ja käsittelemisestä.
3. Tieasioiden käsitteleminen on jatkossa enemmän ammattimaista ja
asiantuntevampaa toimintaa.
4. Päätöksenteko on kauempana peruskuntalaista, toisaalta asiat voidaan
käsitellä kauempana objektiivisemmin.
5. Yhteisesti sopimalla tiekunnat ja osakkaat voivat vapaammin sopia
tiekunnan toiminnasta ja tehtävistä
6. Sähköisen palveluiden käyttäminen mahdollistuu.

7. Avustusten siirtyminen maakuntahallinnon alle on olemassa vaarana, että
avustusten määrä pienenee nykyiseen tasoon verrattuna.
8. Kunnille jää mahdollisuus avustaa tiekuntia myös jatkossa harkinnan
mukaan.
9. Maakunnalla ja kunnalla on niin halutessaan mahdollisuus perustaa
vapaammin toimivia neuvottelu- ja sovitteluelimiä käsittelemään asioita
ennen maaoikeutta.
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