
  
  
 
 

___________ TIEKUNNAN (PERUSTAMIS)KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Aika         klo  

Paikka   

 

1 Kokouksen avaus ja työjärjestys 

                               avasi kokouksen. 
 

2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin, sekä pöytäkirjantarkastajien  
  ja ääntenlaskijoiden valinta 

 
Valittiin                           kokouksen puheenjohtajaksi ja                          kokouksen sihteerik-
si. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin                            ja        

3 Läsnäolijoiden ja valtakirjojen toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Kokouksen osallistujista on erillinen lista, joka tarkastettiin. Paikalla oli ____ tieosakasta ja 
valtakirjoja ei ollut./____kpl. Kirjeet tulee yksityistielain mukaisesti jätettävä postin kuljetetta-
vaksi 14 päivää ennen kokousta. Tiekunnan kokouksen kutsukirjeet on pantu postiin 
__.__.202_. 
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 

4 Kokouksen asialistan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin kokouskutsun asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

5 Hoitokunnan nimestä päättäminen  

              Päätettiin perustaa yksityistie ja tiekunnan nimeksi tuli________________. 

6 Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta 

Valittiin hoitokuntaan varsinaisiksi jäseniksi (3kpl) _______________________________ 
_________________ ja varajäseniksi (2 kpl)__________________________________ tai 
Valittiin _________________ toimitsijamieheksi ja ________________ toimitsijamiehen va-
rahenkilöksi. 

7 Hoitokunnan toimikausi ja palkkiot 

 
Toimitsijamiehen toimikaudeksi päätettiin neljä (1-4) ___vuotta. Palkkioita ei makseta. Pää-
tettiin, että toimitsijamies voi veloittaa tehtävänsä hoitamisesta mahdollisesti syntyvät kulut, 
jotka maksetaan kuitteja vastaa. 
 

8 Tilinkäyttöoikeuksista päättäminen 

Päätettiin antaa oikeus pankkitiliin avaamiseen sekä laajat tilinkäyttöoikeudet 
______________ ja ________________________. Kumpi tahansa tilin avaamiseen valtuu-
tetuista henkilöistä voi avata tilin. 

9 Tilityksen tarkastajien valinta 

Valittiin tilityksien tarkastajiksi ________________ ja _________________________. 



  
  
 
 
10 Uuden tieyksikkölaskelman vahvistaminen 

Todettiin, että  
 

11 Pöytäkirjan nähtävilläpitopaikka ja -aika 

Pöytäkirja pidetään nähtävillä osakkaille ___________ __ – __ .__.____ (30 vrk) välisen 
ajan. 

12 Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävä maksu 

 
Pöytäkirjan otteista peritään maksu 1 eur/ A4 sivu. 

13 Muut asiat, yleiskeskustelu 

 

14 Aurauspalvelun/kunnossapidon hakeminen 

Päätettiin hakea Limingan kunnan aurauspalvelua tai kunnossapitoa. 

15 Muutoksenhakuohjeet 

 

Tieosakas tai muu asianosainen, jonka oikeutta tiekunnan kokouksen tai perustamisko-
kouksen taikka toimitsijamiehen tai hoitokunnan päätös koskee, saa vaatia tiekunnan ko-
koukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt laillisessa 
järjestyksessä taikka on lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen taikka loukkaa hänen oi-
keuttaan (Yksityistielaki 64§).  Tiekunnan päätöksen moittiminen (Yksityistielaki 65§): 
Tieosakas tai muu asianosainen voi moittia tiekunnan kokouksen tai perustamiskokouk-
sen päätöstä tiekuntaa vastaan ajettavalla kanteella, jos: 
1) asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia tämän lain säännöksiä tai 
tiekunnan sääntöjä; 
2) päätös on tämän lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen; 
3) päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta. 
Moitekanteen johdosta annettavassa tuomiossa päätös voidaan kantajan vaatimuksesta 
julistaa pätemättömäksi tai sitä voidaan muuttaa. Päätöstä voidaan muuttaa vain, jos 
voidaan todeta, minkä sisältöinen päätöksen olisi pitänyt olla. 
Moitekanne tiekuntaa vastaan on nostettava maaoikeutena toimivassa käräjäoikeudessa 
kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Toimivaltainen on se käräjäoikeus, 
jonka yhteydessä toimivan maaoikeuden tuomiopiirissä sijaitsee tie, jota asia koskee. 
Oikaisuvaatimus on esitettävä 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. 

16 Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  
 
 
___________________________ _______________________________ 
     
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 
___________________  ____________________________ 
Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 

 


