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ULKOMAINONTA VUONNA 2021 TOIMITETTAVISSA KUNTAVAALEISSA

Kuntavaalit siirtyivät toimitettavaksi sunnuntaina 13.6.2021. En-
nakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 26.5. – 8.6.2021 ja ulko-
mailla 2. – 5.6.2021.

Suomen Kuntaliitto suositellut 13.10.2020 julkaisemallaan yleiskir-
jeellä nro 9/2020 aloitettavaksi ulkomainonnan niillä alueilla, jotka 
ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen en-
nakkoäänestyksen aloittamista. Oikeusministeriön vaalituki on 
vahvistanut hallintosihteerin esittämään kysymykseen vaalimain-
non aloittamisesta 19.4.2021 sähköpostitse, että vaalimainonta 
voidaan aloittaa Kuntaliiton entisen ohjeistuksen mukaisesti viik-
koa ennen ennakkoäänestystä eli uuden aikataulun mukaisesti 
19.5.2021 alkaen. Kuntaliitolta ei ole tullut uutta ohjeistusta asias-
ta.

Suomen Kuntaliiton edellä mainitussa yleiskirjeessä todetaan vaa-
lien ulkomainonnasta muun muassa seuraavaa: 

Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjes-
tämisessä. Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kun-
tien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-lu-
vulta lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimai-
nonnan yhdenmukaistamisen tarve, kaupunki- ja maisemakuvalli-
set syyt sekä ympäristön siisteys. Kunnallisesta vaalimainonnasta
on muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen tie-
dotusarvoa. Kansalaiset ovat tottuneet siihen, että vaalien yhtey-
dessä käytetään tällaista mainontaa. Kunnalliseen vaalimainon-
taan liittyvät laillisuuskysymykset koskevat yleensä yhdenvertai-
suusperiaatteen noudattamista eli tasapuolisuutta mainospaikko-
jen jaossa. 

Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan si-
jainti, luettuna vasemmalta oikealle, tulisi määräytyä samassa jär-
jestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Jotta tyhjiä mai-
nospaikkoja ei jäisi, ehdokkaita asettaneilta ryhmiltä voidaan tie-
dustella, tulevatko he käyttämään mainospaikkoja ja edellyttää 
vastausta tiettyyn päivämäärään mennessä uhalla, että vaalimai-
nospaikkoja ei heille varata. Ryhmiltä voidaan myös vaatia kirjalli-
nen ilmoitus tai sitoumus vaalimainospaikkojen käyttämisestä. 
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Khall 132 §
Edellä kuvattu menettely täyttää myös yhdenvertaisuusperiaat-
teen vaatimukset. Jos tyhjiä paikkoja kuitenkin jää, niitä voidaan 
käyttää yleiseen vaalitiedottamiseen.

Vaalien ulkomainonnan järjestäminen kunnan hallinnassa ja mää-
räämisvallassa olevilla alueilla ei ole lakisääteistä toimintaa ja on 
kunnan vapaasti järjestettävissä. Kukin kunta ratkaisee paikallisis-
ta lähtökohdista vaalimainospaikkojen maksullisuuden. Maksulli-
suuteen vaikuttaa kustannusten suuruus, aiemmin omaksuttu 
käytäntö ja sen sujuvuus, palvelun taso, mainoskehikkojen laatu, 
kuka huolehtii vaalimainoskehikkojen pystytyksestä ja purkami-
sesta jne.

Olennaista on, että
 kaikki ehdokkaita asettaneet ryhmät voivat varata saman mää-

rän mainospaikkoja,
 jos maksuja peritään, maksuilla katetaan määritellyt kunnalle 

aiheutuvat kustannukset ja
 maksut ovat samansuuruiset kaikille mainospaikkoja varan-

neille ryhmille.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain 
säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta en-
nakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, 
että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapau-
teen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy
vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan/-haltijan suos-
tumus. Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hal-
linnassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista. Jos kunnan 
vaalimainoskehikkoja sijoitetaan myös yksityisille alueille, kunnan 
on saatava omistajan tai haltijan suostumus kehikkojen sijoittami-
seen. Jos kunta ei käytä vaalimainoskehikkoja, sen tulisi kuitenkin
määritellä vaalimainontapaikat hallitsemillaan alueilla.

Vuoden 2019 huhtikuussa toimitetuissa eduskuntavaaleissa ulko-
mainonta sallittiin kunnanhallituksen päätöksellä 18.2.2019 § 78 
kunnan omistamilla alueilla Talonpojantien ja Kauppatien risteyk-
sessä olevalla LP-paikalla.
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Khall 132 §
Edellä mainitulla kunnanhallituksen päätöksellä annettiin teknisten
palveluiden tehtäväksi asettaa mainoskehikot Talonpojantien ja 
Kauppatien risteyksessä olevalle LP-paikalle siten, että kullekin 
vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Oulun vaalipiirissä ehdokkaita 
asettaneelle puolueelle varattiin kaksi (2) vierekkäistä julistetilaa 
(julistetilat ovat kaksipuoleisia).

Taivalkosken kunta ei aikaisemman käytännön mukaan ole peri-
nyt maksua vaalimainospaikoista.

Valmistelija hallintosihteeri Mirva Haataja, puhelin 040 860 8951.

Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus

1) sallii vuonna 2021 toimitettavien kuntavaalien ulkomainonnan 
aloitettavaksi Taivalkosken kunnassa kunnan omistamilla 
alueilla Talonpojantien ja Kauppatien risteyksessä olevalla LP-
paikalla 19.5.2021 alkaen;

2) antaa teknisten palvelujen tehtäväksi asettaa mainoskehikot 
edellä 1)-kohdassa mainitulle LP-paikalle siten, että kullekin 
vuoden 2021 kuntavaaleissa Oulun vaalipiirissä ehdokkaita 
asettaneelle puolueelle varataan kaksi (2) vierekkäistä julisteti-
laa (julistetilat ovat kaksipuoleisia). Julistetilat varataan vasem-
malta oikealle lukien siinä järjestyksessä, jossa ehdokkaat ovat
ehdokaslistojen yhdistelmässä;

3) päättää, että mainospaikoista ei peritä maksuja; ja

4) määrää, että mainokset tulee poistaa kolmen (3) päivän ku-
luessa vaalipäivästä lukien.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan 
esityksen kaikki neljä kohtaa.
- - - -
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta, 
yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.taivalkoski.fi 
29.4.2021 nähtäville asetetusta pöytäkirjasta otetun otteen oi-
keaksi todistaa

Taivalkoskella 30.4.2021

Virallisesti
Salme Hannula
Keskusarkistonhoitaja

OTE:
Keskusvaalilautakunta
Tekniset palvelut
Rekisteröityneet puolueet
Kunnan verkkosivut
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus-oi-
keus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. (KuntaL 410/2015, 134 § 1 mom.)
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. (KuntaL 410 /2015, 137 § 1 mom.)

Oikaisuvaatimus-vi-
ranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, (lautakunta/hallitus)

Taivalkosken kunnanhallitus
Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI
Sähköposti: taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi

Oikaisuvaatimusai-
ka ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta 
näytetä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos tiedok-
sianto asianosaiselle toteutetaan asianosaisen suostumuksella sähköpostilla, asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Pöytäkirjan nähtä-
väksi asettaminen 
yleiseen tietoverk-
koon 

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 29.4.2021

Tiedoksianto asian-
osaiselle)

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (KuntaL 410/2015, 139 § ja 
HallintoL 434/2003, 59 §)
Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja

Lähetetty asianosaisen suostumuksella sähköpostilla 
(laki sähköisestä asioinnista 13/2003 19 §), pvm/tiedok-
siantaja

Asianosainen

Luovutettu asianosaiselle1

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus
Asianosainen

Vastaanottajan allekirjoitus

Muulla tavoin, miten
Sähköposti/sisäinen posti 30.4.2021

Oikaisu-vaatimuk-
sen sisältö ja toi-
mittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen te-
kijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku 
muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava posti-
osoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. Oikaisu-
vaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, joll-
ei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 
12 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäi-
syyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä
sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. 
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Lisätietoja
1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan todisteellisena tiedoksiantona tiedoksi kuntalain (410/2015) 137 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetulle asianosaiselle.
Viranomaiselle jää kaksoiskappale.
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