
VAALIMAINONNAN OHJEET 
• Eduskuntavaalit 2023 

 

Kunnanhallituksen päätös 10.10.2022 § 156: 
 

Ulkomainonta  
Kuntaliiton ohje suosittaa, että ulkomainonta aloitetaan kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa 
olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamisesta päättyen vaalipäivän iltaan. 
Eduskuntavaalien 2023 vaalimainonta on siten sallittua 15.3. – 2.4.2023 kunnan järjestämillä 
vaalimainospaikoilla Kuvansissa ja kirkonkylällä. Vaalimainostelineiden käytöstä ei peritä korvausta 
vaaleihin osallistuvilta ryhmiltä.  

Tekninen toimi hoitaa vaalimainostelineiden pystyttämisen ja poisviennin sekä asettaa 
mainostelineisiin ryhmien toimittamat vaalimainokset. Vaalimainoksia kiinnitetään jokaiselle 
ryhmälle samankokoiseen mainostilaan, joka on 780 mm (leveys) x 1160 mm (korkeus) per ryhmä. 
Vaalimainosten kiinnittämiseksi ryhmiä pyydetään toimittamaan ne Joroisten kunnanvirastolle, 
osoitteeseen Lentoasemantie 130, viimeistään perjantaina 10.3.2023 klo 15.00 mennessä. 

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ja ehdokkaiden yhdenmukaisen kohtelun turvaamiseksi kunta 
sallii vaalimainonnan ainoastaan kunnan järjestämissä ja hoitamissa vaalitelineissä Kirkonkylällä ja 
Kuvansissa. Jos vaalimainoksen tahtoo kiinnitettäväksi ja esille mainostelineeseen, on se toimitettava 
kunnanvirastolle päätöksen mukaisesti. 
 
Vaalimainospaikka kirkonkylällä:      Vaalimainospaikka Kuvansissa: 

 
 

Muu vaaleihin liittyvä henkilömainonta: 
Ehdokkaiden yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi mahdollisessa muussa vaaleihin liittyvässä 
mainonnassa kunta noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, Kuntaliiton suosituksia ja ELY:n ohjeita. 
 

  



ELY:n ohjeet: 
Vaalimainonta maantien varrella  
Vaalimainoksen voi tilapäisenä ilmoituksena sijoittaa maantien tiealueelle ilman luvan hakemista tai 
ilmoitusmenettelyä, mutta vaalimainoksen sijoittajan pitää noudattaa Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficomin tienvarsimainonnasta ja ilmoittelusta antaman määräyksen lukua 3 Tilapäiset ilmoitukset. 

• Määräys tienvarsimainonnasta ja ilmoittelusta (pdf, Traficom) 

Vaalimainokset saa sijoittaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen asianomaista vaalitilaisuutta, ja ne on 
poistettava viikon kuluessa siitä, kun vaalit on pidetty. 

Vaalimainoksen koko ja ulkoasu 
• Maantien tiealueelle sijoitettavan vaalimainoksen leveys tai korkeus saa olla enintään 120 cm ja 

enimmäiskoko 1 neliömetri 
• Vaalimainos ei saa sisältää Tieliikennelain mukaisten liikennemerkkien sisältöä, tunnuksia tai 

väriskaalaa. Ilmoitus ei saa häikäistä eikä siinä saa olla heijastavaa materiaalia tai pintoja. 
• Vaalimainos ei saa olla valaistu tai itsevalaiseva. 

Vaalimainoksen sijoittaminen tiealueelle 
• Vaalimainos tulee sijoittaa tien poikkisuunnassa siten, että se on kokonaan vähintään yhden metrin 

etäisyydellä pientareen ulkoreunasta. 
• Vaalimainoksen saa kiinnittää valaisinpylvääseen, kunhan se tehdään siten, että pylvästä ei 

vahingoiteta. 
• Vaalimainos on pystytettävä tai kiinnitettävä niin, että se pysyy hyvin paikoillaan eikä pääse 

kaatumaan. 

Vaalimainosta ei saa tilapäisenä ilmoituksena sijoittaa 
1. moottori- tai moottoriliikenneteiden varteen; 
2. pääkaupunkiseudulla: 

a) kehäteille (Kehä I, II ja III); 
b) Hämeenlinnanväylälle (valtatie 3); 
c) Hakamäentielle (maantie 100); 

3. alle 100 metrin etäisyydelle liittymästä; 
4. liittymäalueelle, mukaan lukien kiertoliittymien alueet sekä eritasoliittymien ramppitiet ja 

ramppien sisällä olevat alueet; 
5. ajoratojen välisille erotusalueille tai liikennekorokkeisiin; 
6. siten, että ne peittävät liikenteen ohjauslaitteita tai merkittävästi haittaavat niiden havaitsemista; 
7. 30 metriä lähemmäksi liikenteenohjauslaitetta tai 50 metriä lähemmäksi, jos tien nopeusrajoitus on 

vähintään 80 km/h; 
8. meluesteeseen tai maantien ja meluesteen väliselle alueelle; 
9. erityistä tarkkaavaisuutta vaativaan paikkaan tai tieosuudelle: 

a) tunneliin tai alle 200 metrin etäisyydelle tunnelin suuaukosta taikka yli 50 metriä pitkän sillan 
alku- tai loppukohdasta; 
b) alle 200 metrin etäisyydelle riista-aidan aukosta tai päätepisteestä taikka paliskuntien välisten 
poroesteaitojen maantien ylityskohdasta; 
c) alle 200 metrin etäisyydelle moottoritien tai moottoriliikennetien taikka ohituskaista- tai 
keskikaideosuuden alku- tai loppukohdasta; 
d) varalaskupaikoille; 
e) liikennemerkillä merkitylle ohituskieltoalueille; 
f) alle 100 metrin etäisyydelle paikasta, jossa on jalkakäytävän ja pyörätien alku- tai ylityskohta; 
g) tien poikkileikkauksen muutoskohtiin. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Ftilapaiset-ilmoitukset&data=05%7C01%7CSilja.Kolari%40joroinen.fi%7Ca6d948afbfaf4c7d9f6d08dafde3947a%7C65b56116684a4c58a88af491accc83c7%7C0%7C0%7C638101451135011962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4L8yTxaGJqGymrXZ0QPomzOMHxjTgqFeihA8pSjByiQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.traficom.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia%2Fregulation%2FFI%2520M%25C3%25A4%25C3%25A4r%25C3%25A4ys%2520tienvarsimainonnasta%2520ja%2520ilmoittelusta%2520allekirj..pdf&data=05%7C01%7CSilja.Kolari%40joroinen.fi%7Ca6d948afbfaf4c7d9f6d08dafde3947a%7C65b56116684a4c58a88af491accc83c7%7C0%7C0%7C638101451135011962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FfT2rp1w0joI2cSRbz%2BRDfkwKqKZn4grVRL4P343bI0%3D&reserved=0


Kuva 1: Vaalimainosta ei saa sijoittaa meluaitaan, liikenteenohjauslaitteisiin tai muuten siten, 
että se haittaa liikenteenohjauslaitteiden näkyvyyttä. 

 

 Kuva 2: Vaalimainosta ei saa laittaa alle 30 m lähemmäksi liikenteenohjauslaitetta tai alle 50 m 
lähemmäksi, jos tien nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h. 

 

 

Kuntaliiton ohjeet: 
(Ohjeet koskivat kuntavaaleja, mutta soveltuvat myös eduskuntavaaleihin) 
Ulkomainonta 
Tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta säädetään maantielain (503/2005) 52 ja 52 a §:ssä. Vaalimainoksia 
ei koske ilmoitusvelvollisuus tienpitoviranomaisille. Vaalimainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan 
kuukautta ennen vaalipäivää ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä. Liikennevirasto ohjeistaa 
vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella. 

Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain (612/2003) 6 §:ssä ja tieliikennelain (729/2018) 
73 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon 
taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen 
on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa kilpeä, merkintää tai laitetta, joka voidaan 
sekoittaa liikenteenohjauslaitteeseen tai joka voi heikentää sen näkyvyyttä tai tehokkuutta, häikäistä 
tienkäyttäjiä tai häiritä heidän tarkkaavaisuuttaan.  

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2020/kuntavaalit-1842021#ulkomainonta%C2%A0


Oikeusministeriö / Vaalit  
https://vaalit.fi/vaalimainonta 
Vaalimainonta 
Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämiseen, mutta kaupungit ovat 
perinteisesti tarjonneet puolueille ja valitsijayhdistyksille mahdollisuuden ehdokasjulisteiden esillepanoon 
niille varatuissa telineissä. Vaalimainospaikkojen ylläpito ja maksullisuus vaihtelevat kunnittain. 
Ulkomainonnan sallimisessa julkisissa tiloissa on keskeistä ehdokkaiden yhdenvertainen kohteleminen, 
esimerkiksi vaalimainospaikkojen määrän ja jakautumisen tai kustannusten määräytymisen osalta. 
Kaupungit voivat säädellä maillaan tapahtuvaa mainontaa, huomioiden kuitenkin 
yhdenvertaisuusnäkökulman toteutumisen. Kampanjointi yksityisten tahojen omistamilla tai hallinnoimilla 
alueilla on aina luvanvaraista. 

Vaalilain mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden 
välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai 
kirjoitettuja kehoituksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. 
Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vaalimainoksia ei tule asettaa 
ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että voidaan katsoa niiden vaikuttavan 
äänestäjän valintaan. Vaalimainosten ei siten esimerkiksi tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen 
sisäänkäynnille. 

• Suomen Kuntaliitto antoi ennen kuntavaaleja julkaistavassa yleiskirjeessään ohjeita ja suosituksia 
kuntavaalien ulkomainonnasta. Ohjeet soveltuvat hyvin myös eduskuntavaaleihin. 

• Väylävirasto on puolestaan antanut ohjeet vaalimainosten sijoittelusta valtion liikenneväylien 
varsille.  

• Lisätietoa löydät Kuntaliiton ja Väyläviraston sivuilta.  
 

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 52 § (13.7.2018/572) 

Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu 
Maantien käyttäjille tarkoitettu mainos tai ilmoitus, joka asetetaan asemakaava-alueen ulkopuolelle tai 
asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentissa tarkoitetulle liikennealueelle, on 
laadittava ja sijoitettava siten, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa ja että se 
sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun mainoksen tai ilmoituksen asettamisesta on ilmoitettava elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle, jollei jäljempänä toisin säädetä. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys 
mainoksesta tai ilmoituksesta ja sen sijoittamispaikasta sekä selvitys kiinteistönomistajan tai -haltijan 
suostumuksesta sen pystyttämiseen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi pyytää ilmoituksen 
johdosta kunnalta lausunnon. 

Jos mainoksen tai ilmoituksen asettaminen ei täytä 1 momentissa säädettyjä vaatimuksia, elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen on 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta tehtävä päätös, jossa se 
voi kieltää mainoksen tai ilmoituksen asettamisen tai määrätä asettamiselle tarpeellisia ehtoja. Mainosta 
tai ilmoitusta ei saa asettaa ennen tämän määräajan umpeutumista. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä sallia mainoksen tai 
ilmoituksen asettamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. Aika, jonka mainos tai ilmoitus saa olla 
ilmoitetussa paikassaan, on 10 vuotta, jollei elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrää tätä lyhyempää 
aikaa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ennen rajoittavan tai kieltävän päätöksen antamista tehtävä 
yhteistyötä ilmoituksen tekijän ja asianomaisen kunnan kanssa. 

https://vaalit.fi/vaalimainonta
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kuntaliitto.fi%2Fyleiskirjeet%2F2020%2Fkuntavaalit-1842021&data=05%7C01%7CSilja.Kolari%40joroinen.fi%7Ca6d948afbfaf4c7d9f6d08dafde3947a%7C65b56116684a4c58a88af491accc83c7%7C0%7C0%7C638101451135011962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YWgsioKt7geryKyw8vksfBtt0RCcooWI323u5LQLsWE%3D&reserved=0
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/ohje_2021_vaalimainokset_valtion_web.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kuntaliitto.fi%2F&data=05%7C01%7CSilja.Kolari%40joroinen.fi%7Ca6d948afbfaf4c7d9f6d08dafde3947a%7C65b56116684a4c58a88af491accc83c7%7C0%7C0%7C638101451135011962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Sp8%2FkOtcLvMi4oYR5aTC60rSo37b6aK%2FQPLc7%2FUwaF4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvayla.fi%2F-%2Fvaalimainosten-sijoittelussa-tulee-huomioida-liikenneturvallisuus&data=05%7C01%7CSilja.Kolari%40joroinen.fi%7Ca6d948afbfaf4c7d9f6d08dafde3947a%7C65b56116684a4c58a88af491accc83c7%7C0%7C0%7C638101451135011962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uPSvA6XC62PxyL12Uh0krvJy6Y0vULDDGRYrO0d3%2BuA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.finlex.fi%2Ffi%2Flaki%2Fajantasa%2F2005%2F20050503%23a13.7.2018-572&data=05%7C01%7CSilja.Kolari%40joroinen.fi%7Ca6d948afbfaf4c7d9f6d08dafde3947a%7C65b56116684a4c58a88af491accc83c7%7C0%7C0%7C638101451135011962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jUpy1BukzyWpZub7CVuW8%2BsQDCK7tqaCevfjAsnORWU%3D&reserved=0
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