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TUUDno-2019-94
Mainostelineiden paikat eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa vuonna 2019

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso 
kotimaassa on 3.– 9.4.2019. Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. 
Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 15.– 21.5.2019.

Kunnanhallitus on 14.1.2019 § 9 päättänyt, että vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa 
kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen 
ennakkoäänestyksen aloittamista eli eduskuntavaalien osalta 27.3.2019 ja 
europarlamenttivaalien osalta 8.5.2019 lukien.

Tuusulan kunnan kunnossapito yksikkö toimittaa vaalimainostelineet 11 paikaan. 
Telineet asennetaan 27.3.2019 mennessä mainospaikoille. Liitteenä 
vaalimainostelineiden suuntaa antavat paikat kartalla.

Kutakin äänestäjäryhmää varten varataan yksi ruutu, lisäksi yksi ruutu varataan 
keskusvaalilautakunnan käyttöön.

Tuusulassa noudatetaan käytäntöä, että puolueet / äänestäjäryhmät hankkivat ja 
asentavat taustalevyt sekä julisteet telineisiin itse. Telineeseen menee 80 cm x 120 cm 
n. 6 - 8 mm paksu taustalevy.

Mainospaikalle voi laittaa julisteen molemmin puolin telinettä, mutta pääosin telineen 
tausta jää metsään päin. Julisteiden hankinnassa kannattaa varautua mahdolliseen 
hävikkiin (mm. ilkivalta, sade jne.).

Liitteet:
1 Mainostelineiden paikat 2019

Päätöksen peruste
Hallintosääntö

Päätös
Päätän, että

vaalien ulkomainontaa varten pystytetään vaalimainostelineet kohdeluettelon 
sekä liitteiden mukaisesti 11 paikkaan
kullekin ryhmälle varattu mainosruutu, luettuna vasemmalta oikealle, määräytyy 
samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä
puolueet/ äänestäjäryhmät hankkivat ja asentavat taustalevyt ja julisteet 
telineisiin itse
telineiden pystytyksistä vastaa kunnossapidon esimies Antti Kyynäräinen siten, 
että eduskuntavaalien ulkomainonta voi alkaa 27.3.2019
mainokset tulee poistaa telineistä viikon kuluessa eduskuntavaalien jälkeen, 
muutoin mainokset toimitetaan jätteeksi
europarlamenttivaalien ulkomainonta voi alkaa 8.5.2019 lukien, mainokst 
telineistä on poistettava viikon kuluessa Europarlamenttivaalien jälkeen.
telineet poistetaan viikolla 23.

Tiedoksi
Keskusvaalilautakunta, Kunnanhallitus/kirjaamo, pormestari, kansliapäällikkö, 
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tekninen lautakunta, Tuula Hyttinen, Marko Härkönen, Petri Juhola, Antti Kyynäräinen, 
Atso Vesa, tilapalvelut

Allekirjoitus

Jari Huttunen, kunnossapitopäällikkö

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Viranhaltijapäätös on julkaistu kunnan yleisessä tietoverkossa 16.1.2019
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Oikaisuvaatimus
§ 1

Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen 
tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle 
voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 
asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, 
ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä 
oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole 
syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä 
postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, tekninen lautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 TuusulaPL 60, 04301 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181


