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JOHDANTO
Miten tähän on tultu?

Oppaan on laatinut Demarinuorten
poliittinen suunnittelija Jere Mattila, joka
toimii myös Riihimäellä
kaupunginvaltuutettuna. Oppaan vinkit ja
ohjeet perustuvat niin SDP:n
kuntavaalikampanjoinnin tausta-aineistoihin
kuin myös poliittisen suunnittelijan
henkilökohtaisiin vinkkeihin. Vinkit on
eroteltu erilliseen oranssin laatikkoon.

https://sdp.fi/fi/ehdokkaalle/


Kunnallinen päätöksenteko koskettaa meitä
jokaista jollain tavalla. Valtuutetut päättävät
muun muassa kunnan tuloveroprosentin
tasosta. 

Kunnalla on monia lakisääteisiä tehtäviä,
jonka lisäksi kunta voi ottaa itsehallintonsa
nojalla tehtäviä hoitaakseen. Päättäjät ovat
avainasemassa esimerkiksi siinä, tarjotaanko
kunnassa alle 25-vuotiaille maksuton
ehkäisy.

Politiikan läsnäolo sosiaalisessa mediassa on
kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana
hurjasti. Se on tuonut poliittisen keskustelun
lähemmäksi äänestäjiä, mutta lieveilmiöiltä
ei ole vältytty. 

Sosiaalinen media on helpottanut
ehdokkaita tulemaan tutuksi kerralla yhä
suuremmalle yleisölle. Tilin luominen
sosiaalisen median kanaviin ei kuitenkaan
riitä, vaan tarvitaan myös kiinnostavaa
sisältöä. Toisaalta poliittisen sisällön
leviämistä on aloitettu rajoittamaan some-
yhtiöiden toimesta. 

Tässä oppaassa kerromme parhaat vinkit
kampanjan rakentamiseen.

SDP:n puoluetoimistolla 2.7.2020
Jere Mattila



JOS ET LUE MUUTA TÄSTÄ
OPPAASTA, LUE TÄMÄ!

Vaalit on julkinen
työhaastattelu, jossa

mitataan sitä, onko hakija
sopiva ja pätevä. Arvioinnin

tekevät äänestäjät.

Mieti, miksi olet ehdolla.
Pohdi omaa ehdokasprofiiliasi.
Määrittele kampanjasi kohderyhmät.
Mieti, millaisella kampanjalla tavoitat ja
vakuutat kohderyhmäsi.
Tutustu paikallispolitiikkaan viimeistään
nyt.
Mihin haluat vaikuttaa ja mitä mieltä
olet asioista?
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EHDOLLE?
Todellakin!

Mieti, miksi olet ehdolla. Listaa syyt, miksi
sinua kannattaa äänestää.



EHDOKAS-
PROFIILI
Opiskelija? Asiantuntija?

Pohdi omaa ehdokasprofiiliasi. Minkälainen
ehdokas olet/haluaisit olla äänestäjien
silmissä?



KOHDERYHMÄT
Et voi kohdentaa viestiäsi
kaikille samaan aikaan.

Kuka äänestää sinua todennäköisimmin?



KAMPANJA
Nyt päästään asiaan!

Mitä tavoitteita asetat kampanjalle ja mitä
kanavia aiot käyttää? Osaatko käyttää
kuvankäsittelyohjelmia? Onko tukiryhmän
perustaminen tarpeen? Entäs vaalirahoitus?



Jos sinulla ei ole poliitikko-sivua, kannattaa
luoda sellainen. Lue mainonnan rajoituksista

täältä.

FACEBOOK

Et törmää täällä välttämättä äänestäjiisi, mutta
ainakin muihin vaikuttajiin sekä toimittajiin.

TWITTER

Jos käytät, käytä henkilökohtaista tiliäsi. Panosta
Instagramissa kuviin.

INSTAGRAM

OTA NÄMÄ KANAVAT
HALTUUN

https://www.facebook.com/business/help/208949576550051?id=288762101909005


Tiedottamisesta
Tapahtumista
Vaalikoulutuksista

Kampanjan aikataulu
Luo kampanjallesi aikataulu. Muista myös
jättää aikaa levolle. Helpointa on aloittaa
suunnittelu vaalipäivästä taaksepäin.

Tee kuukausittainen aikataulu ainakin:

Mainonta
Mainontaan lehdissä, somessa tai flaikkujen
avulla saisi upotettua rahaa vaikka kuinka.
Mieti, mitä materiaalia haluat kampanjassasi
jakaa. Kuntavaaleissa pienellä budjetilla ja
luovuudella pärjää pitkälle!

Hyvä taustatiimi
Oma tiimi kuntavaaleissa ei ole ehdoton -
ainakaan pienemmissä kunnissa. Tiimi tuo
kuitenkin kampanjaan lisäkäsiä. Tiimi ei
yleensä tee päätöksiä ehdokkaan puolesta,
jollei niin ole erikseen sovittu.

Vinkki: Jos haluat ehdottomasti jakaa flaikkuja, jaa
niitä vain sellaisille henkilöille, joiden kanssa aidosti

keskustelet vaalien aikaan esimerkiksi torilla.

Vinkki: Ilman tiimiäkin voi tehdä hyvän kampanjan ja
tulla valituksi.



KERRO 
TARINA

Tarinat tuovat sinut lähemmäksi
äänestäjiä.

INHIMILLISYYS

Tarinan tulee koskettaa ja olla
helposti ymmärrettävä.

TESTAA PIENELLÄ JOUKOLLA

Mieti kuitenkin, mitä haluat
kertoa itsestäsi julkisesti.

JULKAISE

Vinkki: Joskus tarinat syntyvät spontaanisti pienistä
hetkistä ja joskus ne saattavat olla koko elämän

mittaisia. Poliitikolle tyypilliset tarinat liittyvät jollain
tavalla vääryydeen kokemiseen.



Suosittelemme käyttämään
puolueelta tulevia Canva-
kuvapohjia. Oman ilmeen

luominenkin on täysin okei.

VISUAALINEN ILME



Paras lähteesi kuntavaaleissa ovat läheiset. 

Vaalirahoituksen säännöt saattavat näyttää
aluksi byrokraattisilta, mutta rauhassa niihin

tutustumalla, teet homman oikein.

Lue ohjeet osoitteesta:
vaalit.fi/ehdokkaan-vaalirahoitus

Mistä rahat
kampanjaan?

Vinkki: Mikäli et kerää lahjoituksia, et välttämättä
tarvitse myöskään erillistä kampanjatiliä. Muista

kuitenkin säilyttää kuitit ja pitää kirjaa
kampanjakuluista.

https://vaalit.fi/ehdokkaan-vaalirahoitus


KIRJANPITO
Tästäkin selviää!

Teimme sinulle kampanjan
kirjanpitoa varten laskentataulukon.

Pääset siihen klikkaamalla tästä.

Onko vaalirahoituksesi yli 800 euroa?
Jos vastasit ei, säilytä silti kaikki kuitit,

jotta voit tarkistaa asian kampanjan
lopussa.

Jos vastasit edelliseen kyllä, sinun
kannattaa pitää kirjaa kampanjan

kuluista ja varoista.

https://drive.google.com/file/d/1r5_yytZfKmvkSxGbrh186cLn-CFi9V7o/view?usp=sharing


PAIKALLISPOLITIIKKA

Tutustu kotikuntasi
päätöksentekoon viimeistään
nyt.

Mikä kunnassasi on tällä hetkellä
ajankohtaista? Käytä sitä hyödyksi
kampanjassa.



AJANKOHTAISET
AIHEET

Monet samat haasteet
koskettavat kuntia.

Kuntien historiallisen heikko taloustilanne ja
koronan vaikutukset siihen. Ikärakenteen
muutos. Kuntien erilaistuminen.



KAMPANJAN
RAKENTAMISESSA

SINUA AUTTAA

DEMARINUORET

Poliittinen suunnitteljia
jere.mattila@demarinuoret.fi
p. 040 592 0907 

JERE MATTILA

JÄSENET

Kampanjointiin liittyvissä kysymyksissä
myös muista jäsenistä voi olla hyötyä. 

Avaa rohkeasti keskustelu esimerkiksi
Demarinuorten aktiivit Facebook-
ryhmässä. 

KOULUTUKSET

28.11. SDP:n järjestöpäivät

Jos sinulla herää kysymyksiä jostakin tässä
oppaassa olevasta asiasta tai muusta
kampanjointiin liittyvästä, ota rohkeasti
yhteyttä! 



@demarinuoret

FACEBOOK

@demarinuoret

TWITTER

@demarinuoret

INSTAGRAM

KANAVAT



Siltasaarenkatu 18-20 C (6. krs.), 
00530 Helsinki

OSOITE

toimisto@demarinuoret.fi
etunimi.sukunimi@demarinuoret.fi

SÄHKÖPOSTI

demarinuoret.fi

NETTISIVUT

Demarinuoret -
Sosialidemokraattiset Nuoret ry

OLLAAN
YHTEYDESSÄ!

https://demarinuoret.fi/

