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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 perusasioita kunnallisesta päätöksenteosta havainnollistavilla esimerkeillä,
ehdolle asettumisesta sekä kampanjan rakentamisesta. Huomioithan, että opas ei ole tyhjentävä eikä kerro
kaikkea kampanjoinnista. Liittymällä Demarinuorten kuntavaaliverkostoon saat lisää tukimateriaaleja ja
vertaistukea muilta kampanjaa tekeviltä.

ESIPUHE



Perusasiat haltuun kunnallisesta päätöksenteosta

Ehdolle asettuminen

Ehdokasprofiili

Kohderyhmät

Kampanjan rakentaminen

01

02

03

04

05

KAMPANJAKUNTOON

T U K I P A K E T T I  N U O R I L L E  E H D O K K A I L L E

SISÄLTÖ



PERUSASIAT
HALTUUN
Sinun ei tarvitse osata
kaikkea, vaan riittää, että olet
valmis oppimaan.

Kuntapäättäjän tulee olla halukas oppimaan uutta ja
valmis tuomaan omat ideansa rohkeasti esille
kotikuntansa kehittämiseksi. 
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Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut
kuntien valtuustoihin.

Mitkä kuntavaalit?

Valtuusto vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta
sekä käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa.

Mikä valtuusto?

Kuntavaaleissa valitaan päättäjät
tehtäviin, jotka vaikuttavat meidän
kaikkien arkeen.

Mitä väliä?

Lautakunnat hoitavat toimialasta riippuen erilaisia
pysyväisluonteisia tehtäviä ja tehtävistä päättäminen
kuuluu valtuustolle. Lautakuntarakenne vaihtelee
kunnittain. 

Mitkä lautakunnat?



Talousarvio ja
taloussuunnitelma

HallintosääntöKuntastrategia

Mistä valtuusto päättää?

Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalain 14 §:ssä.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410#Lidp446551472


Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän
aikavälin tavoitteista. 

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.
Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. 

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä.
Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Kuntalaki 37 § Kuntastrategia



Mieti, millaisia asioita haluat
kuntastrategiassa mainittavan?

Tehtävä: Etsi oman kuntasi
strategia ja tutustu siihen. 
Mitkä ovat kuntasi strategiset
kärkihankkeet ja arvot?

Riihimäki-
strategia
2030







Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö.

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline

Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. 

Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.

Hallintosäännössä määrätään muun muassa valtuuston kokousmenettelystä ja

toimielimistä.

Tehtävä: Etsi kuntasi hallintosääntö. Mitä toimielimiä kunnassasi on
hallintosäännön mukaan? (Esim. Helsingin kaupungin hallintosääntö)

Hallintosääntö ohjaa kunnan toimintaa

Hallintosääntö

https://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/saannot/kaupungin-hallintosaanto.pdf


Kunnan toimintaa ja
taloutta ohjataan
vähintään kolmeksi
vuodeksi laadittavalla
taloussuunnitelmalla.

Taloussuunnitelma

Taloussuunnitelman
ensimmäinen vuosi on
talousarviovuosi.
Valtuuston on vuoden
loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle
seuraavaksi vuodeksi
talousarvio. 

Talousarviota on
noudatettava kunnan
toiminnassa.

Talousarvio

Talousarvio ja -
suunnitelma on laadittava
siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa, ja että
edellytykset kunnan
tehtävien hoitamiseen
turvataan.

Liityntä strategiaan

Kuntalaisille voidaan
järjestää mahdollisuuksia
osallistua kunnan
talouden suunnitteluun.

Osallistuva
budjetointi

Talousarvio ja taloussuunnitelma



tase, 
tuloslaskelma, 
rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot
sekä 
talousarvion
toteutumisvertailu ja
toimintakertomus.

Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat:

Tehtävä: Etsi kuntasi viimeisin
tilinpäätös. Mikä on tilikauden
tulos? Opettele itsellesi vieraat
käsitteet.

Tilinpäätös - vuoden toteuma

Osaatko lukea tilinpäätöstä?

Kirjavinkki kuntataloudesta  kiinnostuneille:
Averio, P., Koskinen, A., Laesterä E. (2019). Kuntien talous ja rahoitus.

Lähde: https://www.riihimaki.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/Tp-2019.pdf

https://www.riihimaki.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/Tp-2019.pdf


EHDOLLE
ASETTUMINEN
Miksi ja miten asettua ehdolle?

Mieti, miksi asetut ehdolle kuntavaaleissa? Listaa syyt,
miksi sinua kannattaisi äänestää. Se, miten voit asettua
ehdolle, selviää tarkemmin ottamalla yhteyttä puolueen
paikallisosastoihin, piiritoimistoihin taikka ilmoittamalla
kiinnostuksesta nettisivujen kautta.
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https://sdp.fi/fi/kuntavaaliehdokkaaksi/


Sosialidemokraattinen liike on arvoihin pohjautuva
kansanliike. Sosialidemokratian perusarvoja ovat
vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus.

SDP:n ihanteena on yhteiskunta, jossa vapaus voittaa
alistamisen, humaanisuus suvaitsemattomuuden ja
oikeudenmukaisuus itsekkyyden. 

Meille sosialidemokraateille tärkeää on työ ja työelämä,
julkiset palvelut ja turvalliset asuinympäristöt,
heikoimmista huolehtiminen, ympäristöongelmien
poistaminen sekä sivistyksen vaaliminen. Puolueen
arvot on kiteytetty puolueen periaateohjelmassa.

Onko tämä se joukkue, jonka
tavoitteisiin haluat sitoutua?

Puoluevalinta
askarruttaa?



EHDOKAS-
PROFIILI
Puoluevalinnasta persoonaan.

Minkälainen ehdokas olet äänestäjien silmissä? Kiinnitä
huomiota kuviin, haastatteluihin, mielipidekirjoituksiin ja
muihin tilanteisiin, joissa edustat itseäsi. 
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Millainen kuntapäättäjä
olisit?
Mitkä kunnan
toiminnoista erityisesti
kiinnostavat?
Mitkä ovat tärkeimmät
poliittiset tavoitteesi?
Millaisen roolin ottaisit
luottamushenkilö-
organisaatiossa?

Ehdokasprofiilin rakentaminen

Sukupuoli
Ikä
Koulutus
Ammatillinen status
Perhetilanne 

Perusasiat

Kiinnostuksen 
kohteet

Esim. harrastukset

Profiloituminen

Henkilökohtaiset 
asiat

Mikä on sinun tarinasi?
Mieti, mitä haluat kertoa
itsestäsi julkisesti



Minkälainen ehdokasprofiili
kuvista välittyy?



KOHDE-
RYHMÄT
Et voi kohdentaa viestiäsi
kaikille samaan aikaan.

Kuka äänestää sinua todennäköisimmin? Miltä
kohderyhmäsi arkipäivät näyttävät?
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Miten määritellä
kohderyhmät?

Kohderyhmiä ei kannata olla liian montaa.

Kohderyhmiä ei kannata määritellä liian

laajasti (esim. "kaikki kuntalaiset").

Toisaalta kohderyhmiä ei kannata määritellä

myöskään liian yksityiskohtaisesti.

Miten kohderyhmä kytkeytyy ehdokkaaseen?

(esim. oman kaupunginosan asukkaat)

1.

2.

3.

4.



SDP:n karttapalvelu
SDP tilasi jo eduskuntavaaleihin
2019 oman karttapalvelun, jonka
kautta jäsenet voivat perehtyä
oman kunnan alueen tietoihin

postinumeroittain. 

Palvelusta saa tietoa mm. alueiden
äänestyskäyttäytymisestä,

ikärakenteesta,
sukupuolijakaumasta,

koulutustaustoista ja tulotasosta.



KAMPANJAN
RAKENTAMINEN
Puoliksi suunniteltu on
puoliksi tehty. Vai onko?

Kampanjointia voi tehdä monin eri tavoin. Tiettyjen
peruselementtien kannattaa kuitenkin löytyä jokaisesta
kampanjasta. 
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Poliittinen kokemus 
Viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Kampanjointitaidot

Vaalikuvat
Titteli

Vaaliteemat
Slogan

Ulkoasu

Aikataulut
Mainonta

Vaalirahoitus
Tukiryhmä

Asiaosaaminen

Kampanjan elementtejä



Tiedottamisesta
Tapahtumista
Vaalikoulutuksista

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

Tee kuukausittainen aikataulu ainakin:

Vaalirahoituksen
kerääminen voi alkaa. 

Vaalirahoituksella katetaan
ehdokkaan vaalikampanjan
ne kulut, jotka ovat
aiheutuneet aikavälillä kuusi
kuukautta ennen vaalipäivää
ja kaksi viikkoa vaalipäivän
jälkeen, riippumatta siitä,
milloin nämä kulut
maksetaan.

18.10.2020

Ehdokashakemusten
jättöpäivä.

9.3.2021

Ehdokasasettelun
vahvistaminen.

Tällöin ehdokkaat saavat
tietoon ehdokasnumerot.

18.3.2021

Ennakkoäänestys
kotimaassa ja ulkomailla.

7.-13.4.2021
7.-.10.4.2021

Vaalipäivä

18.4.2021

Aikataulut



Mainontaan lehdissä, somessa tai flaikkujen avulla saisi
upotettua rahaa vaikka kuinka. Mieti, mitä materiaalia haluat

kampanjassasi jakaa. Kuntavaaleissa pienellä budjetilla ja
luovuudella pärjää pitkälle! Pinssit ovat klassinen

kampanjatuote.

Mainonta



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 ainakin nämä kanavat
haltuun

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


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

Vaalirahoitus 

http://vaalit.fi/ehdokkaan-vaalirahoitus


Tukiryhmä Oma tiimi kuntavaaleissa ei ole ehdoton.
Tiimi tuo kuitenkin kampanjaan lisäkäsiä. Et häviä mitään

kysymällä ihmisiä mukaan tukiryhmääsi!



Sinun ei tarvitse olla kaikkien alojen asiantuntija, mutta on vain plussaa, että
tuot asiaosaamisesi esille vaaliteemojen kautta. 
Hyvinä tietolähteinä eri teemoille toimivat myös mm. Tilastokeskus ja
Kuntaliitto.
Mikä on kampanjasi pääviesti?

Miksi sinut pitäisi valita päättämään yhteisistä asioista?
Onko sinulla yksi tai useampi kärki?
Mikä on viestisi sävy? 

Onko kampanjallasi slogan?
Onko se yksi sana tai lause? Hashtag?

Perehdy puolueen tausta-aineistoihin

Vaaliteemat ja slogan



Miltä kampanjasi näyttää?

Ulkoasu

On tärkeää, että kampanjallasi on erottuva ja selkeä visuaalinen ilme. Mikäli olet
taitava kuvankäsittelyohjelmien kanssa, voit luoda sellaisen myös itse, mutta varo
turhia ylilyöntejä. SDP:llä on uudistunut visuaalinen ilme, jota on helppo käyttää
Canvassa. Lue lisää täältä.

Lähde: https://sdp.fi/wp-content/uploads/2020/08/SDP_Visuaalinen_Ohjeistus_2020_270320.pdf

https://sdp.fi/fi/blog/tee-somekuva-canvalla/
https://sdp.fi/wp-content/uploads/2020/08/SDP_Visuaalinen_Ohjeistus_2020_270320.pdf


KOHTI
KUNTAVAALEJA!


