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Kuntavaalitilaisuuden ohjelma
Näin vaalit hoidetaan Lapin Kansassa // päätoimittaja Antti Kokkonen
- Esityksen jälkeen mahdollisuus kysyä ja keskustella.
Pohjoista kanttia –tutkimus: Äänestymiskäyttäytymisen muutokset sekä mediankäyttö // Mari 
Jauhola, Insight Manager, Kaleva Media
- Esityksen jälkeen mahdollisuus kysyä ja keskustella.
Vaalimarkkinoinnin mahdollisuudet Kaleva Mediassa / Kalevan BtoB-tiimi: Juhapekka Raitio, Anela
Denic ja Antti Karvonen
- Esityksen jälkeen mahdollisuus kysyä ja keskustella.
Tee itsestäsi numero – vaikuttavaa vaalimainontaa // Elina Eronen-Piper
- Esityksen jälkeen mahdollisuus kysyä ja keskustella tästä ja kaikista esityksistä ja asioista.
Tilaisuus päättyy viimeistään kello 16.30.



Lapin Kansan kuntavaalikirjoittelu ja 
yleisöosastokirjoitusten pelisäännöt / 

Lapin Kansan kuntavaalistarttitilaisuus 23.2.2021/ 
Antti Kokkonen



Poikkeusolojen vaalit
Antti Kokkonen – Lapin Kansa



Vaikutukset…
- Ehdokasasetteluun
- Kampanjointiin
- Aänestysmahdollisuuksiin

ja –aktiivisuuteen
- Koronaturvallisuuteen
- Vaalitulokseen

Korona





2017



Tasapuolisuus ja riippumattomuus

Lapin Kansa on puolueisiin sitoutumaton lehti, joka kannattaa kansanvaltaista demokratiaa.
Olemme sitoutuneet journalistin ohjeisiin ja haluamme kohdella kaikkia reilusti.
Arvostamme kuntavaaliehdokkaita, mutta suhtaudumme kaikkiin tarvittaessa kriittisesti.
Haluamme uutisoinnillamme antaa äänestäjille eväitä äänestyspäätöksen tekemiseen ja 
aktivoida ihmisiä vaaliuurnille.
Emme suosi emmekä syrji mitään puoluetta tai yhtään ehdokasta.
Isommat puolueet saavat väistämättä enemmän palstatilaa kuin pienemmät, mutta pyrimme 
mahdollisimman tasapuoliseen käsittelyyn samankaltaisten puolueiden tai listojen käsittelyssä.
Kunnioitamme vaalipäivän vaalirauhaa ja vaaliviikolla olemme erityisen tarkkana, että 
tasapuolisuus toteutuisi.





Tärkeät päivämäärät

Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä: 26.2.2021
Ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021
Ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021
Ennakkoäänestys kotimaassa: 7. - 13.4.2021
Ennakkoäänestys ulkomailla: 7. - 10.4.2021
Vaalipäivä: 18.4.2021
Tulosten vahvistaminen: 21.4.2021
Valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.



Lapin Kansan aikatauluja

Ennen ehdokasasettelun jättöpäivää pääpaino on ehdokasasettelun etenemisessä ja 
vaaliteemojen esittelyssä.
Vaalikone tulee vastattavaksi piiritoimistojen kautta heti 9.3. jälkeen. Se avataan yleisölle, kun 
siihen on satu riittävästi vastauksia.
Teemme ennakkojutun jokaisesta Lapin kunnasta maaliskuun puolivälistä lähtien. Käydään läpi 
voimasuhteet ja isot kuntavaalikysymykset.
Erillistä vaalilehteä ei tehdä, mutta vaalikirjoittelun startti on keskiviikon 24.3. lehdessä. Siihen 
tehdään iso peruspaketti kuntavaaleista. 
Seuraamme maaliskuun lopusta lähtien vaalikampanjointia eri tavoin, korona asettaa omat isot 
haasteensa ehdokkaille ja medialle.
Ideoinnin alla on pieniä vakiopalstoja (Eduskuntavaalien alla 2019 oli Tien päällä –niminen sarja)
Vaalitenttien osalta ei vielä lopullisia päätöksiä.



Valtakunnan politiikka

Lännen Media ja Stt ovat kumppaneita valtakunnan politiikan hoidossa.
Puheenjohtajien haastattelusarja ja muut valtakunnan tasolla käsiteltävät teemat  kuten sote 
esillä yleisellä tasolla
Reagoidaan tilanteen mukaan niin valtakunnalliseen kuin paikallisiin vaalipuheenaiheisiin.
Koronan vaikutusta kampanjointiin ja vaalityöhön seurataan herkästi.





Käytämme monille tuttua Zefin alustaa. 
Vaalikoneeseen pääsette vastaamaan sähköpostitse 
saamanne linkin kautta. Siinä on tarkat ohjeet, miten toimia.
Kone aukeaa ehdokkaille vastattavaksi 10.3. ja sulkeutuu 
19.3.
Pitää sisällään väittämiä, joihin pitää ottaa liukuvalikolla 
kantaa akselilla Täysin samaa mieltä – Täysin eri mieltä.
Vaalikoneessa on yleistä kuntapolitiikkaa ja Lapin 
erilliskysymyksiä koskevia väitteitä.
Käyttäjä valitsee vaalikoneeseen tullessaan kunnan, jonka 
jälkeen vaalikone näyttää sen kunnan ehdokkaiden 
sopivuuden.

Vaalikone aukeaa maaliskuussa



Avaamme lukijan palstan mielellään 
ehdokkaiden vaalikirjoituksille.
9.3. lähtien kuntavaaliehdokkaiden toivotaan 
liittävän kirjoituksiin tiedon siitä, että on 
ehdolla ja missä puolueessa tai millä listalla.
Ehdokasnumeroita emme käytä.
Pyrimme julkaisemaan kaikilta ehdokkailta 
kirjoituksen, mikäli alla olevat kriteerit 
täyttyvät. 

- Kirjoituksen enimmäismitta on 2000 merkkiä 
(sisältää välilyönnit)

Yleisöpalsta on auki vaalikirjoittelulle



- Kirjoituksessa pitää olla mielipide tai 
kannanotto mielellään kuntavaaleihin 
liittyvään kysymykseen.

- Kirjoituksen pitää olla lakien, journalistin 
ohjeiden ja hyvän maun mukaisia.

- Emme julkaise erikseen kannatuskirjoituksia, 
ei myöskään tekstaripalstalla.

- Emme suosi emmekä syrji yhtään puoluetta.
- Hyvässä kirjoituksessa keskitytään oman 

vaihtoehdon tarjoamiseen, ei muiden 
haukkumiseen

Yleisöpalsta on auki vaalikirjoittelulle



Vaalimarkkinoinnin mahdollisuudet 
Kaleva Mediassa



Pohjoisen puolesta vuodesta 1899

Olemme paikallisia sisältöjä ja palveluja tarjoava mediatalo Kaleva Media. Vahvistamme pohjoisen 
henkistä ja taloudellista virettä sekä ihmisten ylpeyttä omista juuristamme.

Tarjoamme kiinnostavaa paikallista sisältöä lukijoille sekä mainostajille kasvua kiihdyttävää 
markkinointikumppanuutta, jonka pohjana on ainutlaatuinen paikallis- ja asiakasymmärrys.

Kaleva Median palveluksessa 
työskentelee noin 700 ihmistä. 

Liikevaihto vuonna 2019 oli 
71,2 miljoonaa euroa.



Pohjois-Suomen tavoittavin

Pohjoista kohtaamista
lehdessä ja verkossa viikossa

539 000

Lähde: KMTs2019



Pohjoisen julkaisumme ovat: 13 sanoma, paikallis- ja kaupunkilehteä ja Kolmiokirjan aikakauslehdet. 
Pohjoista markkinointiasiantuntijuuttamme vahvistavat vaikuttajamarkkinointitoimisto Indieplace ja 

Suomen suurin tarjouskauppa-alusta Offerilla.



KASVUA MARKKINOINNIN KEINOIN

ASIAKAS- JA MARKKINAYMMÄRRYS

Ostopolun analytiikka ● Asiakaskannan analytiikka ● Asiakastyytyväisyys ● Ostopersoonien määrittely ● Markkinatutkimus ●
Bränditutkimus ● Mielikuvatutkimus 

SUUNNITTELU

Brändistrategia ● Sisältöstrategia ● Sisältösuunnitelma ● Vaikuttajamarkkinoinnin strategia ja kampanjat

SISÄLLÖNTUOTANTO

Blogiartikkeli ● Mainostajan artikkeli ● Somejulkaisut ● Testit & visailut ● Uutiskirje ● Kotisivut ● Video ● Valokuvaus ●
Graafinen suunnittelu ● Mainostuotanto

JULKAISU JA JAKAMINEN

Kotisivut ● Verkkokauppa ● Jakelusuunnitelma ● Sosiaalinen media ● Somekoulutukset ● Paino- ja jakelupalvelut

LÖYDETTÄVYYS

Printtimainonta ● Display-mainonta ● Natiivimainonta ● Ohjelmallinen ostaminen ● Somemainonta ● Googlemainonta ●
Ulkomainonta

MITTAAMINEN JA KEHITTÄMINEN

Markkinoinnin mittarit ● Verkkoanalytiikka ● Mainonnan huomioarvon mittaaminen

Miten 
markki-
noinnilla
tehdään 
kasvua



Miten ja missä kohtaan äänestäjät?



✓ Tämän vuoden vaalit kamppaillaan tilanteessa, jossa alati lisääntyvien viestintäkanavien määrähaastaa ja pistää 
kokeneenkin kampanjasuunnittelijan pään pyörälle.

✓ Epidemian vuoksi säädetyt turvatoimet rajaavat yleisötilaisuuksien järjestämistä, ja ihmiset myös liikkuvat 
normaalia vähemmän. Nyt on tärkeää tavoittaa ihmisiä vaalikamppailulla, etenkin panostamalla 
medianäkyvyyteen, ja innostaa äänestämään.

✓ Panostaminen somenäkyvyyteen saattaa houkutella, mutta pelkästään se ei riitä läpimenoon,
✓ Somessa on hyvä aktivoida jo sinusta, ehdokkaasta, ja puolueestasi kiinnostuneet, mutta uusien äänestäjien tavoittamiseksi seei

ole välttämättä paras kanava.

✓ Tavoittaaksesi laajasti, äänestäjiä, jotka eivät ole vielä päättäneet ehdokastaan, näkyvyys kannattaa levittää 
laadukkaaseen, luotettavaan ja paikalliseen mediaympäristöön, jossa asioista keskustellaan uskottavasti, ja jossa 
tavoitetaan äänestäjät juuri sinun vaalipiirissäsi.



Äänestyspäätöksen tueksi suomalaiset seuraavat asuinkuntansa uutisointia
✓ 70 % sanomalehdistä
✓ 59 % kaupunkilehdistä
✓ 48 % televisiosta
✓ 41 % sosiaalinen media

Äänestyspäätöksen taustaksi suomalaisista aikoo hakea tietoa
✓ 58 % painetuista tai digitaalisista sanomalehdistä

✓ 42 % painetuista tai digitaalisista kaupunkilehdistä
✓ 35% televisiosta
✓ 32 % sosiaalinen media

Vaalit ratkaistaan siellä, missä asioista keskustellaan

Sanomalehdet ja kaupunkilehdet ovat ylivoimaisesti tärkeimmät mediat, kun suomalaiset hakevat tietoa 
äänestyspäätöksensä tueksi huhtikuun 2021 kuntavaaleihin.



Mistä seuraavista aiot hakea tietoa äänestyspäätöksesi taustaksi kuntavaaleissa 2021?
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Lähde: Kuntavaalimediat 2021 -tutkimuksesta / IRO Research & Consulting

%



Nuorista aikuisista 88 prosenttia pitää 
painettuja tai digitaalisia sanomalehtiä 
luotettavina. 

Sanomalehtien luotettavuus on nuorten 
mielestä aivan omaa luokkaansa. 

Koko aikuisväestöstä kolme neljästä (75 %) luottaa 
painettuihin tai digitaalisiin sanomalehtiin.

Seuraavaksi eniten luotetaan tv-kanaviin tai niiden 
verkkopalveluihin (58 %) ja radiokanaviin tai niiden 
verkkopalveluihin (43 %).

Googlen, verkossa olevien uutisportaalien, sosiaalisen 
median, tubettajien ja blogien luotettavuus on 
kaikkien aikuisten keskuudessa hyvin alhaisella 2–6 
prosentin ja nuorimpien osalta 3–15 prosentin tasolla

Luotettava paikallinen mediaympäristö



Vaalimarkkinoinnin mahdollisuudet 
Kaleva Mediassa



Anna Suutarinen
asiantuntija, paino- ja jakelupalvelut

Juhapekka Raitio
mainostuotannon asiantuntija

Elina Eronen Piper
markkinointisuunnittelija

Anela Denic
displaymainonnan asiantuntija

Antti Karvonen
printtimainonnan asiantuntija



✓ Nyt kun fyysiset kohtaamiset on laitettu jäihin niin vaikutus äänestäjiin pitäisi saada 
toteutettua jotenkin muuten – mutta miten?

Korona perui toritapaamiset - mitä tämä tarkoittaa käytännössä?



KALEVA MEDIAN 
PRINTTILEHDISSÄ ISO 
VAALISTARTTI KE 24.3

• Toistoa, toistoa, toistoa

• Hyvä, selkeä ja laadukas 
vaali-ilmoitus

KUN NUMEROT OVAT TULLEET

• Viimeistään tässä vaiheessa digi 
"kotipesän" muodostaminen

• Mennään henkilökohtaisuuksiin: 
miksi juuri sinä? Erottaudu 
muista, jätä muistijälki

TAVOITA VIELÄ 
PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT

• Tee itsestäsi numero

• Vakuuta äänestäjät

• Ajankohtaisuus

JUURI VAALIEN 
KYNNYKSELLÄ

• Vaaliextralehdet Lounais-
Lapissa ja Uudessa 
Rovaniemessä la 10.4. ja la 
17.4.

VAALIEN JÄLKEEN

• Kiitä äänestäjiäsi.

printti, digi, some,
omat kanavat

printti, digi, some, kaupallinen 
artikkeli, googlemainonta

printti ja digi, kaupallinen
artikkeli, painettu esite

printti, omat kanavat



Kalevamedia.fi/kuntavaalit



VALMIIT VAALIMAINOSPAKETIT

1. www.kalevamedia.fi/kuntavaalit
2. Valitse alueesi
3. Valitse haluamasi näkyvyys



Mistä hyvä vaali-ilmoitus koostuu?

✓ Yksinkertaisuus ja selkeys!
✓ Ilmoituksella rajattu pinta-ala: käytä se maksimaalisesti hyödyksi.
✓ Miksi juuri sinun ilmoitus jää katselijan mieleen?

1. Laadukas ja persoonallinen kuva - värimaailma
2. Ytimekäs ja puhutteleva teksti - slogan
3. Mitä seuraavaksi? Anna äänestäjälle mahdollisuus tutustua sinuun lisää - helposti ja vaivattomasti!

✓ Ohjaa mainoksen nähnyt tutustumaan sinuun, ja ajamiisi asioihisi lisää:
• omat kotisivut / blogi
• oma Facebook-seinä
• Vaalitenttivideo

✓ Edelleenohjaus tapahtuu luontevasti digitaalisissa kanavissa – mainosta klikkaamalla lukija 
ohjautuu automaattisesti eteenpäin.



Kokonaistavoittavuudet



Printti- ja verkkomainokset Kaleva Median medioissa



Jaettava esite

✓ Esitteellä pysäytät äänestäjät viestisi ääreen. Fyysinen materiaali 
tarjoaa äänestäjille konkreettista kosketuspintaa, ja esitteen iso 
pinta-ala mahdollistaa syvemmän esittelyn ehdokkaasta ja 
hänen ajamistaan asioista.

✓ Jakeluratkaisuja on mahdollista kohdentaa kattavasti juuri 
ehdokkaan vaalipiirissä asuville tilaajillemme, sekä myös ei-
tilaajatalouksiin.

✓ Käytämme laadukkaita materiaaleja, mm. kaksipuolinen A5 esite 
painetaan kiiltävälle Lumisilk-paperille.

✓ Lopullinen hinta määräytyy painetun kappalemäärän sekä 
valitun jakelualueen mukaan. Asiantuntijamme auttaa 
ehdokasta koko prosessissa.



Natiivimainonta

✓ Ehdokkaan oma, kaupallinen artikkeli

✓ Voidaan toteuttaa printtiin tai verkkoon

✓ Jos ehdokkaalla on omilla kotsivuillaan/blogissaan jo 
hyvää sisältöä, voidaan hakea sille lisää silmäpareja 
(ohjaava natiivinosto – joustavampi hinnoittelu)



Tee itsestäsi numero

Vaikuttavaa vaalimainontaa



Henkilövaaleissa kannattaa mennä henkilökohtaisuuksiin



• Natiivimainonta, esimerkiksi kaupallinen artikkeli, on tehokas tapa tuoda puolueen tai ehdokkaan viesti osaksi mediajulkaisujen 
lukijoiden uutispäivää.

• Median keinot valjastetaan hyvien kaupallisten mainostajan artikkelien käyttöön, jotka parhaimmillaan eivät ole vain mainoksia 
vaan vahvistavat puoleen tai ehdokkaan brändiä, kertovat tärkeistä asioista tai tulevista muutoksista halutusta näkökulmasta.

• Mainostajan artikkeli näkyy kuten journalistien tuottama sisältö eli se voi sisältää tekstiä, kuvia ja videoita, mutta ne erotellaan 
toimituksellisesta sisällöstä mainos-merkinnällä.

• Tarkoituksena on jäädä lukijoiden mieleen positiivisella tavalla, erottautua muista ehdokkaista ja herättää tunteita, sekä vaikuttaa 
äänestäjiin kertomalla konkreettisesti, mitä ehdokkaan ajamat asiat tulevat olemaan ja miksi häntä kannattaa äänestää. 
Kuntavaalit ovat vahvasti henkilövaalit, joten on tärkeää saada äänestäjissä aikaan joku vaikutus. Kun ehdokas uskaltaa olla aito 
ja persoonallinen, pääsee hän lähemmäksi äänestäjiä.

Tee äänestäjiin vaikutus hyvillä sisällöillä



Esimerkkejä hyvistä natiivisisällöistä





Merkitykselliset vaaliteemat 
Pohjois-Suomessa

• Terveydenhuoltopalvelut
• Vanhustenhuolto
• Kotikunnan talouskasvu ja velkaantumisen ehkäiseminen
• Lasten ja nuorten hyvinvointi
• Kotikunnan työllisyys



Kaleva Median vaalitiimin yhteystiedot

Sirpa Talvipuro
myyntipäälikkö

Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan vaalimainonta
040 518 5845

s i rpa.talvipuro@kalevamedia.fi

Sami Saari
myyntipäälikkö

Rantalakeus ja Rantalakeus.fi
044 0575 121

sami.saari@kalevamedia.fi

MIkko Laitila
myyntipäälikkö

Lapin alueen vaalimainonta
044 737 

mikko.laitila@kalevamedia.fi

Anu Suutari
myyntipäälikkö

Forum24 ja  Oulu247
0400 208 692

anu.suutari@kalevamedia.fi

Pia Tilus
myyntipäälikkö

Forum24 ja  Oulu247
0400 732 363

pia .tilus@kalevamedia.fi

Kalevamedia.fi/kuntavaalit


