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UUDEN EDESSÄ
Mitä uuden valtuustokauden kuntapäättäjillä on 
edessään?  Petteri Orpo, Sirpa Paatero, Annika 
Saarikko ja Riikka Purra arvioivat tulevaa.

mediatiedot 2022

Polemiikki-lehti on  
sitoutumaton ja riippumaton,   

neljä kertaa vuodessa ilmestyvä,  
laajalevikkisin kunta-alan julkaisu  

Suomessa.  
Se on uuden kuntatiedon  

erikoislehti, joka on suunnattu  
kunta-alan luottamus- ja virkahenkilö- 

päättäjille sekä kaikille  
kuntatiedosta kiinnostuneille. 



JULKAISIJA:  
Pole-Kuntatieto Oy  
(KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön 
tytäryhtiö), Fredrikinkatu 61 A,   
00100 Helsinki,  
faksi (09) 6226 5710,  
www.kaks.fi    

JAKELU JA  PAINOSMÄÄRÄ: 
Jakelu ja painosmäärä on noin 18 500, josta  
n. 18 000 kuntien varsinaiset ja vara- 
valtuutetut kotiosoitteilla, kaupunkien  
ja kuntien johtajat  sekä toimialajohtajat  
(elinkeino, hallinto, koulutus- ja sivistys, 
sosiaali- ja terveys, tekninen toimi),  
laaja-alueiset kuntayhtymät (ammatillinen 
koulutus, maakunnat, sairaanhoitopiirit), 
eduskunta, ministeriöt ja keskusvirastot, 
valtion aluehallinto (AVI ja ELY-keskukset),  
media (valtakunnallinen, alueellinen ja  
paikallinen), yliopistot ja korkeakoulut, 
kirkko (ev.lut ja ortodoksinen), korkeimmat 
oikeudet.

TOIMITUSEHDOT: 
Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta 
ilmoitusta. Tilaaja vastaa lehteen nähden 
siitä, että lehdelle annetun aineiston julkai-
seminen tapahtuu kenenkään tekijänoikeut-
ta loukkaamatta sekä siitä, että ilmoitus on 
lakien ja asetusten mukainen.

TEKNISET TIEDOT: 
Lehden koko:  
210 mm x 280 mm 
 
Paperi: 
Galerie Art Silk 130 g

PÄÄTOIMITTAJA: 
Antti Mykkänen

TOIMITUS JA ULKOASU: 
Miks´ ei! Oy,  Huvilakatu 17,  
sisäpiha, 00150 Helsinki;  
Eeva-Liisa Hynynen ja Minna Ruusinen

ILMOITUSAINEISTOT,  
AINEISTON TOIMITUSOSOITE: 
Valmiit ilmoitukset:  
minnaruusinen@gmail.com

ILMOITUSMYYNTI  JA VARAUKSET: 
T:mi Kari Salko
puh. 0400 604 133
kari@karisalko.com

AINEISTOVAATIMUKSET: 
Ilmoitusaineisto painovalmiina  
PDF-tiedostona, tekstit vektoroituina  
ja värit CMYK. Ilmoituksissa oltava  
5 mm:n leikkuuvarat.

REKLAMAATIOT:  
Reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti 14 vrk:n 
kuluessa lehden ilmestymisestä. Lehden 
vastuu virheistä rajoittuu enintään ilmoitus- 
hintaan. Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkai- 
semasta sopimattomaksi katsomaansa  
ilmoitusta.

ILMOITUSTEN  PERUUTTAMINEN:  
Peruutukset on tehtävä kirjallisesti viimeis-
tään mediakorttiin merkittynä ko. numeron 
ilmoitusten viimeisenä varauspäivänä.  
Myöhemmin tehdystä peruutuksesta  
veloitetaan koko ilmoitushinta.

nro  ilmestyy aineistot varaukset 
   

ILMOITUSKOOT JA –HINNAT:

2/1 sivu 7 000 euroa
420 x 280 mm

1/1 sivu 3 900 euroa  
210 x 280 mm

1/2 sivu 2 750 euroa 
vaaka 210 x 140 mm 
pysty  102 x 280 mm
 
Alennukset: Mainos- ja mediatoimistokorvaus – 15 % 
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

ILMESTYMISPÄIVÄT,  
AINEISTOAIKATAULU / NRO, VARAUKSET:

1/2022 3.3. 18.2. 11.2.

2/2022  2.6. 20.5. 13.5.

3/2022  1.9. 19.8. 12.8.

4/2022  1.12. 18.11. 11.11.

HUOM! Advertoriaali-ilmoitusten yläkulmiin  
lisätään toimituksessa teksti ILMOITUS. 

1/4 sivu 1 400 euroa 
vaaka 210 x 70 mm 

Tavoita kuntapäättäjät 
myös verkosta.  

www.kaks.fi :ssä  
boxi 300 x 250 banneri 

1 900 euroa+alv/4 viikkoa.  
KYSY LISÄÄ!
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MINÄ  
KANSALAINEN

Vaalianalyysejä tulee ja menee – mutta minä äänestän.
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Korona tuli ja
 käänsi opp

imisen täysin uuteen asentoon. >sivulta 28

LUPA JOHTAA?

Kaksi palkittua kuntajohtajaa, kaksi tapaa johtaa.
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