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LÄHTÖKOHTA VAALEIHIN

● Tavoitteena yksi täysi, kolme puolikasta ja   
  10 vähintään kahden ehdokkaan listaa.
● Tavoitteena kansanedustajapaikkoja.
● Budjetti vaatimaton.
● Aktiiveja monin paikoin vähän.
● Organisaatiossa joitakin puutteita.
● Haasteena perussuomalaisten                     
  protestihuomio.



  

Mitä tehtiin

Ehdokasasettelu:

● Kaksi täyttä, viisi vähintään puolikasta ja          
  neljä vähintään kahden ehdokkaan listaa.

● Täydet: Helsinki, Uusimaa
● >50 %: Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Keski-Suomi, 
Häme, Vaasa
● Väh. 2: Pohjois-Karjala, Kymi, Oulu, Etelä-Savo
● Ei listaa: Pohjois-Savo, Satakunta, Lappi

● Yhteensä 127 ehdokasta, toiseksi eniten          
  eduskunnan ulkopuolisista (eniten SKP, 143).
● Ehdokkaiden keski-ikä vaalien nuorin: 29,2 v.
● Ehdokkaiden sukupuolijakauma vaalien 2.     
miesvoittoisin (naisia 15,75 %).



  

Mitä tehtiin

● Vaalisivusto (hyvä verrattuna moniin 
puolueisiin)
● Vaalimökit (Helsinki, Tampere, Turku)
● Vaalijulisteet
● Jalkautumisia, joitakin paneelikeskusteluja
● Jonkin verran medianäkyvyyttä

● eduskunnan ulkopuolisten tv-vaalitentti
● paikalliset tv- ja radiolähetykset
● joitakin lehtijuttuja

● Verkkonäkyvyyttä (erit. sosiaalinen media)
● Ei juurikaan mainontaa vaalijulisteiden 
lisäksi, ei juurikaan henkilökohtaisia 
budjetteja



  

vaalitulos
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vaalitulos
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vaalitulos

Ääniä valtakunnallisesti: 15 103
Valtakunnallinen osuus hyväksytyistä äänistä: 0,51 %

Läpipääsy 2015 edellyttää nykyisellä järjestelmällä:
● kannatuksen 4-kertaistumista Uudellamaalla tai
● kannatuksen 5-kertaistumista Pirkanmaalla tai 
Helsingissä

Läpipääsy 2015 edellyttää 3 %:n äänikynnyksellä:
● kannatuksen lähes 6-kertaistumista koko maassa
Huom. kuitenkin, että esim. Uusimaa + Pirkanmaa + Helsinki = n. 21 
% vaalipiireistä, mutta n. 37 % äänioikeutetuista. Kun siis kannatus 
nousee isoissa vaalipiireissä vähän, osuus valtakunnallisesta 
kannatuksesta nousee enemmän.



  

vaalitulos
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vaalitulos
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vaalitulos

Seuraavat kunnallisvaalit ovat 28.10.2012.

Eduskuntaan noustaan kunnallispolitiikan 
kautta (vihreät, perussuomalaiset).

Ehdokkaita on saatava läpi isoimmissa 
kaupungeissa. Se on myös realistista.

Myös pienissä kunnissa voi olla hyvät 
mahdollisuudet hyvillä ehdokasvalinnoilla.



  

vaalitulos
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vaalitulos

Piraattipuolueen suosituimmista alueista 
lähes kaikissa oli joko opiskelija-asuntoja tai 
muuten suuri määrä opiskelijoita.

Tampereen Hervanta (teknillinen yliopisto), Turun Halinen ja Nummi 
(yliopisto), Oulun Linnanmaa (yliopisto), Jyväskylän Kortepohja ja 
Kuokkala (yliopisto, AMK), Espoon Otaniemi (Aalto-yliopisto) ja 
Sokinvuori-Kirstinmäki (HOAS) sekä Helsingin Malminkartano 
(HOAS) ja Kallio (opiskelijoita).



  

vaalitulos

Erityisiä huomioita:

Äänet vaikuttivat tulleen lähinnä vihreiltä.

Negatiiviseksi mielletyllä julkisuudella ei näytä olleen 
vaikutusta vaalitulokseen ainakaan lyhyellä aikavälillä.

Strategisempi ote viestintään ja selkeät kärkiehdokkaat 
olisivat auttaneet julkisuudenhallinnassa.

Palautetta tuli paljon puolueohjelman kapeudesta. 
Toisaalta myös ehdokkaiden omat, puolueohjelmaa 
laajemmat tavoitteet aiheuttivat hämmennystä.

Tarvitaan laajat mielipidekartoitukset siitä, mitä 
piraateilta odotetaan.



  

vaikutukset

Vietiin vihreiltä 2-4 edustajapaikkaa:
● Uudellamaalla Jyrki Kasvi menetti paikan

Jäi 380 äänen päähän paikasta. 1/10 piraattiäänestä olisi varmasti 
mennyt Kasville. Vihreiden kolmas paikka jäi 1 609 äänen päähän.

● Pirkanmaalla vihreiltä jäi toinen paikka saamatta
Varmaankin 1/3 piraattien äänistä olisi muutoin mennyt vihreille.

● Helsingissä vaikutusta siihen, että vihreiden 
paikkamäärä putosi viidestä neljään

Tuskin ainoa, mutta todennäköisesti merkittävä tekijä.

● Keski-Suomessa vaikutusta siihen, ettei vihreät 
saanut yhtään paikkaa

Tuskin ainoa, mutta todennäköisesti merkittävä tekijä.



  

vaikutukset

Saavutettiin suurimman eduskunnan 
ulkopuolisen puolueen paikka.

Muuttuuko muiden puolueiden 
suhtautuminen piraattiasioihin?

● Vihreissä ehkä muutospaineita
● Vasemmistoliitossa ollut liikehdintää

● vaaliohjelmassa epäkaupallisen kopioinnin 
dekriminalisointi

● Tuskin vaikutusta muihin
● Nuorisojärjestöissä havaittavissa lupaavaa 
liikehdintää (vanu, ViNO)



  

Muut puolueet

Muiden puolueiden tulokset piraattien 
näkökulmasta:

● Vihreät: Kasvi putosi, eduskuntaryhmässä 
edelleen potentiaalia (esim. Ville Niinistö)
● Kokoomus: Lepomäki varasijalle Uudellamaalla, 
Järvinen 16/35, Heikkinen Oulussa 7/18
● Vasemmisto: Anna Kontula pääsi läpi, nosti 
kampanjassa esille piraattiasioita, muutenkin 
nuorekas ryhmä
● SDP: Backman ja Jungner läpi (asiantuntemusta)
● Yleisesti: jopa 10 alle 30-vuotiasta edustajaa



  

onnistumiset
Ehdokasmäärä oli hyvä ensikertalaiselle puolueelle.

Vaalimökkitoimintaa pidetty onnistuneena.

Vaalijulisteiden kanssa onnistuttiin monin paikoin hyvin 
(ulkonäkö ja paikalleen sijoittelu).

Vaalitulos joissakin kunnissa varsin lupaava 
kunnallisvaaleja ajatellen.

Sosiaalisessa mediassa hyvä aktiivisuus ja näkyvyys.
● Piraatit Facebookissa puolueista 3. seuratuin vaalien alla.

Joitakin hyviä yksilösuorituksia.
● Palmulehto 1 074 äänellä eduskunnan ulkopuolisten 
puolueiden ääniharava yms.



  

kehittämistarpeet

 Organisaatio
● piiriyhdistysten toiminnan kehittäminen ja 
laajentaminen
● sisäinen viestintä kuntoon
● pitkäjänteisempää ohjausta

Näkyvyys
● selkeät kärkiehdokkaat
● strateginen ote viestintään
● julkisuutta saatava lisää piraattiasioihin liittyen

Rahoitus
● rahoituksen vaatimattomuus näkyi kaikessa



  

kehittämistarpeet

Organisaatio
● Piiriyhdistysten toiminnan kehittäminen ja 
laajentaminen:
● Piirikohtaisia, valtakunnallisesti tuettuja työryhmiä eri tarkoituksiin.
● Kunkin piirin perustoiminta kuntoon vuoden 2011 aikana.
● Tarvittaessa paikallisempien ryhmien muodostaminen (esim. kunnittain).

● Sisäinen viestintä kuntoon:
● Hallituksille, aktiiveille ja työryhmille toimivat viestintäkanavat.
● Jäsenistölle ja kannattajille suunnattujen viestintäkanavien 
parantaminen.

● Pitkäjänteisempää ohjausta:
● Laaditaan strategia, joka sisältää tavoitteet ja toimintatavat, ja jota 
seurataan säännöllisesti.
● Työryhmä laatimaan strategiaa ja selvittämään organisaation ja 
puolueohjelman muutostarpeita.



  

kehittämistarpeet

Näkyvyys
● Selkeät kärkiehdokkaat:
● Kunnallisvaaleja varten aktiivisilla paikkakunnilla selkeät 
kärkiehdokkaat, joiden esille nostaminen aloitetaan kesällä 2011.
● Kärkiehdokkaiden ympärille kootaan tukiryhmiä.
● Kärkiehdokkaiden kohdalla panostetaan laadukkaaseen ja 
monipuoliseen viestintään (esittelyvideot yms.).

● Strateginen ote viestintään:
● Viestintää suunnataan päämäärätietoisemmin eri kohderyhmille.
● Järjestetään viestintä- ja esiintymiskoulutusta.

● Julkisuutta saatava lisää piraattiasioihin liittyen:
● Puolueohjelman ydinasiat nostettava esille huomattavasti paremmin.
● Eri tapoja esilletuomiseen pohdittava ennakkoluulottomasti.
● Selvitettävä tarve puolueohjelman laajentamiselle.



  

kehittämistarpeet

Rahoitus
● Rahoitusta erityisesti mainontaan on saatava 
kunnallisvaaleihin enemmän.
● Selvitettävä ehdokas-, piiri- ja kuntakohtaista 
rahoitusta.
● Selvitettävä myös jäsen- ja ehdokasmaksujen 
käyttöönottoa.
● Rahoituksen hankkimisen on oltava 
määrätietoisempaa ja jatkuvaa.
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