
  

Presidentinvaalit 2018
Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet

Tässä esityksessä

● Taustatietoa Presidentinvaaleista

● Arvio osallistumisen eduista ja haitoista

● Lyhyesti vaaliteemoista

● Suunnitelma keräys- ja vaalikampanjasta

● Kampanjan rahoitusarvio



  

Presidentinvaalit 2018
Taustatietoa Presidentinvaaleista

Yleisten vaalien aikataulu

Huhtikuu 2017 Kuntavaalit

Tammikuu 2018 Presidentin- ja maakuntavaalit

Kevät (huhti) 2019 Eduskuntavaalit

Kevät (touko) 2019 EU:n parlamenttivaalit



  

Presidentinvaalit 2018
Taustatietoa Presidentinvaaleista

Presidentinvaalit
● On henkilövaalit
● Jossa henkilö edustaa myös puoluetta.

Viimeksi vuonna 2012

Kahdeksan ehdokasta, ei eduskunnan ulkopuolisia.

Vuonna 2006

7 ehdokasta + 1 valitsijamiesyhdistyksen nimittämä.
● Arto Lahti, kauppatieteiden professori
● Tukijana Pro Karelia -yhdistys.
● 0,4% äänistä, n. 13 000 ääntä.



  

Presidentinvaalit 2018
Osallistumisen arviointi

Mitä hyötyä osallistumisesta on Piraattipuolueelle?

Presidenttiehdokkaalla on mahdollisuus:
● Tavoittaa laajalti politiikkaa seuraavia äänestäjiä.
● Vaikuttaa mielikuviin, joita ihmisillä on Piraattipuolueesta. 
● Haastaa eduskuntapuolueita edustavat ehdokkaat.

Joka onnistuessaan:
● Luo kiinnostavuutta ja siten tuo puolueelle uusia aktiiveja.
● Kasvattaa äänestäjäkuntaa kohti eduskuntavaaleja 2019.



  

Presidentinvaalit 2018
Osallistumisen arviointi

Entä haittoja?

● Kannattajakorttikeräys tuottaa jonkin verran ylimääräistä työtä aktiiveille. 
Keräys, varastointi, kuljetus ja laskeminen.

● Kannattajakorttikeräys ja vaaleihin osallistuminen aiheuttaa kuluja.
● Kampanjatyöryhmän jäsenillä on vähemmän aikaa auttaa muussa puoluetyössä.

Konkreettiset uhat
● jos ehdokas toimii negatiivista imagoa puolueelle tuottavasti julkisuudessa. *
● jos ehdokkaan toiminta tai lausunnot aiheuttavat voimakasta vastustusta 

puolueen riveissä. *
● jos korttikeräys syö niin paljon aikaa, että kuntavaalit epäonnistuvat.

 * Arkisia ja aina läsnä puoluetoiminnassa, ennaltaehkäistävissä.
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Osallistumisen arviointi

Teemoista

Vaaleissa todennäköisesti esille tulevia teemoja
● Vakoilu, valvonta ja kyberpuolustus
● EU-suhteet ja kansainvälisyys
● Pakolais- ja lähi-idän kriisi
● Suomi idän ja lännen välissä

Puolueohjelmaan liittyviä teemoja
● Avoin hallinto ja kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet
● Kansalais- ja ihmisoikeudet
● Tieteelliseen tietoon perustuva päätöksenteko



  

Presidentinvaalit 2018
Suunnitelma osallistumiseksi

Vaali- ja keräyskampanja

Siellä missä mainostetaan kannatuskorttikeräystä 
mainostetaan myös ehdokasta - ja päinvastoin.

Kannattajakorttikeräys
Tulee aloittaa heti kun mahdollista 

ja
edistyminen tarkistaa kuntavaalien jälkeen,
jotta voidaan päättää jatkotoimenpiteistä.
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Suunnitelma osallistumiseksi

Ehdokkaan asettamiseksi tarvitaan

● 20 000 kpl
● A6 -kokoista
● Ehdokaskohtaista 
● Paperista kannattajakorttia
● Marraskuun 2017 -loppuun mennessä.

Sähköinen kannattajakorttikeräys ei ole tällä hetkellä mahdollista. 
Oikeusministeriöllä ei ole aikataulua eikä rahoitusta projektille, vaikka 
sellaisen luomiseen myönteisesti suhtautuvatkin. * 
Kansalaisaloitepalvelun käyttäminen tarkoitukseen ei ole mahdollista.
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Suunnitelma osallistumiseksi

Keräyssuunnitelma
(viime keräyksen opit tuoreena muistissa)

● Keräyspisteitä tukijoiden tarjoamiin tiloihin ja kirjastoihin.
● Postikeräys, kuten puolueen uudelleenrekisteröintikampanjassa.
● Kuntavaalikampanjoinnin yhteydessä heti alkuvuodesta 2017.
● Kesällä 2017 niissä tapahtumissa joihin piirit osallistuvat, sekä ehdokkaan 

kampanjatilaisuuksissa.
● Loppusyksystä alkavan maakunta- ja Presidentinvaalikampanjoinnin ohessa.
● Sähköisesti, jos oikeusministeriö tarjoaa siihen välineet ennen vaaleja.
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Suunnitelma osallistumiseksi

Kampanjan aloittamiseen vaaditaan
( ehdokkaan lisäksi )

1. Verkkosivu keräykselle ja ehdokkaalle (esim. presidentiksi.piraatit.fi).
2. Flyer ehdokkaan ja keräyksen mainontaan.
3. Kannattajakortteja piiriyhdistyksille ja keräyspisteille.

Lisäksi tulee järjestää
● Varainkeruuta, puolueen tilin tai ehdokkaan tukiyhdistyksen kautta.
● Kampanjapäällikkö ja vaaliavustajia kampanjaa varten.

Alueelliset keräysvastaavat.
● Keskusteluja potentiaalisten tukijatahojen kanssa yhteistyöstä.

Korttikeräyksen mainonta ja ehdokkuuden tukeminen / tuki vaaleissa.
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Suunnitelma osallistumiseksi

Kampanjan rahoitus
Puolueelta

● 10 000 esitäytettyä kannattajakorttia, n. 50€
● 10 000 kampanjaesitettä (4s 4väri), n. 100€
● Mainosjulisteet / displayt piiriyhdistyksille 15kpl, n. 150€
● Postituskuluihin alustavasti 100€ (n. 40kpl palautuskuorineen).

Ennen vaaleja tuplana, eli 800€.

Ehdokkaalta
● Ehdokasmaksu 500€ 

250€ keräyksen alkaessa ja 250€ kuntavaalien jälkeen, jos keräys jatkuu.
● Ehdokkaan saama taloudellinen tuki ohjataan kampanjakuluihin.
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Suunnitelma osallistumiseksi

Kuntavaalien jälkeen
1. Tehdään selvitys kampanjan edistymisestä

Mittareina mm. kannattajakortit, lahjoitukset, palaute ja tukijaverkosto.

2. Päätös, keskeytetäänkö vai jatketaanko (ja kehitetäänkö).

Minimiarvio lisäkustannuksista, jos kyllä:

+ 300€ kannattajakortteihin.
+ 300€ postituskuluihin.
+ 300€ esitteisiin.
+ 300€ vaalijulisteisiin ja muuhun materiaaliin.
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Esitys

Tämän suunnitelman sekä esityksen puolueen 
Presidenttiehdokkaan valitsemisesta antamien 

suuntaviivojen toteuttaminen puoluehallituksen tai 
sen nimittämän työryhmän toimesta 

Presidentinvaaleihin 2018 osallistumiseksi.


