
HANNA WILLMAN-IIVARINEN,
VAALIMUUSA

2011

Facebook ja
eduskuntavaalit 2011
Miten ehdokkaan Facebookissa oleminen korreloi
äänimäärän kanssa.



Tässä analyysissä on selvitetty sitä onko ehdokkaan julkisella Facebookissa
olemisella yhteyttä saatuihin äänimääriin ja valituksi tulemiseen. Analyysissä
ehdokkaat on jaettu neljään ryhmään: 1.) jatkaa (uudelleenvalittu), 2.) pääsi uutena,
3.) tippui ja 4.) ei päässyt. Kolmesta ensimmäisestä ryhmästä on katsottu FB-sivut
kaikkien ehdokkaiden osalta ja neljännestä ei-päässeiden ryhmästä, on poimittu
satunnainen otos (n= 132). 

Mukana on ne joilla on ns. julkinen yhteisösivu (fanisivu) ja ne, joilla on kaikille avoin
yksityinen sivu, jossa käsitellään lähinnä vain vaaleja ja joilla kaverimäärä on yli 500 (Esim.
Mikael Jungner) . 

Osalla ehdokkaista oli (on) Facebookissa julkinen sivu, jonka avulla he
pystyivät markkinoimaan omia tapahtumiaan, kirjoittamaan omia
mielipiteitään ja keskustelemaan potentiaalisten äänestäjiensä kanssa.
Tämä toiminta ei vaadi ehdokkaalta muuta kuin aikaa, sivut eivät ole
maksullisia. Kävijöiden tai ”tykkääjien” houkuttelu sivuille saattaa tosin
maksaa. Tykkääjiä olikin ehdokkailla hyvin vaihtelevia määriä, jollakin ei
ollut yhtään ja toisilla useita tuhansia. 

Johdanto



Facebook-aktiivisuudella on selkeä yhteys valituksi tulemiseen.
Erityisen olennaista tämä on ollut uutena eduskuntaan
päässeiden kohdalla.  Analyysissä on mukana vain ne
ehdokkaat, joilla jonkinlaista aktiviteettia sivuilla. 

FACEBOOKISSA OLEMINEN JA
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Tykkääjien määrä FB:ssä korreloi melko selvästi äänimäärän kanssa
(korrelaatio 0,59). Tätä hieman sotkee, se että tykkääjiä on ympäri
Suomea, kun taas äänestää voi vain alueellisesti. Esimerkiksi Päivi
Räsäsellä ja Paavo Arhinmäellä on tykkääjiä suhteessa äänimääriin
huimasti. Ehdokkaiden välillä on suuria eroja tykkääjien määrissä;
toisilla tykkääjiä on hyvin vähän ja toisilla valtavasti. Erot saattavat
selittyä, paitsi eroilla suosiossa, myös sillä kuinka uudet sivut ovat
ja minkä verran niitä on markkinoitu. Keskimäärin tykkääjien
määrällä näyttäisi kuitenkin olevan selvästi merkitystä. Alla
olevassa kuviossa on keskimääräiset tykkääjien määrät. Kaikkein
suurin korrelaatio (0,75) äänten ja tykkääjien välillä, oli uutena
päässeillä. 

FACEBOOK TYKKÄÄJÄT JA ÄÄNIMÄÄRÄT 
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Puolueiden välisiä eroja FB:n käytössä oli jonkin verran. SDP:n,
Keskustan ja Kokoomuksen ehdokkailla FB:n käyttö oli melko
samanlaista, uusista edustajista fanisivut oli yli 90%:lla.
Kokoomuksella sivuja oli suhteessa hieman enemmän kuin muilla.
Perussuomalaiset eivät käyttäneet FB:tä yhtä paljon kuin muut
(uusista edustajista vain 55%:lla oli fanisivut). Vasemmistolaiset
pienpuolueet tuntuivat luottavan aatteen paloon enemmän kuin
sosiaaliseen mediaan; ne loistivat poissaolollaan facebookista. 

Ota yhteyttä
Vaalimuusa
Hanna Willman-Iivarinen 
050-4320402
hanna@miratio.fi

MITÄ AKTIIVISEMPI
FACESSA, SITÄ
ENEMMÄN ÄÄNIÄ.
TÄMÄ ON
ERITYISEN
MERKITTÄVÄÄ
UUTENA
PYRKIVILLE. 

PUOLUEIDEN VÄLISET EROT 


