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Eessõna
Valimised on oluline verstapost, et hinnata demokraatia olukord

ning ühes sellega ka poliitilise ja

kodanikukultuuri arengutaset ühiskonnas. Kahtlemata mõjutab infoühiskonna kiire areng ka valimisi, kui ühte
esindusdemokraatia peamist instrumenti. Arenguid on kindlasti nii positiivses kui ka negatiivses suunas. eHääletamise mõju võib lugeda positiivseks, sest see võimaldab lihtsa vaevaga oma

kodanikukohust täita ka

inimestel, kas reisimise tõttu on eemal ja hääletamine seega raskendatud vms. Aga kindlasti peitub valimiste
kandumises internetti ka riske mis on tingitud selle keskkonna teistsugusest toimimisloogikast võrreldes
tavapärase keskkonnaga, milles toimub valimiseelne poliitiline konkurents.
Eelmise sajandi 90-ndatest aastatest alates, kui Internet poliitikute ja erakondade poolt „avastati“, on erinevates
riikides läbi viidud suur hulk erineva mahu ja fookusega uuringuid, mille keskmes on valimised ja Internet.
Nendega lähemalt tutvudes võib siiski veenduda, et enamusele uuringutest on iseloomulik väga kitsas
temaatiline lähenemine. Näiteks Gulati (2007) käsitleb 2008 a. Ameerika Ühendriikide presidendikampaaniat,
kuid teeb seda fokuseerides vaid kandidaatide enesepresentatsioonile läbi veebivideote. Vähem leidub vaadeldud
uuringute seas laiahaardelisi, kogu riigi konkreetsete valimiste online- kampaaniat kaardistavaid ja analüüsivaid
käsitlusi. Mõne metoodiliselt laiapõhjalisema uuringu puhul on probleemiks ka teaduskirjandusele iseloomulik
ajaline nihe läbiviidud uuringu ja selle avalikustamise vahel. Antud valdkonnas – e-demokraatia ja tehnoloogilise
arengu puhul laiemalt – on aga protsessid niivõrd kiired, et paari aasta-taguseid andmed on juba vananenud ja
meil puudub ikkagi võrdlusmoment või hea ülevaade trendidest. Seetõttu peame antud publikatsiooni juures eriti
väärtuslikuks seda, et tegemist on verivärskete andmetega (kirjutamise ja selle ilmumise hetkel on valimistest
möödas vaid napp kuu!) ning andmete kogumisel kasutatav metoodika oli mitmekesisem ja vahetum
(analüüsivad tudengid lõid näiteks kandideerivate poliitikute sõprade-ringi pääsemiseks endale libakontosid!) kui
teistel teadaolevatel uuringutel.
Käesolevas dokumendis analüüsitakse 2011 a. märtsis toimuvate Riigikogu valimiste online-kampaaniaid.
Analüüs teostati peamiselt ajavahemikul 14 veebruar 1. märts 2011 a. Lisaks e-Riigi Akadeemia ekspertidele,
kaasati analüüsimisse ka Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise bakalaureuse- ja magistriastme tudengid
Kristina Reinsalu juhendamisel.
Alljärgnevas dokumendis tuuakse lisaks lõppenud kampaania detailsetele kirjeldustele ja üldistavale hinnangule
esile ka võrreldes eelmiste valimistega toimunud muutused ja vastatakse küsimusele kas valijaskonna
võimalused saada põhjalikku, uuendatud ja tasakaalustatud infot oma teadliku valimisotsuse
kujundamiseks on infoühiskonna arenedes märkimisväärselt paranenud? Sellele lisandub veel küsimus
interaktiivsusest: kas kodanikele pakutakse tagasiside võimalusi ja kas nendega astutakse dialoogi?
Analüüsile on lisaks otselinkidele erinevatesse keskkondadesse ja videotele lisatud ka teksti elavdamiseks nn.
ekraanpilte (screen-shot´s) reklaamidest.
Iga analüüsitava keskkonna puhul on kokkuvõttes, kui võimalik, viidatud ka seostele varasemate
uuringutega, teooriatega.
Publikatsiooni viimane osa- kokkuvõte- toob välja viimaste valimiste kogu kampaania olulisemad tendentsid ja
huvitavamad tähelepanekud Kõigis online-keskkondades vaadeldi muu hulgas ka kampaania vastavust Valimiste
Heale Tavale ja sellest on kokkuvõtvas peatükis ka eraldi alapeatükk. Samuti antakse kokkuvõttes ülevaade
erinevatest valijamängudest (eGA ja ERR-i Valijakompass, Delfi Valimismäng jne), mille rohkust ja populaarsust
selles kampaanias metoodikat koostades isegi ette ei osatud näha.
Alljärgnevates tulemuste kirjeldustes võib detailsuse aste varieeruda, välistada ei saa ka väikest annust
analüüsija-subjektiivsust, kuna erinevaid keskkondi analüüsisid erinevad inimesed. Kindlasti oleme aga püüdnud
oma hinnangutes olla neutraalsed ja sõnumite sisu hindamisel on lähtutud pigem kommunikatsioonteooriatest japrintsiipidest mitte poliitiliste vaadete sobivusest või muust sellisest.
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Enne kui luban lugeja sellele loodetavasti köitvale virtuaalsele matkale mööda erinevaid keskkondi, kampaaniaid
ja kandidaate, mis on talletatud järgnevale rohkem kui sajale leheküljele, soovin avaldada tänu abi eest selle
kirjutise valmimisel.
Tänan

kogu

südamest

oma

tudengeid,

Tartu

Ülikooli

Ajakirjanduse

ja

Kommunikatsiooni

Instituudi

kommunikatsioonijuhtimise magistrante, põhjaliku andmekogumise eest!
Tänan Aet Kukke suure abi eest empiirilise materjali ohjamisel ja erakondadega suhtlemisel!
Tänan kolleegi Jelizaveta Krenjovat venekeelse online-meedia analüüsi eest!
Tänan ka küsimustikule vastanud erakondade esindajaid!
Analüüsi koostaja Kristina Reinsalu
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I Objekti tutvustus
Riigikogu valitakse Eestis iga 4 aasta tagant. Seekordsetel valimistel kandideeris üle 789 kandidaati 9st
erakonnast ja 32 üksikkandidaati, mis on suurim arv iseseisvuse ajal. Hääletamisviise on Eestis ametlikult
kasutusel 13.
Hääletamisaktiivsus oli suurem, kui eelmistel valimistel, kuid mitte siiski nii suur, kui seda algselt prognoositi.
Riigikogu valimistel osales 580 264 inimest 913 346-st hääleõiguslikust kodanikust. Seega on Riigikogu valimiste
osalusprotsent 63,5. E-hääletanuid oli rekordiliselt 140 846 inimest.
Valimisi korraldab Vabariigi Valimiskomisjon. Kui rääkida online-kampaaniatest, siis on sobilik ära märkida ka
muudatused Vabariigi Valimiskomisjoni enda veebis. Ka VVK veeb oli senisest oluliselt interaktiivsem. VVK veebis
oli eraldi kampaania alaleht ja seal leidusid nii valimistele kutsuvad videoklipid, üleskutse osaleda konkursil „Minu
1

e-hääletamispunkt“ (kutsuti valijaid üles postitama Vabariigi Valimiskomisjoni Facebooki seinale

fotosid ja

kirjeldusi sellest, kuidas on kellelgi kodus, tööl vm kindlustatud hääletamise salajasus ja pidulikkus). Samas
2

veebis olid üleval ka NO 99 Valimiskooli klipid. VVK vahendas aktiivselt valimisinfot ka Facebookis ja Twitteris .

II Taustamaterjalid, uurimisküsimused ja metoodika
e-Riigi Akadeemia jaoks ei olnud tegemist esmakordse online-kampaaniate analüüsiga. 2009. a. analüüsiti
kohalike omavalitsuste valimiste-aegset internetikampaaniat. Selleks koostati eelnevalt põhjalik metoodika, mis
nägi ette nii kõigi omavalitsuste ametlike lehekülgede analüüsi kindlate kriteeriumite alusel kui ka online3

ajalehtede ning sotsiaalse meedia keskkondade analüüsi . Mainitud analüüsi teostajateks olid lisaks e-Riigi
Akadeemia ekspertidele välised eksperdid Hanna Šein-Meier (vt. ka Šein-Meier 2010) ning Marko Palo, kusjuures
Šein-Meieril valmis antud materjali pinnalt Kristina Reinsalu juhendamisel ka 2010. a TÜ ajakirjanduse ja
kommunikatsiooni Instituudis magistritöö. Käesolevale analüüsile sarnast metoodikat kasutas ka Eli Lilles (Lilles
2010), kes analüüsis oma magistritöös online-kampaaniaid mitmete valimiste kontekstis.
Mainitud uuringud annavad hea metoodilise alusmaterjali, mida oli küll käesoleva uuringu tarvis vaja uuendada
ja täiustada, kuid mitte põhjalikult muuta. Metoodiline ühtsus tagab, et antud uuringuga kogutavad andmed
oleksid võrreldavad eelnevate uuringutega kogututega, et võimaldada anda täielikumat ülevaadet ja hinnanguid
võimalikele muutustele ja suundumustele. Sarnast metoodikat, seda vajadusel muidugi tehnoloogia ja edemokraatia valdkonnas toimuvatele muudatustele kohandades, kavatseb e-Riigi Akadeemia võimaluse korral
kasutada ka järgnevatel valimistel.
Riigikogu 2011 online-kampaaniaid käsitlevas uuringus otsiti vastuseid nii konkreetselt mõõdetavatele kui ka sisu
tähendustega seotud küsimustele, seetõttu kombineeris metoodika kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid
tekstianalüüsi meetodeid. Kui kvantitatiivne meetod (kontentanalüüs) andis võimaluse teha suure hulga
andmete kohta üldistusi, siis kvalitatiivne tekstianalüüs lubas minna teemadesse sügavuti.
1 www.facebook.com/valimiskomisjon

2 valimisõhtul tõrkus see osa infosüsteemist, mis oli planeeritud kanalite vahendusel valimistulemusi avalikkusele kuvama, seetõttu
kujunes FB-st ja Twitterist lausa tundideks ametlik valimisinfo edastamise kanal!

3 Kokku puudutas analüüs toona 226 omavalitsuse kodulehekülge, kõigi kandideerivate erakondade veebilehti, 472 erinevat blogi ja
sotsiaalse meedia ühikut ning 29 online- ajalehte (üleriigilised ning maakonnalehtede online-versioonid). Analüüsiperioodiks oli ajavahemik
5-18 oktoober 2009
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Kuigi läbiviidud uuring koosneb mitmest suhteliselt eraldiseisvast osast, siis ühendab neid laiem keskne küsimus,
mille endale uuringu alguses püstitasime: Mis iseloomustab valimiseelset poliitilist kommunikatsiooni
erinevates online-keskkondades Eesti 2011.a. Riigikogu valimiste eel?
Iga konkreetsema analüüsiobjekti ja ühikute määratlemisel ja alaküsimuste püstitamisel lähtuti sellest ülaltoodud
küsimusest.
Online-keskkonnad jagati 6-ks eraldiseisvaks analüüsiobjektiks:
a)

Erakondade kampaaniad erakondade ametlikel veebilehtedel

b)

Erakondade/üksikkandidaatide kampaaniad online-meediaväljaannetes

c)

Riigikogusse kandideerijate personaalsed veebilehed (blogid) kampaania instrumendina

d)

Erakondade kampaaniad üldlevinud sotsiaalsetes võrgustikes (Facebook, Twitter, Youtube, etc)

e)

Kandidaatide kampaaniad üldlevinud sotsiaalsetes võrgustikes (Facebook, Twitter, Youtube, etc)

f)

Erakondade hinnang online-kampaaniale

Iga keskkonna analüüsiks koostati tunnuste märkimise tabel v.a erakondade hinnangu kaardistamiseks onlinekampaaniale, mille saamiseks küsitletakse erakondade valimiskampaania eest vastutavaid isikuid, et selgitada
välja nende suhtumine ja hinnang online-kampaaniale. Metoodikat kirjeldatakse põhjalikumalt analüüsile lisatud
metoodikadokumendis (vt. lisa 1, Metoodika).
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III Tulemused
a) Erakondade kampaaniad erakondade ametlikel veebilehtedel
4

Analüüsiti üheksa Riigiokogusse kandideeriva erakonna ametlikku kodulehekülge.
Üldine teave
SDE puhul keskenduti spetsiaalselt valimiste jaoks loodud koduleheküljele aadressil http://sotsdem.ee/, sest SDE
endine kodulehekülg oli viidud aadressile http://vana.sotsdem.ee/ ega sisaldanud kuigi palju valimisinfot. Kaks
kodulehekülge on ka Rohelistel. Erakonna ametlik kodulehekülg asub aadressil http://www.erakond.ee/,
spetsiaalselt

valimisteks

loodud

veebileheküljele

viivad

aadressid

http://www.roheline.erakond.ee/

ja

http://kampaania.erakond.ee/. Kuna nii Roheliste ametlik kodulehekülg kui ka valmisveeb sisaldavad valimistega
seotud informatsiooni, vaadati neid mõlemaid.
Erakondade koduleheküljed olid Google otsingu abil kergesti leitavad. Ainus erakond, mille nime sisestamisel
Google otsingumootorisse ei olnud esimene tulemus erakonna ametlik kodulehekülg, oli Vene Erakond. Ka
erakondade veebiaadresse võib nimetada loogilisteks: need sisaldasid erakonna nime või selle lühendit. Siin on
jälle erand Vene Erakond, kelleni jõuab ingliskeelse lingi http://www.rusparty.ee/ kaudu ning Rohelised, kelle
ametliku veebilehe aadressis sisaldab vaid sõna „erakond“.
Enamus erakondi on oma kodulehe (või täpsemalt osa sellest) tõlkinud ka vene ja inglise keelde. Ainult
eestikeelsed on kahe erakonna (Iseseisvuspartei ja Kristlikud Demokraadid) veebid.
See aga, millistes keeltes erakonnad oma kodulehekülgedel informatsiooni lubavad ja millistes seda tegelikult
pakuvad, ei lähe sugugi alati kokku. Nii lubavad Rohelised spetsiaalselt valimisteks loodud koduleheküljel lisaks
eesti- ja venekeelsele ka ingliskeelset teavet, mida nad tegelikult ei paku. Roheliste veebilehe puhul on
kummaline ka see, et keelevalikud ei ole avalehel, vaid ilmuvad ülesse paremasse nurka alles esimese kliki järel.
Ka Vene Erakond lubab koduleheküljel vene-, inglise- ja eestikeelset teavet, eestikeelne leht aga sisaldab vaid
2009. aasta kohalike omavalitsuste valimiste infot. Ingliskeelse teabe otsijad aga leiavad teate, et kodulehekülg
on ajutiselt avatud vaid vene- ja eestikeelsena.
Valimistega seotud informatsiooni kättesaadavus
Valimistega seotud teave on veebilehe avalehel kõikidel erakondadel, lihtsalt leitavad on ka valimisprogramm ja
kandidaatide nimekiri. Vaid Keskerakonnal on valimisprogramm ja kandidaatide nimekiri kahe kliki kaugusel,
teiste erakondade kodulehekülgedel saab hakkama ühe klikiga. Kaks erakonda – Rohelised ja Reformierakond –
on loonud klikitava Eesti kaardi, kust saab valimisringkondade kaupa kandidaate otsida.

4 Nimekiri XII Riigikogu valimistel kandideerivatest erakondadest koos lühenditega, mida tekstis kasutatakse:
Erakond Eestimaa Rohelised – Rohelised
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit – IRL
Sotsiaaldemokraatlik Erakond – SDE
Eesti Reformierakond – Reformierakond
Eesti Keskerakond – Keskerakond
Vene Erakond Eestis – Vene Erakond
Eesti Iseseisvuspartei – Iseseisvuspartei
Eestimaa Rahvaliit – Rahvaliit
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid – Kristlikud Demokraadid
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Näide: Kaart Reformierakonna kodulehekülje esilehel

Lisaks kaardile leiab Roheliste koduleheküljelt kaardi, kus on piirkondade esinumbrite pildid ja telefoninumbrid:

Kaart on ka Kristlike Demokraatide veebilehel, kahjuks aga sisaldab see (seisuga 23.02.2011)
2009. aasta kohalike valimiste infot. Kaardi all on kiri „kandidaatide kaart on veel täiendamisel“.
Üldjuhul on üleriigilised ja piirkondlikud nimekirjad veebilehtedel esitatud eraldi, seejuures leiab ringkondlike
nimekirjade juurest kandidaatide kohta rohkem infot. Kaheksa erakonda üheksast pakuvad vaatamiseks ka
kandidaatide pilte, üldjuhul on mõne inimese pilt siiski puudu. Seitsme erakonna veebilehelt leiab ka
kandidaatide lühitutvustuse, seejuures tundub, et iga inimene on saanud ise otsustada, kas soovib kirja panna
oma eluloo, põhiseisukohad või rääkida mõlemast.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et informatsioon, mida erakonnad kandidaatide kohta esitavad, on erinev nii
5

erakondade lõikes kui ka ühe veebilehe piires .

5 Rahvaliidul ja Vene Erakonnal on avalikud vaid paari kandidaadi e-maili aadress ja/või telefoninumber, mida me siiski piisavaks ei
lugenud.
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Informatsioon, mida erakonnad ametlikel veebilehekülgedel kandidaatide kohta
avaldavad
5
4
3
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E-maili aadress või võimalus kodulehe kaudu personaalne e-mail saata

Fotod

Joonis 1: Informatsioon, mida erakonnad ametlikel veebilehekülgedel kandidaatide kohta avaldavad.

Ettepanekute tegemise, uudiste tellimise ja annetamise võimalus
Võimalust erakonnale või konkreetsetele kandidaatidele veebilehekülje kaudu küsimusi esitada, pakuvad kaks
erakonda (Reformierakond ja Rohelised). Sõnaselgelt ettepanekuid tegema ei kutsu mitte ükski erakond, küll aga
on IRL-il kontaktide juures tagasiside vorm. Iseseisvuspartei kodulehekülje avalehel küll lubatakse suhtlust, kuid
asja lähemalt uurides selgub, et suhtluse link sisaldab vaid erakonna e-maili aadressi ja foorumit, kus on kiri
"Suletud hr. Leito nõudmisel".
Uudiste tellimisega on olukord võrdlemisi sarnane, RSS-iga liitumist pakuvad kolm erakonda (Vene Erakond, IRL
ja Reformierakond), infokirjaga kutsuvad liituma Rohelised. Kõige edumeelsem on siin Reformierakond, kes
pakub liitumiseks erinevaid RSS-i vooge (üldine teavitus, ainult pressiteated, ainult blogid jne).
Annetama kutsuvad erakonnad mõnevõrra usinamalt – toetamisvõimalust pakuvad lausa kaheksa erakonda
üheksast. Ainus, kes sellekohast üleskutset koduleheküljel esitanud ei ole, on SDE. Üldjuhul asub üleskutse
toetada veebilehe avalehel. Mõnevõrra tagasihoidlikumad on Keskerakond, kes esitab oma kontonumbrid
kontaktide all, ja Iseseisvuspartei, kelle rahapalve peitub sõnade „Igale aatekaaslasele!“ taga.
Näide: Annetuste tegemise vorm Reformierakonna kodulehekülje
Kuigi toetust palutakse, ei ole panustatud
selle kasutajasõbralikuks muutmisesse.
Millegi pärast on vaid üks erakond
(Reformierakond) loonud eraldi
annetamise vormi, mille täitmise järel
pääseb otse internetipanka. Kõik teised
loetlevad üles vaid kontonumbrid ega ole
otselinke lisanud.
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Lingid teistesse keskkondadesse ja e‐hääletama kutsumine
Kõige enam (seitse erakonda üheksast) lingivad erakonnad oma kodulehekülgedel Facebooki ja kandidaatide
6

7

blogidesse , vähem populaarsed on YouTube ja Twitter (vt joonist 2).

Lingid teistesse keskkondadesse
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YouTube

Joonis 2: Lingid teistesse keskkondadesse.
Lisaks ülaltoodud joonisel nimetatud keskkondadele, leiab IRL-i koduleheküljelt lingi Flickr`isse, kus asub
erakonna fotogalerii ning ühe Rahvaliidu kandidaadi tutvustuse juurest viite tema PIPL profiilile.
Näide: Viited blogidele Keskerakonna kodulehekülje avalehel

Kõige aktiivsemalt lingib teistesse keskkondadesse Reformierakond,
kelle veebilehekülg pakub pea igal alalehel võimalust selle sisu mitmete
keskkondade kaudu jagadaKaks

erakonda,

sealhulgas

Keskerakond,

lingivad

vaid

ühele

sotsiaalmeedia keskkonnale. Samas võtavad viited keskerakondalastest
blogijatele enda alla lausa 1/3 veebilehe esilehest, mis räägib selget
keelt sellest, et blogid on Keskerakonna jaoks kampaaniasõnumite
levitamiseks väga olulised kanalid.
E-hääletamist

propageerivaid

vaid

kaks

erakonda

(IRL

ja

Reformierakond). IRL-i kodulehekülje avalehel on bänner, mis kutsub ehäält andma „emapensioni toetuseks, kodukulude alandamiseks ja
tasuta kõrghariduse toetuseks“, st e-hääletama IRL-i poolt. Bännerile
vajutades

toimub

automaatne

ümbersuunamine

Vabariigi

Valimiskomisjoni kodulehele.

6 SDE koduleheküljel, mis on valimiste ajaks viidud aadressile http://vana.sotsdem.ee/, on viited erakonna liikmete blogidele olemas.
Spetsiaalselt valimiste jaoks loodud lehel neid viiteid ei ole.

7 Keskerakonna koduleheküljelt viivad YouTube`i 2009. aasta KOV-i valimiste videod. Kuna käesolev analüüs keskendub ainult 2011. aasta
valimistele, ei arvestanud me seda.
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Näide: E-hääletama kutsuv bänner IRL-i koduleheküljel

Näide: Reformierakonna lehekülg, mis kutsub e-hääletama
Reformierakond on e-hääletamise
propageerimiseks loonud lausa
eraldi kodulehekülje
http://www.reform.ee/
e-valimised/, mis sisaldab tehnilist
laadi juhiseid e-hääle andmiseks.
Loomulikult on sellel lehel viide ka
Reformierakonna kandidaatide
nimekirjale.
Lisaks jookseb üleskutse
e-hääletada Reformierakonna
kodulehekülje esilehe allservas.

Kampaania elementide ja sõnumite kirjeldus erakondade kaupa
Eestimaa Rahvaliit
Rahvaliidu kodulehekülje avalehe ülemises osas on pilt Riigikogu valimistel kandideerivatest rahvaliitlastest,
kahjuks on tegemist fotoga, kuhu klikkida ei saa. Veebilehel on kaks bännerit, millest esimene viib Rahvaliidu
noorte koduleheküljele ning teine lehele, mis sisaldab Rahvaliidu üleriigilist nimekirja. Samuti on olemas ühe
8

kandidaadi valimisvideo . Rahvaliidu kodulehekülg on lihtne ja loogiline, valimisi puudutav informatsioon on
kergesti leitav.
Rahvaliidu kampaania põhisõnum on „Eestimaist leiba ja tööd!“. Selle nimel, et sõnum kodulehekülje
külastajatele silma ja meelde jääks, ei ole kuigi palju vaeva nähtud: loosungit näeb vaid siis, kui klikkida lingile
„Riigikogu valimised“. Sisult on sõnum ajakohane: tööpuudus on tänases Eestis tõsine probleem. Rahvaliitlased
usuvad, et just töö on see, mis inimesed rahulolevaks teeb. Sõnum on selge ning erineb teistest.
Erakond Eestimaa Rohelised
Rohelised kasutavad valimissõnumite edastamiseks bännereid ja videosid, samuti leiab valimisportaali esilehelt
kaardi, kust saab ringkondade kaupa kandidaate otsida. Valimisportaali esileheküljel on video, mis läheb lehe
avamisel automaatselt käima. Roheliste kodulehekülg ja valimisveeb on loogilised ja neid on lihtne kasutada.

8 http://rahvaliit.ee/ilja-stozarov
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Kampaania põhisõnum on Rohelistel „On aeg!“ Seda sõnumit kandev bänner asub erakonna kodulehekülje
avalehel, bänneri all on kiri „igas mõttes rikkamaks ühiskonnaks“. Roheliste „On aeg!“ viitab soovile midagi
muuta. Loosung on lihtne ja lühike ning sarnane SDE loosungile „Uus algus!“ ja Keskerakonna sõnumile „Aitab!“.
Valijate jaoks võib Roheliste loosung jääda liiga üldiseks ja mittemidagiütlevaks. Samuti seostub „On aeg!“ ka
sellega, et hakatakse kuhugi ära minema.
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
IRL-i kodulehekülje külastajad saavad alla laadida erakonda toetavad plakatid või endale mobiilihelinaks
tõmmata IRL-i tunnusmeloodia. Koduleheküljelt saab vaadata videoklippe, samuti leidub seal mitmeid bännereid,
millest üks suunab Laari kohviku veebileheküljele.
Näide: IRL-i koduleheküljel saab paralleelselt sirvida kandidaatide nimekirja ja vaadata esinumbrite videoklippe.

Kampaaniasõnumite levitamiseks (või kinnistamiseks) kasutab IRL ka gallupit, kus igaüks saab erakonna kolme
lubaduse seast valida ühe, mis talle kõige enam korda läheb. IRL-i kodulehekülje kasutamine on lihtne, selle
ülesehitus on loogiline. Veebilehel leiduv informatsioon annab hea ülevaate sellest, mille eest erakond seisab.
IRL-i loosung on „Sinu kindel võit!“. Seda sõnumit kuulutab esilehel asuv bänner ning kodulehekülje avamisel
ilmub see ekraanile pop-up-ina. Pigem jäävad siiski silma teised kampaaniasõnumid, nagu „IRLi leping Sinuga“,
„Tasuta kõrgharidus“, „Emapension“ ja „Kodukulud alla“. Ilma nende täienditeta jääb IRL-i loosung „Sinu kindel
võit!“ veidi tühjaks ja segaseks. Mida ma siis ikkagi võidan? Samuti on see loosung väga sarnane
Reformierakonna omaga „Võid kindel olla“.
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
SDE on kampaania mitmekesistamiseks kasutanud fotosid ning videosid. Kodulehekülje avalehel on pilt erakonna
esikandidaatidest, kahjuks on tegemist staatilise fotoga, millele klikkimine kuhugi ei vii. Veebilehel asuv
valimisinfo on asjakohane ning lehe struktuur loogiline.
SDE põhisõnum on „Uus algus!“ Taoline loosung on aga väheusutav: tegemist on inimestega, kes on kaua aega
poliitikas olnud. SDE sõnum viitab sellele, et olukord peab muutuma; et praegu ei ole hea. Seega on sõnumi
sihtrühmaks inimesed, kes ei ole praeguse olukorraga rahul. Sõnum „Uus algus!“ on koduleheküljel väga selgelt
esil, seda saab näha kõikidel alalehtedelt.
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Eesti Reformierakond
Reformierakonna

koduleheküljelt

leiab

bännereid,

videosid

ja

kaardi,

millelt

saab

teada,

millises

valimisringkonnas keegi kandideerib. Kui kodulehekülg avada, ilmub ekraanile video, mis kutsub inimesi valima.
Samuti on võimalik saata kindlat vormi kasutades konkursile ristsõna lahendus ning laadida alla Reformierakonna
valimislaulust tehtud mobiilihelin. Kodulehekülg on hästi läbimõeldud, loogiline ja info hästi struktureeritud.
Valimiste kohta sisaldab lehekülg asjakohast informatsiooni.
Reformierakonna loosung on "Võid kindel olla!". Sõnumi sihtrühmaks on inimesed, kes on praeguse olukorraga
rahul ja hindavad stabiilsust.
Eesti Keskerakond
Keskerakonna kodulehekülje esilehel on bänner, mis kutsub lugema Edgar Savisaare blogi, külastama Savisaare
kohvikut ning edastab sõnumeid „Maaelu vajab uut jõudu“, „Toeta astmelist tulumaksu“ ning „Riigikogu 2011
programm“. Lingile „Videod“ klikkides ootab kummaline üllatus – avaneb 2009. aasta KOV-i valimiste reklaam
„Kes siis veel!“.
Veelgi suuremat segadust tekitab Keskkerakonna galerii. Esilehelt viidatud lingi „Pildid“ alla on pealkirjad nagu
„Kesknoored tänaval“ ning „Noortekogulased Keskerakonda reklaamimas“. Nendele pealkirjadele klikkides aga
avaneb vaid Reformierakonna vastane lehekülg.
Näide: Pilt, mis avaneb Keskerakonna koduleheküljel asuvast galeriist
Keskerakonna põhisõnum nendel valimistel oli „Aitab!“. Veebilehelt see
sõnum aga kõlama ei jää. Sõnum peitub lingi „Riigikogu 2011“ all.
Loosung „Aitab!“ viitab sellele, et praegune olukord ei ole hea ning
Keskerakond suudab asjad paremaks muuta. Sihtrühmaks ongi just
praegu rahulolematud kodanikud. „Aitab!“ on kaval loosung ning seda
saab võtta kaheti – Keskerakond aitab või Reformierakonnast aitab.

Vene Erakond Eestis
Vene

Erakonna

kodulehekülg

sisaldab

lisaks

tekstile

vaid

kandidaatide

pilte.

Veebileht

ei

jäta

kuigi

professionaalset muljet. Valimisinfo on siiski (vähemalt venekeelsena) olemas.
Vene Erakonna loosung on “Koos!“ – „Вместе!“, mida koduleheküljelt siiski ei leia. Loosung viitab sellele, et
valimistele minnakse ühiselt, kõik koos.
Eesti Iseseisvuspartei
Iseseisvuspartei kampaania erakonna koduleheküljel kuigi elementiderohke ei ole, veebilehel on vaid mõned
fotod. Kodulehekülg on küllalt tagasihoidlik, kuid oluline info on seal siiski olemas. Häirib see, et veebilehel ei ole
otsingumootorit, mis muudaks lehe kindlasti kasutajasõbralikumaks.
Iseseisvuspartei sõnum on “Iseseisvuspartei ongi lahendus”, seda sõnumit koduleheküljelt ei leia.
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid
Kristlikud Demokraadid kutsuvad kodulehekülje esilehel alla laadima voldikut, mis tutvustab nende põhilisi
seisukohti ja kandidaate. Lisaks allalaetavale voldikule sisaldab kodulehekülg fotosid. Kodulehe esilehelt pääseb
ühe klikiga ka kaardi juurde, mis aga sisaldab (seisuga 23.02.2011) kohalike omavalitsuste valimiste infot.
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Kristlike Demokraatide loosung on „Avasta kristlik demokraatia“, mis kutsub üles erakonna ja selle
kandidaatidega tutvust tegema. Kahjuks ei levita Kristlikud Demokraadid seda sõnumit oma kodulehekülje kuigi
usinalt, sõnum peitub vaid erakonna esilehelt allalaetavas voldikus.

Üldhinnang veebilehekülgedele ning kokkuvõte
Boogers ja Voermann (2003) väidavad, et suur osa inimestest, kes veebist valimisinfot otsivad, ei ole veel
otsustanud, kellele nad oma hääle annavad. Seega võib veebikampaania sisul ja professionaalsusel olla tähtis roll
nende inimeste valikuotsuste kujundamisel.
2011.

aasta

Riigikogu

valimiste

kontekstis

tõusevad

selgelt

esile

kolm

erakonda

(IRL,

Rohelised

ja

Reformierakond), kes on oma veebikeskkonda seoses valimistega märkimisväärselt panustanud. Teiste
kandideerivate

erakondade

kodulehekülgedele

võib

ette

heita

staatilisust

(audiovisuaalsete

lahenduste

puudumist), valimisinformatsiooni lakoonilisust, algelist tehnilist/kujunduslikku lahendust vms.
Kuigi mõned koduleheküljed on sisult märksa mitmekesisemad kui teised, on valimisi puudutav teave olemas ja
kergesti leitav kõikide kandideerivate erakondade kodulehekülgedelt. Oluliseks peetakse kandidaatide nimekirja
nähtavust; paar erakonda on huvipakkuvas ringkonnas kandideerivate inimeste kergemaks leidmiseks teinud
isegi kaardi, mis on äärmiselt mugav lahendus. Samas on üsna ebaühtlane see, millist informatsiooni
kandidaatide kohta avaldatakse. Ka erakonnasiseselt ei ole püüeldud ühtse vormi ja stiili poole, ning tundub, et
iga kandidaat on saanud ise otsustada, mida endast rääkida soovib.
Interaktiivsete lahendustega erakondade koduleheküljed silma ei paista ning interaktiivseid võimalusi valijatega
dialoogi astumiseks kasutatakse vähe. Samale tulemusele on jõudnud mitmed eri riikide online kampaaniaid
analüüsinud autorid (Kamarck (1999); Carlson ja Djupsund (2001); Šein-Meier (2009) jt).
Toimivat foorumit ei ole ühegi erakonna koduleheküljel. Ilmselt on foorumi mitteloomise taga soov hoida
veebilehte ebameeldivate (erakonda halvas valguses näitavate) küsimuste/pöördumiste vabana. Lahendus ei ole
ju ka see, kui kirjed läbivad enne avalikukssaamist tsensuuri, sest ka ebameeldivate pöördumiste kustutamine ja
mitteavaldamine

võib

erakonnale

probleeme

tuua

(nt

võivad

sellele

järgneda

negatiivsed

kajastused

(sotsiaal)meedias). Võimalust erakonnale või konkreetsetele kandidaatidele veebilehekülje kaudu küsimusi
esitada, pakuvad vaid kaks erakonda ning tagasiside vormi leiab ühe erakonna veebilehelt.
Vähene kasutajasõbralikkus iseloomustab ka annetamisvõimalusi. Kuigi kaheksa erakonda üheksast kutsuvad
üles end toetama, on vaid üks lisanud veebilehel täidetava vormi ja otselingi internetipanka. Teised on piirdunud
kontonumbrite kirjapanekuga.
Paljudes rahvusvahelistes käsitlustes (Yannas ja Lappas 2005) on välja toodud, et veebis tehtavat kampaaniat ei
ole lihtne kaardistada, kuna sageli puuduvad lingid eri keskkondade vahel. Lähtudes aga sellest, et seitse
erakonda üheksast lingivad Facebook`i ja viitavad vähemalt mõne erakonnaliikme blogile, võib siiski öelda, et
vähemalt tuntumatel sotsiaalmeedia kanalitel on tänases valimiskampaanias oluline roll ning teistesse
keskkondadesse suunatakse kodulehekülje külastajaid võrdlemisi aktiivselt.
Head valimistava erakondade veebileheküljed üldjuhul järgisid. Kõige jämedamal eksis Keskerakond oma galeriis
Reformierakonna

vastaseid

loosungeid

levitades.

Samas,

kui

võrrelda

Keskerakonna

veebilehte

ja

keskerakondlaste blogisid, on selge, et erakonna koduleheküljel leidub konkurente halvustavat materjali oluliselt
vähem. See kehtib ka teiste erakondade kohta – veebilehekülgedel keskendutakse enda eelistele, mitte
konkurentide puudustele. Samale tulemusele jõudsid ka 1999. aasta Soome valimiste online kampaaniat
analüüsinud Carlson ja Djupsund (2001).
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B) Erakondade/üksikkandidaatide kampaaniad onlinemeedias
Alljärgnevas peatükis antakse ülevaade esmalt valimiskampaaniast ja reklaamidest eestikeelses online-meedias
ning seejärel eraldi kampaaniast venekeelses online-meedias, kuna varasemate uuringute põhjal on nende
kampaaniate vorm ning sõnumid erinevad.
9

Käesoleva analüüsi läbiviimiseks vaadeldi ühel päeval (reedel, 25. veebruaril 2011) kõiki üle-riigiliste ja kohalike
ajalehtede online-lehekülgi ning fikseeriti kõik nendes ilmunud valimisreklaamid. Iga lehekülge värskendati ja
laeti uuesti mitmeid kordi, et nähtavale tuleksid kõik reklaamid (juhul, kui ühel pinnal vaheldub mitu erinevat
reklaami). Reklaamid kodeeriti ja kirjeldati vastavalt juhendile. Kokku fikseeriti 50 erinevat veebireklaami
(bännerit) 30 erinevas keskkonnas.
Üle-riigilistel lehtedel fikseeriti 19 reklaami. Kõige rohkem valimisreklaame oli Õhtuleht online-s (6), EPL-i ja
Äripäeva online-versioonides ei olnud ühtegi valimisreklaami. Viimane on mõistetav, sest üle-riigiliste väljaannete
puhul on reklaami tellijal märksa kasulikum osta pind väga külastatavasse kohta

10

. Ka Eesti Ekspressi ja Maalehe

veebid ei ole suure külastatavusega, kuid nende kodulehed on integreeritud Delfiga, st veebireklaame kuvatakse
läbi mitme keskkonna.
Kohalike ajalehtede veebikülgedel fikseeriti 31 reklaami. Silmatorkavalt teistest enam oli veebireklaame Saare-,
Lääne-, Hiiumaa piirkonnas.

Reklaamide arv kohalike ajalehtede veebiväljaannetes
14

8
3

2

aa
m

Võ
ru

-,

Va
lg
a,

Põ

Ta
rt
u

Pä
rn
u

lv
am
aa

aa

1

m

aa
ja
Jõ
ge
va
-

Jä

rv
a-

ja

Vi

lja

aVi

nd

ru
m

im

aa

aa

1

Id

ir
um
-V

Lä
än
e

Lä
än
e,

Ra
ja
-

Sa
ar
e,

ar
ju
H

1

H
iiu
m
aa

1

pl
am
aa

reklaamide arv

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Joonis 3, Reklaamide arv kohalike ajalehtede veebiväljaannetes
Saare-, Lääne- ja Hiiumaa piirkonda iseloomustavad hästi allolevad väljavõtted nende piirkonna ajalehtede
veebipäistest:

9 Online-päevalehti vaadeldi ka varem ja hiljem, kuid kuna suuri muudatusi ei esinenud, reklaamid ei vahetunud, siis analüüsiti reklaame
põhjalikult ühe päeva jooksul

10 http://tnsmetrix.emor.ee/
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Näide, Ajalehtede Saarte Hääl ja Hiiu Nädal veebipäised 25.02.2011

Raske öelda, miks selles piirkonnas aktiivsus nõnda suur on. Võib oletada, et valimisvõitlus käib seal piirkonnas
konkreetsete persoonide vahel, kes enda väljapaistmiseks ja sihtrühmani jõudmiseks peavad kasutama samu
kanaleid.
Veebireklaame kasutasid vaadeldud perioodil ka kaks üksikkandidaati kokku nelja reklaamiga.

Veebireklaamide arv
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Joonis 4, Veebireklaamide arv erakondade lõikes
Enamus

erakondade

veebireklaame

reklaamib

kogu

erakonda

või

piirkonna

kandidaate,

ligikaudu

kolmandikul/neljandikul juhtudest reklaamitakse mõnd konkreetset kandidaati. Võib eeldada, et üksikute
kandidaatide reklaamid on kandidaadi enda poolt tasutud.

Veebireklaamide arv (2)

5

1

3

5

4

id
Ü
ks
ik
ka
nd

KE

L

Kandidaat
Erakond

id
aa
d

6

7

IR

4

SD
E

15

RE

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Joonis 5, Erakondade veebireklaamid jaotatuna erakonna ja üksiku kandidaadi vahel
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Alljärgnevalt analüüsitakse reklaame online-meediaväljaannetes erakondade lõikes.

Reformierakond
Kõige rohkem veebireklaami kasutab vaadeldud ajaperioodil Reformierakond. Kokku ilmus 20 reklaami, millest 5
olid pühendatud mõnele konkreetsele kandidaadile.
Reformierakond on ainsa parteina katnud veebireklaamiga kõik valimispiirkonnad, kandidaatide isiklikud
reklaamid on alati erakonnareklaamidele lisaks.
Kõik reklaamid on lingitud Reformierakonna kodulehe vastava piirkonna kandidaatide tutvustuslehele, kust on
kättesaadavad nii kandidaatide kontaktandmed kui ka Reformierakonna valimisprogramm. Koduleht omakorda
on hästi integreeritud Facebookiga.
Üle-riigiliste ja kohalike ajalehtede strateegia on Reformierakonnal erinev: üle-riigilistes väljaannetes ei pöörata
tähelepanu kandidaatidele, vaid kutsutakse inimesi valimistest osa võtma ning bänner suunab www.valimised.ee
lehele.
Näide, Reformierakonna reklaam kohaliku ajalehe veebiväljaandes

Negatiivse poole pealt tuleks esile tuua vaadeldaval päeval käimas olnud Jaanus Rahumäe isiklikku
kampaaniat11 „Aita Tallinnas korda luua ja võida iPad!“. Kirjutatakse, et J. Rahumägi „on juba 20 aastat
võidelnud turvalisuse eest Eestis. See ei ole lihtne töö. Pane end mängus proovile ja vaata, kui keeruline on
kurikaelu püüda!“ Kõigi mängijate vahel loositakse välja hinnaline kingitus – iPad. Lisaks saavad kiiremad
auhinnaks rattaluku. Lisatud on ka üleskutse: „Muuda Tallinn veel turvalisemaks!“
Näide, J. Rahumäe veebimäng
Analüüsijate hinnangul rikub J.
Rahumägi head valimistava: teema on
konteksti arvestades pigem väheoluline
ning mängus osalejale pakutakse
hinnalist kingitust. Samuti ei ole
kampaania sõnum otseselt seotud
Riigikogu pädevusega.

Kaks ülejäänud Reformierakonna kandidaadi isiklikku kampaaniat on märksa tagasihoidlikumad:

11 http://www.rahumagi.ee/?utm_source=delfi&utm_medium=995x100&utm_campaign=riigikogu
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Näide, M. Mälbergi veebireklaam ajalehes Valgamaalane
Meelis Mälbergi RE visuaaliga bänner suunab RE kodulehele, kandidaati
tutvustavale informatsioonile, toimides sama moodi nagu RE üldine kampaania.

Näide, V. Malmi veebireklaam ajalehes Valgamaalane
RE kandidaat Valter Malm seevastu on
otsustanud lahenduse kasuks, mis kutsub RE
visuaaliga bänneril lisainformatsiooniks klikkma,
see viib 4-leheküljelisele põhjalikule kandidaati
tutvustavale pdf-formaadis infolehele. Samas on
puudu kandidaadi kontaktandmed, ning võib ka
öelda, et selline lahendus on küllaltki
vanamoeline – oleks võinud seada üles enda
personaalse veebilehe.
Kokkuvõttes on RE kampaania kõige laiaulatuslikum, kasutatud lahendused on lihtsad ja klassikalised ning igale
arvutikasutajale kergesti kasutatavad: kogu oluline informatsioon RE ja tema programmi ning vaadete kohta on
kerge vaevaga leitav. Kuigi diskussioonile RE oma võimalikku valijat ei kutsu, on igal huvilisel võimalik kerge
vaevaga leida kandidaadi kontaktandmed.

Isamaa ja Res Publica Liit
IRL kasutab oma kampaanias kolme põhisõnumit - „Tasuta kõrgharidus“, „Kodukulud alla“, „Emapension“ - ning
on pannud need sõnumid ühel pinnal vahetuma.
Kõik kolm bännerit on välimuselt ühesugused. See on analüüsijate arvates kampaania nõrk külg – targem oleks
erinevaid sõnumeid pisut erinevalt näidata, et veebilehe kasutajal ei tekiks muljet, justkui oleks ta seda bännerit
juba näinud, kuigi selle sõnum on teine. Ka analüüsijad avastasid pooljuhuslikult, et tegu on erinevate
bänneritega, kuigi välimuselt on need täpselt samasugused.
Näide, IRL-i veebireklaamid Õhtuleht Online-s ja Delfis 25.02.2011
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Nagu ka RE puhul, suunavad IRL-i reklaamid üle-riigilistes väljaannetes www.valimised.ee lehele.
Kohalikes väljaannetes on IRL-i kampaaniad ühe konkreetse kandidaadi kesksed, st IRL-i üldine kampaania
kohalikke ajalehti ei hõlma. Isiklik kampaania on kolmel kandidaadil.
Näide, Ü. Tuliku veebireklaam Lõunalehe veebilehel
Ülo Tulik on lähenenud läbimõeldumalt: lisaks
bänneri põhisõnumile „Oma mees, kindel võit!“,
on esile toodud ka kandidaadile 3 olulist
asja/lubadust. Bänner on lingitud IRL-i
valimisprogrammiga, mis on küll kõige olulisem
dokument, kuid tundes huvi konkreetse
kandidaadi vastu, tuleb ta kodulehe avarustest
uuesti üles otsida.

Parim ning sümpaatseim lahendus kõikidest vaadeldud reklaamidest on kampaania hindajate arvates Ago Kirsil.
Tema IRL-i visuaalile ning põhisõnumile „Sinu kindel võit!“ on lisatud 6 isiklikku missiooni ning bänner on lingitud
kandidaadi isikliku blogiga

12

. Blogis on kättesaadav vajalik info kandidaadi kohta koos tema seisukohtadega.

Kandidaat kutsub lugejaid kaasa mõtlema ja vastu vaidlema. Samas tuleb tunnistada, et kommenteerimisvõimalust on äärmiselt vähe kasutatud.
Näide, A. Kirssi veebireklaam ajalehe Meie Maa veebilehel

Sotsiaaldemokraadid
SDE on oma veebikampaanias keskendunud suurematele veebikeskkondadele: nad kasutavad SDE värvides
lihtsat, kolme loosungiga bännerit, mis suunab SDE kodulehe esilehele, kus on otseviited valimisprogrammi
peatükkidele.

12 http://argokirss.blogspot.com/
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Näide, SDE veebibännerid Postimees Online-s 25.02.201

Visuaal on lihtne ja selge, kuid sõnumid liiga loosunglikud. Seega on raske hinnata ka sõnumite vastavust
programmile. Põgus pilguheit samadesse keskkondadesse järgmistel päevadel näitas, et SDE sõnumid
vahetuvad, kuid on sama loosunglikud.
Bännerid on lingitud SDE kodulehe esilehele, kus on kerge vaevaga leitavad ka kõik kandidaadid koos
kontaktandmetega.
Üks SDE kandidaat on kasutanud ka kohalike ajalehtede veebikülgede võimalusi: Anneli Viitkin kasutab SDE
visuaaliga lihtsat bännerit, mis suunab SDE valimisprogrammile.

Keskerakond
KE kasutab lisaks Delfi võimalustele eriti aktiivselt Saare-, Hiiu-, Läänemaa piirkonna väljaandeid, kokku oli KE-l
nendes väljaanntes koguni 5 reklaami. Piirkonna kampaania on aga seevastu kehvapoolne: lihtsad, KE visuaali ja
kandidaatide piltidega bännerid suunavad ühe loosungiga alamlehele
linke vajalikule või huvitavale

14

13

, kus ei ole mingit lisainformatsiooni ega

.

Näide, KE veebireklaam ajalehe Saarte Hääl veebilehel

Kirjeldatu vastab tinglikult heale valimistavale: hoidutud on hirmutamisest ning halvustamisest, kuid puudub
sõnum valijatele. Enamgi veel: jääb arusaamatuks, miks sellist reklaami üldse vaja on? Kui üldse sellega midagi
saavutada saab, siis ehk seda, et kindlate valijate valikut enda meeldetuletamisega veelgi kinnistada.
Kandidaat Jaanus Karilaid samas piirkonnas on seevastu läinud teist teed: tema KE visuaaliga bänner suunab
põhjalikule veebilehele

15

, kus võrreldakse RE ja IRL-i poliitikat Keskerakonnaga. Kampaania sõnum on lihte ja

13 http://www.saartehaal.ee/keskerakond1/

14 http://www.saartehaal.ee/keskerakond2/

15 http://laanemaa.keskerakond.ee/tule-meiega.html
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kooskõlas erakonna programmiga („Aitab käibemaksu- ja aktsiisitõstmisega põhjustatud hinnatõusust!“), kuid ei
ole kooskõlas hea valimistavaga: kandidaadi kodulehel hirmutatakse valijaid ning halvustatakse RE-d ja IRL-i.
Näide, J. Karilaiu veebireklaam ajalehe Hiiu Nädal veebilehel ja

...väljavõte J. Karilaiu veebilehelt http://laanemaa.keskerakond.ee/tule-meiega.html 25.02.2011

Keskerakonna Jõgeva- ja Tartumaa kandidaadid on samuti korraldanud oma eraldi kampaania, paraku
ebaõnnestunult: nende bänner ei ole KE visuaaliga seostatav (võib-olla taotluslikult?) ning on lingutud KE
veebilehe esiküljega. Vastab tinglikult heale valimistavale: hoidutud on hirmutamisest ning halvustamiseks, kuid
puudub sõnum valijatele.

Üksikkandidaadid
Vaadeldaval päeval oli valimiskampaaniat veebis läbiviimas kaks üksikkandidaati, mõlemad Hiiu-, Saare-,
Läänemaa piirkonnas.
Mõlemad on oma bänneri linkinud staatilisele pdf-failile, millel tutvustavad ennast ja oma põhimõtteid.
Puudusena peab mõlema puhul esile tõstma, et ei viidata lisainformatsioonile (kuigi Rein Teesalu soovitab lugeda
enda Postimehes ilmunud artiklit) ning puudu on kandidaatide kontaktandmed.
Rein Teesalu põhisõnum on „Valides Rein Teesalu saate Rein Teesalu!“ ning ta rõhutab läbivalt üksikkandidaadi
eeliseid. Kampaania sõnum on lihtne ja arusaadav, kuid keskendutakse liiga ükskikaandidaadiks olemise headele
külgedele ning sisulistel põhimõtetel ning eesmärkidel keskendutakse vaid põgusalt.
Näide, R. Teesalu veebireklaam ajalehe Saarte Hääl veebilehel
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Kokkuvõte
Vaadates reklaame erakondade kaupa, torkab silma erinev strateegia: Rohelised ja Rahvaliit ei tee veebis üldse
kampaaniat, Keskerakond (KE) vähesel määral, IRL ja SDE keskmisest rohkem ning Reformierakond (RE) kõige
rohkem. Võib arvata, et selline strateegia on kookõlas ka erakondade rahakoti suurusega.
Samas pistelisel kontrollil vaadeldud päevale järgnevatel päevadel on näha strateegias muudatusi, eriti IRL-i
omas. IRL-i kampaania muutub järjest massiivsemaks ja jõulisemaks, seda ka sõnumitelt: märgata on
Keskerakonnaga hirmutamist ning kutsutakse üles valima „eestimeelne valitsus“.
Samas võib esile tõsta, et kasutatakse väga standardseid lahendusi - klassikalisi bännererid, ning mitte
erilahendusi. Ilmselt on siin taga soov katta võimalikult suur osa olulistest väljaannetest ja mitte kulutada raha
kallitele erialhendustele. Tõenäoliselt erilahendusi siiski kasutatakse, aga üksikutel kordadel, mitte pikaaegselt
ning mitte vaadeldud perioodil.
Arvestades interneti võimalusi, teevad sedavõrd standardsed ja igavad lahendused muidugi kurvaks: tahaks
näha midagi huvitavat, mis kutsuks inimesi kaasa rääkima, osalema, mõtlema.
Reformierakionna kampaania ajalehtede veebikülgedel tundub kõige ning rahulikum: nende eesmärk ei ole
eksperimenteerida, vaid olla igalt poolt kiiresti ja äratuntavalt leitav.
Kõigist vaadeldud kampaaniatest tõstaks esile IRL-i kandidaadi A. Kirssi kampaania, kes on üritanud astuda oma
võimalike valijatega diskussiooni.
Halvast küljest tuleb tõsta esile veebireklaamid, mis on lingitud erakonna kodulehe esiküljega: selline lahendus
on äärmiselt vanamoeline, kasutajale ebamugav ega kanna endaga kaasas mingit uut infot valija jaoks.
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Venekeelne onlinemeedia
Alljärgnevalt analüüsitakse valimisreklaami venekeelsete ajalehtede ja portaalide veebilehekülgedel ostetud
pinnal. 9 venekeelse ajalehe ja portaali (neist 3 üleriiklikku ja 6 kohalikku) veebilehtedel ilmunud reklaamide
registreerimine toimus kolme nädala jooksul enne Riigikogu valimisi (14.02.2011-06.03.2011).
Valimisse kuulusid suuremate üleriiklike päeva- ja nädalalehtede ning portaalide veebilehed ning olulisemate
kohalike ajalehtede ja portaalide veebilehed
kuid analüüsis võeti arvestusse 25

17

16

. Kokku vaatlusperioodi jooksul registreeriti 26 valimisreklaami,

. Eraldi reklaamideks on võetud sama reklaam kuid teise ajalehe/portaali

veebileheküljel, sest see aitab paremini mõista valimiskampaania aktiivsust.

Üldinfo
Valimisreklaamide statistika tegemisel ei arvestatud reklaami ühiku mahtu. Võrdväärse reklaamina võeti
arvestusse nii lihtsa kujuga bännerid (nt. kandidaadi pilt ja number) kui ka komplekssemad reklaamid (nt.
vahelduvate loosungitega). Valimiskampaania sisulise poole üle on arutletud analüüsi teises osas.
Peamiselt ilmus valimisreklaam Ida-Virumaa ajalehe online väljaandes „Виру Проспект“ (6 reklaami) Delfi
venekeelses portaalis (5 reklaami) ning Narva ajalehe online väljaandes „Газета Нарва“ (4 reklaami). Narva
internet-portaalis Seti.ee registreeriti 3 reklaami, venekeelses Postimehes ning ajalehes День за Днём oli
mõlemates 2 reklaami ning praktiliselt online kampaaniast kõrvale jäid „Северное Побережье“, „Чудское
побережье“, „Газета Нарва“ ajalehtede online väljaanded (vt joonis 6)

Valimisreklaamide arv venekeelses online-meedias
meediaväljannete kaupa

Чудское
побережье

Нарвская
газета

Северное
побережье

Postimees

День за Днём

SETI.ee

Газета Нарва

Delfi

Виру
Проспект

8
6
4
2
0

Joonis 6, Valimisreklaamide arv venekeelses online-meedias meediaväljaannete kaupa
Erakondade puhul võib kindlalt välja tuua valimisreklaami liidri, kelle reklaamide arv ületas rohkem kui 2 korda
teisel kohal oleva parima reklaamija saavutusi - Isamaa ja Respublika Liidul (IRL) oli 12 reklaami, mille hulgas
leidub erineva detailsuse astmega nii konkreetse kandidaadi reklaame kui ka erakonda tervikuna reklaamivad
bännereid.
IRL-ile järgneb Keskerakond (5 reklaami), Sotsiaaldemokraatlik erakond on kolmandal kohal (3 reklaami) ning
tagasihoidlikult suhtusid valimiskampaaniasse venekeelses online meedias Eestimaa Rohelised (2 reklaami),
16

Postimees

http://rus.postimees.ee/,

http://sp.pohjarannik.ee/,

Газета

Нарва

Delfi

http://rus.delfi.ee/,

http://www.narvaleht.eu/,

День

за

Нарвская

Днём

http://www.dzd.ee/,

газета

Северное

http://www.gazeta.ee/,

Виру

побережье
Проспект

http://www.prospekt.ee/, Seti.ee http://www.seti.ee/modules/news/, Чудское побережье http://peipsirannik.info/

17 Eraldi reklaamina ei läinud arvesse samal veebileheküljel ning sisuliselt samade loosungitega valimisreklaam, millel oli aga suurem kuju
ja erinev paigutus leheküljel
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Rahvaliit (2 reklaami) ja Reformierakond (1 reklaam) (vt joonis 7). Enamik reklaame (19) mainisid konkreetse
kandidaadi nimi. Kõige populaarsemateks nimedeks oli Eldar Efendijev (Keskerakond), Ants Pauls (IRL).

Valimisreklaamide arv venekeelses online-meedias
erakondade kaupa
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1
Reformierakond

2
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5
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12
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2
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Joonis 7, Valimisreklaamide arv venekeelses online-meedias erakondade kaupa

Sisuanalüüs
Sisu poolest võib reklaamid jagada kandidaadikeskseks ning erakonnakeskseks. Teiseks kriteeriumiks võiks olla
reklaami ja sõnumite kvaliteet. Interaktiivseks reklaamiks võib pidada sellist reklaami, mis üritab valija
omapoolset panust saada ning mõnes mõttes astuda temaga dialoogi. Vastureklaamis kutsutakse üles hääletama
mõne teise erakonna/kandidaadi vastu või esitatakse teisi erakondi/kandidaate halvas valguses. Informatiivne
reklaam annab valijale teavet valimisplatvormist või annab valijale mingit aimu erakonna suundumusest ja
prioriteetidest. Sihtgrupikeskne reklaam suunab oma reklaami konkreetsele sihtgrupile. Viimane tüüp ehk
pildireklaam on põhimõtteliselt tühi ilma sisuta reklaam, kust valija ei saa mingi info erakonna või kandidaadi
seisukohtadest. Üks ja sama reklaam võib kuuluda mitmesse kategooriasse.

Keskerakond
Nii erakonna- kui ka kandidaadikeskset vastureklaami kasutas Keskerakond, kes innustas ühel puhul hääletada
reformierakonna vastu ning teisel puhul näitas valitsusliidus olevaid erakondi halvas valguses. Esimeses
erakonnakeskses vastureklaamis üritati panna valijaid hääletama niimoodi, et keskerakondlased saaks
reformierakondlaste ette. Sellejuures kasutati Eesti Päevalehe andmeid erakondade toetuse kohta ehk üritati
näidata, et Reformierakond on juba ees ja sellega viivitamalt peaks midagi tegema ehk parandama olukorda
hääletades Keskerakonna poolt. Vastavasisuline reklaam kõlas järgmiselt:
•

„Результаты свежего опроса газеты «Ээсти пяэвалехт» / Партия реформ 32% Центристская партия
26% / Союз отечества и РесПублики 18% / Социал-демократическая партия 12%“.

2.slaid:

„Проголосуй так, чтобы центристы обогнали реформистов!“ 3.slaid: „Проголосуй за Центристскую
партию!“

18

(Delfi, 05.03.2011)

18 Valimisloosungite tsiteerimisel kasutati originaalteksti
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Keskerakonnale kuulub ka kandidaadikeskne vastureklaam, mis võrreldes esimesega ei pannud küll inimesi
kellegi vastu hääletama, kuid siiski üritas vastandada valitsevaid erakondi (Reformierakond ja IRL) ning
Keskerakonda väites seda, et esimesed soovivad saada Ida-Virumaa inimeste hääle mitte aga lahendada IdaVirumaa inimeste probleeme. Vastusõnumi juures kujutas reklaam kandidaadi pilti, tema numbrit ning kutsus
üles hääletama kandidaadi poolt ning lugema tema 4 artiklit. Sellise viimase kutsega oli staatiline ja suhteliselt
tühi reklaami sisu mingil määral kompenseeritud, sest lingitud veebilehekülg andis piisavalt informatsiooni
kandidaadi seisukohtadest. Teine küsimus on loomulikult see, kui palju inimest klikivad bännerile ja kui paljud
lihtsalt loevad läbi vastusõnumid. Arvata võib, et viimaste arv on oluliselt suurem. Tuleb ka mainida seda, et
reklaamide peale klikkides kuvati uus lehekülg, kus enne linke artiklitele kutsuti veel kord üles suuremate
tähtedega loobuma valitsevate erakondade toetusest. Valimisreklaami vastusõnum oli järgmine:
•

„Правящие партии, Реформистская и IRL, заинтересованы в голосах избирателей Ида-Вирумаа, а
не в решении их проблем“ (Виру Проспект, 5.03.2011)

Keskerakond kasutas ka erakonnakeskset interaktiivset reklaami ehk sellist reklaami, mis üritas saada
valijapoolset panust. Reklaami mõtteks oli näidata palju tulu inimene saab juurde astmelise tulumaksu
sisseviimise puhul. Valija pidi sisestama netopalga suuruse ning järgmine slaid näitas palju inimene saab juurde
juhul kui Eestis kehtestatakse astmeline tulumaks. Antud valimisreklaami võib pidada huvitavaks valija jaoks
ning samal ajal informatiivseks, kuna see annab info erakonna seisukohast maksupoliitikas.
•

1 „УЗНАЙ, СКОЛЬКО ТЫ ВЫИГРАЕШЬ СО СТУПЕНЧАТЫМ НАЛОГОМ! Введи сумму нетто зарплаты:
...“ 2. slaid:

„Выигрыш в месяц: ... / Выигрыш в году:... / Именно так увеличатся твои доходы,

когда в Эстонии будет действовать система ступенчатого подоходного налога. / ВЫБИРАЙ 6. МАРТА
ЦЕНТРИСТСКУЮ ПАРТИЮ! НАДОЕЛИ ВЫСОКИЕ НАЛОГИ!“ (Delfi, 28.02.2011)

Sotsiaaldemokraatlik erakond
Kandidaadikeskseks interaktiivseks reklaamiks võib pidada omalaadset Sotsiaaldemokraatliku erakonna reklaami,
mis üritas kajastada neid dilemmasid, mille ees seisab venekeelne elannikkond Eestis. Reklaamis vastandati
selliseid väärtusi nagu haridus ja ellujäämine, integratsioon ja kultuurne autonoomia, Euroopa Liit ja Venemaa,
väärikas töö ja töö isamaal, eesti keel ja vene keel. Reklaami teine slaid veenis valijaid, et nad ei pea nende
väärtuste vahel valima, vaid peavad valima 6. märtsil sotsiaaldemokraatliku erakonna. Paremas ääres paiknes
kandidaadi Jevgeni Ossinovski nimi ja number. Antud reklaami oli märgata kahte tüüpi: üks ilmnes Delfi portaali
veeleheküljel üleval pool ja suurel kujul ja teine ilmnes väiskemas suuruses ja Ida-Virumaa uudiste peale
klikkides. Kuigi reklaami tekst natukene erines, sisu oli sama ning seega võeti need kaks reklaami arvestusse
ühe reklaamina. Otsesõnaline reklaam oli järgmine:
•

„ЭСТОНСКИЙ ИЛИ РУССКИЙ, ИНТЕГРАЦИЯ ИЛИ САМОСОЗНАНИЕ, ДОСТОЙНАЯ РАБОТА ИЛИ РОДНОЙ
КРАЙ“. 2. slaid: „ВАМ НЕ НУЖНО ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ НИМИ. 6. МАРТА ВЫБЕРИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТЫ / Jevgeni Ossinovski nr 415“. (Delfi, 02.03.2011)

SDE informatiivsed reklaamid Delfis olid lingitud spetsiaalselt valimiste jaoks tehtud veebileheküljega
http://vybor2011.ee , kust saab rohkem infot kandidaadi Jevgeni Ossinovski kohta (s.h. valimisplatvorm, video,
isiklik informatsioon). Kandidaadikesksed pildireklaamid ajalehes „Газета Нарва“ olid lingitud sama ajalehe
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veebileheküljega,

kus

sai

lugeda

Ossinovski

intervjuud.

Ajalehes

„Чудское

побережье“

ilmnenud

kandidaadikeskse pildireklaami peale klikkides kuvas reklaami suurem pilt.

IRL
Venekeelse online valimiskampaania „liider“ IRL kasutas üleriiklikes online meediaväljannetes ehk ajalehtedes
Postimees ja День за Днём ning Delfi venekeelses portaalis kahte tüüpi reklaami: erakonda reklaamivad
bännerid koos loosungitega, mis annavad aimu erakonna suundumusest ning prioriteedisest ning kandidaati
reklaamivad bännerid, mille sihtgrupiks olid kindlate piirkondade elanikud. Esimest tüüpi reklaami võib nimetada
erakonnakeskseks ning informeerivaks, kuna reklaami loosungid annavad valijale teavet selle kohta, mis seisab
erakonna valimisprogrammis. IRL reklaamis kajastatud valimislubadusteks olid kõrgem vanemapalk, tasuta
kõrgharidus ning väiksemad kommunaalkulud.
•

ВЫБИРАЙТЕ IRL – ВАША ВЕРНАЯ ПОБЕДА! 2. slaid: „Если Вы за бесплатное высшее образование,
проголосуйте здесь!“ 3. slaid: „Если вы за снижение жилищных расходов, выбирайте здесь!“ (День
за Днём, 1.03.2011)

Teist tüüpi reklaamid keskendusid sihtgrupile ehk vastava valimisringkonna valijatele.. Selliste reklaamide
paigutus kandidaadi- ja erakonnakesksuse teljel on mõnevõrra raske, kuna reklaamis ei ilmunu kandidaadi pilti
ning reklaami tekst seisnes nii erakonda kui ka kandidaati reklaamivatest loosungitest. Siiski, arvestades seda, et
reklaam oli vahelduvate loosungitega (ehk valija ei pruugi alati näha kandidaati reklaamivat teksti) ning pidades
meeles et kandidaadi pilt puudus, võib eeldada, et selline reklaam kuuluks pigem erakonnakesksesse
kategooriasse.
•

„ХААБЕРСТИ, ПЫХЬЯ ТАЛЛИНН И КРИСТИЙНЕ“ 2. slaid: „ГОЛОСУЙТЕ ЗА ИРЛ! ВАША ВЕРНАЯ
ПОБЕДА!“ 3. slaid: „КЕН-МАРТИ ВАХЕР, КАНДИДАТ NR. 223“ (Postimees, 02.03.2011)

Jätkates

IRL-i

valimiskampaania

analüüsiga,

saab

öelda,

et

kohalikus

online

meedias

kasutas

IRL

kandidaadikeskset reklaami, kus nimedeks olid Ants Pauls, Erki Nool ning Robert Antropov. Ainult Erki Noole
reklaami saab pidada nii kandidaadikeskseks kui ka informatiivseks, kuna see andis teavet valijale IRL
valimisplatvormist.
•

„№ 288 Эрки Ноол / Выборы в Рийгикогу 2011 / С IRL обязательно победишь!“ Järgnevalt muutub
ainult loosung bänneri keskel. 2. slaid: „СНИЖЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ“. 3. slaid:
„БЕСПЛАТНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ“. 4. slaid: „МАТЕРИНСКАЯ ПЕНСИЯ – ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
РОДИТЕЛЯМ!“. (Виру Проспект, 1.03.2011)

IRL-i erakonnakesksed informeerivat tüüpi reklaamid üldriiklikus meedias ehk Postimehes, ajalehes „День за
Днём“

ning

Delfi

venekeelses

portaalis

olid

lingitud

Vabariigi

Valimiskomisjoni

veebileheküljega
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www.valimised.ee. Sihtgrupikesksed reklaamid viisid erakonna veebilehele
20

Kohalikus meedias esinevad reklaamid olid lingitud Ants Pauls’i

19

kust oli leitav kandidaatide nimekiri.

veebileheküljega

(Ants Pauls’i reklaam),

ajalehe „Нарвская Газета“ veebileheküljega, kus sai lugeda kandidaadi intervjuusid (Robert Antropov’i reklaam)
21

ning erakonna veebileheküljega

(Erki Noole reklaam).

Reformierakond
Reformierakond põhimõtteliselt jäi venekeelse online-meedia valimiskampaaniast kõrvale, sest piirdus ainult
ühe kandidaadikeskse pildireklaamiga ajalehes „Северное побережье“, kus bänneri peal valgel taustal vaheldus
Kriistina Ojulandi ja Pavel Makarovi nimed ning nende numbrid.
Näide Pavel Makarovi veebireklaamist ajalehes „Северное побережье“

Erakonna Eestimaa Rohelised
Erakonna Eestimaa Rohelised valimiskampaania piirdus Narva interneti portaaliga „SETI.ee“ ning kõige
populaarsema meediaväljaandega „Виру Проспект“. Viimases ilmnes informatiivne erakonnakeskne reklaam, kus
ilusate piltidega olid illustreeritud erakonna väärtused: sõbralik keskkond, looduskaitse ning alternatiivsed
energiallikad.
Näited Roheliste reklaamidest Narva netiportaalis

Roheliste nimekirjas kandideerinud Urmas Hallika reklaam Narva internet-portaalis kutsus Ida-Virumaa inimesi
saama enda peremeesteks. Sisuliselt aga ei saa sellist reklaami informatiivseks pidada.
•

„165 URMAS HALLIKA“ 2. slaid: “Ваш кандидат! ПОРА стать хозяевами!“ 3. slaid: „ВАШ КАНДИДАТ!
ПОРА решать проблемы Нарвы и Ида-Вирумаа!“ (SETI.ee, 05.03.2011)

Kokkuvõte
Riigikogu valimiskampaania venekeelses online-meediaväljaannete analüüsi käigus vaadeldi 9 ajalehtede ja
portaalide veebelehtedel ilmunud reklaame. Analüüsi tulemusena selgitati välja, et kõige rohkem reklaami
sisaldas Ida-Virumaa ajalehe „Виру Проспект“ online-versioon ning kõige aktiivsemaks erakonnaks venekeelses
online-valimiskampaanias oli Isamaa ja Res Publica Liit. Rääkides reklaami kategooriatest, siis kohalikus meedias

19 http://www.irl.ee/et/Riigikogu-valimised

20 http://antspauls.eu/

21 www.irl.ee
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kasutati kõige rohkem pildireklaami, mis kuvas üksnes kandidaadi pildi ja numbri. Üldriiklikus meedias leidus
rohkem erakonnakeskseid reklaame, mille hulgas olid interaktiivsied (Keskerakond ja SDE), vastureklaame
(Keskerakond), informatiivseid ja sihtgrupikeskseid (IRL) reklaame. Lingitava veebilehekülje puhul on märgatav
üsna loogiline tendents: mida vähem infot andis reklaam ise, seda rohkem infot andis lingitav lehekülg. Seega
kohalikus meedias olid reklaamid rohkem lingitud kandidaadi intervjuudega ning nende personaalsete
veebilehekülgedega. Üldriiklikus meedias lingiti rohkem erakondade endi veebilehekülgedega või Vabariigi
Valimiskomisjoni valimiste veebileheküljega.
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C) Riigikogusse kandideerijate personaalsed veebilehed (blogid)
kampaania instrumendina
Alljärgnev peatükk keskendub erakondade blogidele ning vaatleb seda, mil määral ja kui suures mahus
kasutavad Riigikokku pürgijad konkreetset uue meedia võimalust oma kampaaniasõnumite edastamiseks.
Alapeatükk on jaotunud peamiselt neljaks, andes esmalt ülevaate valimi ja meetodi spetsiifilisusest ning tuues
välja analüüsitavad erakonnad. Teine osa jaotub kaheks, andes üldülevaate kõigist analüüsitud blogidest nii
kvantitatiivses kui ka kvalitatiivses võtmes. Kolmanda suurema osana järgnevad ülevaated poliitikute blogidest
erakondade

ja

üksikkandidaatide

lõikes,

illustreerides

analüüsi

ka

blogiväljavõtete

ja

piltidega

kampaaniaelementidest. Neljandas osas antakse kokkuvõttev hinnang kõikidele 2011. aastal Riigikokku pürgijate
blogidele erakondade lõikes.
Blogide leidmise meetodina kasutati märksõnana kandidaadi nime koos sõnaga „blogi“ Google otsingumootoris.
Kui esimese lehekülje vastete hulgast tuli välja vastava kandidaadi isiklik blogi, siis lisati see analüüsitabelisse.
Kokku kogunes sellisel meetodil 789 kandidaadi hulgast 107 blogipidajat, mis teeb 14 protsenti. Vene Erakond
Eestis, oma kuueteistkümne liikmega, oli ainuke erakond, kelle kandidaatidest ei olnud blogi mitte ühelgi.
Blogide omanike erakondlik jaotus oli järgmine:

Joonis 8, Blogijate erakondlik jaotus
Valimis olevatest 107-st blogist leiti kodeerimise käigus 20 tükki, mis polnud aktiivsed. Nende puhul olid
viimased postitused kas väga aegunud või puudusid üldse.
Üldiselt selgus, et suurematel erakondadel on vastavalt ka suurem arv blogide kasutajatest liikmeid. 125
kandidaadiga nimekirjast leidus umbkaudselt 20 blogipidajat. Väiksematel erakondadel olid valimisnimekirjad
lühemad ning selle võrra ka blogipidajate arv väiksem.
Protsentuaalselt oli väga vähe blogipidajaid Rahvaliidu, Roheliste ja Kristlike Demokraatide hulgas. Rohkem võis
leida blogipidajaid üksikkandidaatide hulgas, samuti ka Reformierakonna, Iseseisvuspartei ning Keskerakonna
ridades.

Blogide kvantitatiivne analüüs
Järgnevalt on välja toodud blogide kvantitatiivne analüüs, mis keskendub peamiste tendentside välja toomisele.
Erinevad punktid on pikemalt lahti seletatud ja näidetega varustatud erakondade analüüsi all.
29

2011. aasta Riigikogu valimised: online-kampaania analüüs

Poliitilised seisukohad
Poliitilised seisukohad on välja toodud 107-st blogijast 55-l, s.o 51-l protsendil. Seisukohtade välja toomise poolt
paistavad positiivselt silma üksikkandidaadid, kelle kõikide blogides on isiklikud seisukohad esindatud. Samuti
paistavad 74 protsendiga silma Sotsiaaldemokraatlik erakond ning 54 protsendiga Reformierakond.

Joonis 9, poliitilised seisukohad blogides erakondade lõikes
Võrdlevat seisukohtade analüüsi võis täheldada väga väheste blogide puhul. Enamjaolt piirdus seisukohtade välja
toomine enda jaoks olulisemate punktide rõhutamisega erakonna valimisprogrammist, keskendumata sisulistele
punkidele. Seega leiab taaskord kinnitust Lillese (Lilles 2010) viidatud omapärane tendents 2009 a. valimistel kui kandidaati oli lihtne üles leida sotsiaalvõrgustikest, siis võis seda raskem olla info leidmine tema ideede ja
ettepanekute ning kampaania sisulise poole kohta.
Üldine info
Viide erakonna valimisprogrammile on välja toodud 42-l blogijal, s.o 39-l protsendil. Valimisprogrammi on
rohkem välja toodud IRL-i, Iseseisvuspartei ja Reformierakonna blogides.
Kandidaadi virtuaalse võrgustikuga liitumise võimalust pakuvad 53 blogi, mis teeb blogide üldarvust 50 protsenti.
Liitumisvõimaluste pakkumist võib leida eelkõige Iseseisvuspartei ja Reformierakonna blogidest. Enamikul
juhtudel on tegemist RSS Feeds teenusega liitumise võimaluse pakkumisega.
Lingid kandidaadi teistesse keskkondadesse on 42-l blogil, mis teeb 39 protsenti. Viidete rohkusega paistavad
silma Rahvaliit ja üksikkandidaadid, kuid palju maha ei jää ka Reformierakond.
Enamjaolt on kandidaadid viidanud, kas enese Facebooki (30 inimest) või Twitteri kontole (22 inimest). Muudele
keskkondadele on viidatud väga vähe.
Viiteid enda erakonna kampaaniatele teistes keskkondades olid 58-l blogijal, mis teeb 54 protsenti. Viiteid oli
enim Reformierakonna ja Iseseisvuspartei kandidaatide blogides. Peamiselt oli tegemist viidetega enda erakonna
kodulehele, samas võis leida ka viiteid enda erakonna teiste kandidaatide blogidele.

Blogide kvalitatiivne analüüs
Kampaania elemendid ja sõnumid
Väga mitmetel blogidel kampaania elemendid puudusid. Üheks põhjuseks siin võib ehk olla soov valijaid oma
kampaania elementidega liigselt mitte ärritada või häirida. Enim oli kampaania elemente toodud välja
Reformierakonnal – pea igas blogis oli näha erinevaid kampaania elemente.
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Kampaania sõnumid jäävad paljude blogide puhul arusaamatuteks. Umbes pooltel juhtudel on valijale ebaselge
millist sõnumit blogi kaudu edasi anda püütakse või kellele see peaks olema suunatud. Selle põhjuseks võib olla
ehk see, et blogipidajad ei pea blogi nii tähtsaks väljundiks oma kampaania osana, või puudub neil teadlikkus
sõnumite konkretiseerimise vajadusest.
Interaktiivsus
Kõikide blogide puhul on tunda väga leiget kommenteerijate huvi. Ka 2009. a. analüüsis e-Riigi Akadeemia
kohalike omavalitsuste valimiste-aegset internetikampaaniat ning siis torkas silma samuti pigem ühepoolne
kommunikatsioon ja kommentaaride vähesus blogides. Vaid paaril nö „esiblogijal“ leidus 10-20 kommentaari
blogi kohta. Võib tõdeda, et jätkuvalt ei ole kommenteerimine blogides just palju aktiivsemaks muutunud.
Alljärgnevalt detailsem ülevaade blogidest erakondade kaupa

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) on oma pea 9500 liikmega suuruselt teine erakond Eestis. 2011. aasta
Riigikogu (RK) valimistel astuvad erakonna eest välja 125 inimest erinevatest Eestimaa piirkondadest, kelle seast
võib leida nii poliitikamaastikul grand old tegelasi kui ka brand new inimesi. 125-st Riigikokku pürgijast on
kõigest 21-l inimesel blogi või ajaveeb, kus oma mõtteid Eesti arengu kui poliitika ja valimiste teemadel
kajastada.
Peamine tendents, mis blogide juures nähtub, on nende aktiviseerumise aeg, mis üldjuhul on jaanuari keskpaik
või veebruari algus. Postituste sagedus just valimiste lähenedes näitab IRL-i liikmete üldist passiivsust ja vähest
huvi oma poliitilisi mõtteid avaldada valimistevälisel perioodil. Vähe on parteiliikmeid, kes reaalselt ka
järjepidevalt oma mõtteid avaldavad, kas siis oma eraelulistel või poliitilistel teemadel.
21-st blogist olid 5 vananenud ning sisaldasid üldjuhul 2007. aasta Riigikogu valimiste infot ja valimislubadusi,
mis viitab blogipidajate vähesele jätkusuutlikkusele ning hoolimatusele internetikeskkonna „reostuse“ vastu.
Mahajäetud blogide ohuks on lugejaist võhikute ekslik arvamus, kus ilma kuupäeva vaatamata võidakse
vananenuid valimislubadusi pidada tänasteks, 2011. aasta RK valimislubadusteks. Konkreetsesse analüüsi
vananenud blogid kaasatud ei ole.
Blogi kasutuskeel
Valdavalt on IRL blogides kasutajakeeleks eesti keel. 75% sissekannetest olid vaid eesti keeles, millest võib
oletada, et kõnetatakse ennekõike eestlastest valijaskonda. Võimalust valida ka teisi keeli lisaks riigikeelele oli
neljal blogil ehk 25%-l blogidest. Võõrkeelsetest blogidest oli ühel kandidaadil võimalik valida vene keelne
lugemisvõimalus lisaks eesti keelsele ja teisel inglise keelne lisaks eesti keelsele. Eesti-vene keelevalik võib
tuleneda kandidaadi ringkonnast, kus inimene kandideerib ning kus on aktiivsem kakskeelne elanikkond.
Tegemist oli Ida-Virumaa kandidaadiga. Kahes blogis oli võimalik lisaks eesti keelele lugeda mõtteid veel nii
inglise kui ka vene keeles.
Huvitav oli see, et näiteks Mart Laari blogi juures, kui soovida lugeda inglise keelset blogi, annab blogi edasi
hoopis teise teksti kui see, mis on kajastatud eesti keeles. Sellest võib järeldada, et tegemist ei ole tõlkeblogiga
vaid otseselt inglise keelse blogi alla eraldi kirjutatud mõtteavaldustega.
Blogis esitatud seisukohad
16st aktiivsest blogist oli kümnes esitatud ka seisukohad, mis teeb 16.2% kõigist IRL kandidaatide blogidest.
Seisukohad olid pigem isiklikud ega sisaldanud võrdlusi teiste erakondade seisukohtadega. Seisukohtade
esitamisel toetuti vastavalt kandidaadi tegutsemisvaldkonnale ja kohalikku valimisringkonda puudutavatele
huvidele. IRL valimislubadused kajastusid samuti seisukohtades.
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Peamised seisukohad olid seotud majanduspoliitikaga ja rõhusid majanduspoliitika aktiivsuse olulisusele. Suur
osa seisukohti puudutasid ka IRL-ile omaselt Eesti huvide eest seismist, haridusreformi, emapensioni ja
perepoliitika arendamise toetamist.
Nägu näha Ants Paulsi valimiskampaania videolt, on tema lisaks isiklikele seisukohtadele esitanud ka IRL
valimisplatvormi põhimõtted erinevate kampaaniaelementidena, näiteks kajastades neid videos.
Näide Ants Paulsi blogist

Viited ja liitumise võimalus
16st aktiivsest blogist olid kandidaadid esitanud 11 korral viited erakonna kodulehele, mis teeb 68, 75%
juhtudest. Vaid passiivsemad blogid, kellel puudusid üldse viited teistele blogidele, olid need, kellel ei olnud välja
toodud ka IRL kodulehe viidet.
Blogikeskkonnaga liitumise ja info jälgimise võimalust pakkus kuus blogi. Peamiselt oli võimalus saada
blogijälgijaks kasutades RSS Feeds või Google Friend Connect võimalust. Üldiselt olid liitumisvõimalused vaid ühe
nupuvajutuse kaugusel ja ei olnud eriti märgatavad. Kõige enam jäi silma Jaanus Ojangu blogi jälgimise
võimalus, mis oli ka kõige suuremalt esitatud üleskutse saada blogi jälgijaks.
Lisaks blogikeskkonnas tehtavale üleskutsele olla jälgija, viidati ka teistele sotsiaalmeedia kanalitele, kuhu
kutsuti liituma ja end jälgima. Peamised kaks kanalit, kuhu viidati olid Twitter ning Facebook. Siiski ei olnud neid
viiteid nii palju, kui oleks arvanud, et on. Taaskord võis Facebooki ja Twitteri kontod leida vaid aktiivsete blogide
omanikelt, kes ka järjepidevalt sõnumeid edastasid. Kokku oli 31.25%-st ehk 16st aktiivsest blogist 5-l kasutajal
viidatud Twitterile (2 kasutajat) ja Facebookile (2 kasutajat) eraldi ja ühel juhul mõlemale korraga (1 kasutaja).
Twitteri ja Facebooki viited olid üldjuhul esitatud esilehel. Ühel korral oli viide esitatud kontaktide all.
9 korral ehk 56.25% oli viidatud ka teistele erakonnakaaslastele, nende valimiskampaaniale. Erakonnakaaslased,
kellele viidati olid Herkel (1. korral), Lukas (1), Nutt (1), Parts (1), Mihkelson (3), Laar (3). Viidati ka omakorda
enda teistele kampaanialehtedele, näiteks Jaanus Ojangu (1) viitab oma kodulehele, kust võib samuti lugeda
tema tegemistest ja mõtetest valimiste eel.
Kampaania elemendid
Vaid 25% blogidest oli näha 2011. aasta RK valimistega seondatavaid kampaaniaelemente. 12 blogil
kampaaniaelemendid puudusid.
Peamisteks kampaaniaelementideks, mida IRL konkreetsetel valimistel kasutab, võib pidada järgmiseid visuaale:
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Sõnum: IRL sõlmib Sinuga lepingu. Sina kui hääletaja pead andma

Laari nägu kui visuaal.

vaid oma hääle

Logo

Reklaamvideod

Sinu kindel võit! – IRL logo.
Esitatud põhilubadused
valimiste eel.

Sven Sesteri blogi oli ainuke, millel olid selgelt eristatavad ja kohe silma hakkavad kampaaniaelemendid.
Kolmest teisest blogist võis samuti leida kampaaniaelemente, mis olid välja toodud mitte otseselt esilehel, vaid
mujal, näiteks videos. Mitte otseselt blogis, kuid siiski kohe selle vahetusläheduses oli esitatud Sven Sesteri
audiopöördumine. Samuti nähtub tema blogist IRL logo, slogan ühtne visuaal IRL-iga ja valijakohtumistelt
pärinev pilt.
Näited Sven Sesteri blogist
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Näide Andres Herkeli blogist

Kampaania sõnumid
Kampaania

sõnumid

oli

esitatud

68.75%

juhtudest.

Üldiselt

olid

sõnumid

suunatud

sihtgrupile,

kus

valimisringkonnas kandideeriti ning olid seotud IRL valimisplatvormiga. Kampaaniasõnumid olid esitatud nii
otseselt loetelus kui ka üldse jutu seest. Sõnumites kajastus valijatele vajalik info ja oli suunatud otse sihtgrupiti
elanikkonnale. Kampaaniasõnumid olid ka eraldi blogiteemadel all kajastatud. Näiteks kõrghariduse teema all
kajastati tasuta kõrghariduse teemat, pere rubriigis perepoliitikat ja emapalka.
Sester on näiteks sõnumid pikkinud osavalt teksti sisse, rääkides oma kogemusest küsitlusi läbi viies. Puudutab
kõiki sihtgruppe tudengitest pensionärideni oma külastustega. Näiteks väljavõte Sven Sesteri blogist (kasutatud
24.02.2011) „Ühe Skype peakomplekti omanikuks sai noor (~20 aastane) vene poiss, kes mullegi meeldiva
ootamatusega hakkas tasuta kõrghariduse ideed kiitma. Sai siis sel teemal väheke pikemalt arutletud.“ Näiteks
Argo

Kirss

on

oma

blogipostitustes

arutlenud

õpetajaameti

üle

ja

sellega

suunanud

oma

sõnumid

õpetajaskonnale. See võib tulla ka sellest, et kuna Kirsi naine on kohaliku gümnaasiumi õpetaja, tunneb Kirss
erilist lähedust konkreetse teema ja õpetajatest valijaskonnaga.
Interaktiivsus
Interaktiivsus ja lugejasuhtlus oli blogides suhteliselt madal. Olid vaid üksikud blogid, mille omanikud postitasid
järjepidevalt sõnumeid ja mille jälgitavus tänu järjepidevusele ka kommentaariumis kajastus. Kommenteerimise
intensiivsus oli märgatav Mart Laari, Andres Herkeli ja Lauri Vahtre blogis. Ühtegi kommentaari ei olnud viies
blogis, mis viitab vähesele lugejaskonnale, kus blogiomanik peab pigem monoloogi kui astub valijaga dialoogi.
Üldiselt võib öelda, et blogides, mis on aktiviseerunud alles valimiste ajal, ei ole interaktiivsust. 50% blogides oli
vähemalt 1 kommentaar. Leidus ka blogiomanikke, kelle postitust oli lugeja kommenteerinud ja kommentaarist
tulenevalt oleks kandidaat pidanud andma ka vastuse, kuid ei andnud. Ehk blogiomanikust kandidaadi taha jäi
diskussiooni tekkimise võimalus.
Näiteks Mart Laari kommentaariumist jäi silma see, et ta vastab negatiivsele diskussioonile harvemini kui
positiivse suunaga kommentaaridele.
Hinnang blogidele
Väga hea hinnangu sai anda vaid kolmele blogile, mis kajastasid kõik päevakajalisi teemasid, olid jätkusuutlikud,
postitati vähese intervalli tagant ning puudutasid lugejaskonda. Need blogid kuulusid Mart Laarile, Andres
Herkelile ning Sven Sesterile.
Üleüldise hinnangu tõmbavad alla blogiomanikud, kes on sissekannete tegemise pooleli jätnud, aktiviseerunud
vaid valimiste ajaks ning sisestanud paar postitust suure distantsi tagant ning kelle postitused ei ole seotud
valimiste ega päevakajaliste teemadega.
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et IRL-il on üksikud kandidaadid, kes pühenduvad ja näevad vaeva eesmärgiga viia ka
valimiskampaania läbi oma blogikeskkonnas. Suurem tendents näitab ikkagi passiivset suunda, millest tulenevalt
saab öelda, et IRL liikmed ei kasuta oma blogikeskkondi valimisrelvana.
Üldiselt jälgiti kõikides blogides hea tava reegleid. IRL erakonnaliikmed ei laimanud teisi erakondi ega viidanud
neile pahatahtliku suunitlusega, pigem diskuteeriti faktipõhiselt. Peamised eksimused, mille vastu eksiti oli
esiteks see, et ei olnud aru saada, et tegemist on poliitikuga ja teiseks, puudusid viited ja logod erakonnale,
mistõttu ei olnud aru saada inimeste erakondlikud kuuluvused.

Erakond Eestimaa Rohelised
Erakond Eestimaa Rohelised on ainus poliitiline ühendus Eestis, mille peaeesmärgiks on sõnastatud jätkusuutlik
eluviis ja majandamine. 125-st Roheliste nimekirjas Riigikokku pürgijaist omavad blogi vaid 8 inimest. Kaheksast
blogist on kolm aga passiivsed, mille tulemusena jääb vaid 5 aktiivset blogi, mille põhjal analüüs läbi viia.
Blogi kasutuskeel
Sissekanded olid kõik erandlikult tehtud eesti keeles ja võimalused teisteks keelevalikuteks puudusid, mis viitab
ennekõike eestlastest sihtgruppidele, kellele blogid on lugemiseks suunatud.
Blogis esitatud seisukohad
Viiest blogist olid kolmes esitatud ka seisukohad, mille põhjal toodi ühel juhul välja ka erisused konkurentidega.
Kahel juhul olid esitatud vaid Erakond Eestimaa Rohelised seisukohad, mida ei olnud võrreldud teiste
erakondadega.
Viited ja liitumise võimalus
Viited erakonna kodulehtedele olid viiest blogist kahel. Ühel juhul oli võimalik ka liituda blogikeskkonnaga ning
saada blogi jälgijaks. Ka Facebooki ja Twitteri välja toomine oliminimaalne. Vaid ühel juhul oli viidatud Twitterile,
mis viitab ka erakonnaliikmete vähesele aktiivsusele teistes sotsiaalmeedia kanalites peale blogi.
Viiteid teistele kampaaniatele oli välja toodud kahel juhul – Noorte Roheliste kodulehele ning valimiste rubriigile.
Kampaania elemendid
Vaid kahes blogis kajastuvad Roheliste erakonna 2011. aasta valimiskampaania elemendid. Teised kolm blogi on
pigem eraelulised, neutraalsed ega kajasta valimistega seonduvat.
Peamised kampaaniaelemendid, mida Eestimaa Rohelised valimiste ajal kasutavad on järgmised:

2011. aasta RK valimiste slogan

Erakonna logo

Erinevate kandidaatide videoreklaamid
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Näide Marek Strandbergi blogist
Strandbergi blogis jäävad silma tema enda joonistatud
karikatuurid, mille ta on seostanud valimis-teemaliste
mõtisklustega ja teinud need seeläbi üheks osaks
kampaaniaelementidest. Tema blogis on esitatud ka
fotod temast endast ning videofilm.

Paul Lettensi blogis on kampaaniaelemendina välja toodud erakonna logo, tema valimisplakat ning fotod
valijatega kohtumisest.
Kampaania sõnumid
Kampaania sõnumid tulevad välja kolmes blogis viiest, kus edastatakse valijatele kasulikku ja päevakohast
informatsiooni. Üldiselt on need ka sihtgrupipõhised, Strandbergi blogi juures jäi sihtgrupile suunatus veidi
lahtiseks.
Interaktiivsus
Interaktiivsus on üldiselt madal. Ühel juhul puudub kommenteerimisvõimalus üldse. Ühel juhul saab
kommenteerida läbi kirja saatmise. Ainuke interaktiivne blogi ongi Strandbergi blogi, mis tuleneb ka sellest, et
järjekindlalt juba aastaid postitab oma sõnumeid sinna, koondades enda ümber kindla jälgijaskonna.
Kommentaariumis käib diskussioon, kuna Strandberg on aktiivne talle antud kommentaaridele ka vastama.
Kokkuvõttes võib öelda, et vähesed Roheliste erakonna esindajad kasutavad teadlikult blogi kui kampaania
edasiandmise võimalust, mida näitab minimaalne blogide arv erakonnasiseselt ning olemasolevate blogide
vähene aktiivsus kajastada valimistemaatikat.

Eesti Reformierakond
Eesti Reformierakond on 9308 liikmega suuruselt kolmas erakond Eestis ( Eesti erakondade… 2011). Eesti 2011.
aasta RK valimistel kandideerivad Reformierakonna nimekirjast 125 inimest (Eesti Reformierakonna… 2011). 125
kandidaadi hulgas on blogid 24-l s.o 19,2 protsendil. Sealhulgas on blogid kolmel naisel ja 21-l mehel.
Reformierakonna blogide eripärasuseks võib nimetada ühetaolisust. Nimelt on erakonnal loodud kodulehe juurde
võimalus blogi pidamiseks, mida ka agaralt kasutatakse. See on aga tinginud olukorra, kus suur osa
Reformierakonna kandidaatide blogidest on ühesuguse, Reformierakonna kodulehe disaini järgiva kujundusega.
Sarnased on ka lehekülgede struktuur, jagamisvõimalused jm.
Näide ühtse lahendusega Reformierakonna blogist:
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Reformierakonna stamplahendust ei kasuta vaid viis blogipidajat (Kaja Kallas, Silver Meikar, Rait Maruste,
Kristjan Kõljalg ja Õnne Pillak).
24-st Reformierakonna blogist on neli kas täiesti „välja surnud“ või praktiliselt sisutühjad.
Blogi kasutuskeel
Kõikide Reformierakonna liikmete blogid olid kirjutatud eesti keeles. Vaid kahel blogil oli ka venekeelsele
elanikkonnale mõeldud. Aivar Sõerdi blogis oli vene keelsele elanikkonnale suunatud üks vene keelne postitus,
mis tõi välja Reformierakonna põhiseisukohad ning samuti oli postitusele lisatud vene keelne voldik. Vene keelse
elanikkonnaga oli arvestanud ka Keit Pentus, seda tõenäoliselt suuresti seetõttu, et tema valimisringkonda
kuulub Lasnamäe piirkond. Huvitav on, et eesti keelse ja vene keelse blogi disain ja sisu olid Pentusel erinevad.
Kui Pentuse eesti keelne blogi oli Reformierakonna stamplahendus, siis vene keelne blogi oli nii menüült, sisult
kui ka disainilt erinev.
Näide, Keit Pentuse eesti keelne blogi:

Keit Pentuse vene keelne blogi:
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Blogis esitatud seisukohad
Seisukohad olid esitatud 12-l kandidaadil 24-st ehk siis pooltel. Enamjaolt oli tegu enda jaoks n.ö
südamelähedaste

teemade

väljatoomisega

erakonna

valimisprogrammist.

Viited

valimisprogrammile

olid

üheteistkümnel kandidaadil 24-st ehk siis 46 protsendil. Analüüsi ja võrdlusi konkurentide seisukohtadega võis
välja lugeda väga vähestest postitustest.
Näide seisukohtade välja toomisest:

Liitumise võimalused ja viited
Kandidaadi virtuaalse keskkonnaga liitumiseks oli loodud võimalus 19-l kandidaadil, s.o 79 protsendil. Kõikide
kandidaatide puhul oli tegu võimalusega hakata blogi jälgijaks kasutades RSS Feeds teenust.
Lingid kandidaatide teistesse keskkondadesse olid neljateistkümnel kandidaadil, s.o 58 protsendil. Enamike puhul
oli tegu lingiga kas Facebooki või Twitteri kontole, kahel kandidaadil oli ka link Skype-le.
Viiel inimesel oli link ainult Facebooki kontole ning ühel ainult Twitteri kontole. Facebooki ja Twitteri kontole
mõlemale olid viited kuuel inimesel. Nii Facebooki, Twitteri kui ka Skype kontole olid viited kahel inimesel.
Viide erakonna kampaaniale teistes keskkondades oli 18 kandidaadil, s.o 75 protsendil. 15 juhul oli tegemist
viitega Reformierakonna kodulehele. Kolmel juhul oli lisaks erakonna koduleheküljele viidatud ka You Tube`i
reklaamklippidele.
Kampaania elemendid
Pea, et kõigis blogides võis täheldada Reformierakonna kampaania elemente. Kõigis Reformierakonna
stampblogides olid kasutuses järgnevad visuaalid:

Reformierakonna hüüdlause:
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Reformierakonna logo ja slogan:

Kandidaadi valimisringkonna ja numbri väljatoomine:

Lisaks oli viiel kandidaadil blogis link enda valimisvideole You Tube keskkonnas ning ühel kandidaadil olid üles
riputatud ka katked peetud kõnedest.
Näide lingist You Tube keskkonda:

Arto Aas toob välja foto peaministriga:

39

2011. aasta Riigikogu valimised: online-kampaania analüüs

Aivar Sõerd on blogisse lisanud reklaamvoldiku:

Kahel kandidaadil olid blogides ka uudsemad ja kaasamist suurendavad kampaania elemendid:
Näide, Lauri Luige blogis on võimalik vastata valimisennustusele ja võita auhind – dvd mängija.

Teine huvitav näide tuleb Tõnis Kõivu blogist, kus menüüribal „TASUTA“ lingile vajutades on võimalik
registreeruda tasuta Paide Vallitorni külastusele koos Tõnis Kõivuga.
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Huvitav on, et kandidaatide, kes Reformierakonna stamplahendust ei kasuta, blogides on tunduvalt vähem
kampaania elemente. Kaja Kallase, Rait Maruste ja Õnne Pillaku blogid piirduvad vaid ringkonna ja numbri välja
toomisega. Silver Meikari Blogis ei ole otseselt valimistega seotud kampaania elemente, kuna blogi on pigem
blogija mõtete ja üldiste seisukohtade avaldamise keskkond.
Kampaania sõnumid
Kampaania sõnumit võib leida 14-ne kandidaadi blogidest, mis teeb 58 protsentil juhtudest. Enamjaolt oli tegu
kandidaatide südamelähedaste teemade erakonna valimisprogrammist välja noppimisega või siis üldiste
olulisemate seisukohtade välja toomisega. Samuti kasutati ka konkreetsete lubaduste andmist. Kampaania
sõnumitest olid ligikaudu pooled suunatud konkreetsele sihtrühmale, kelleks on kandideerimispiirkonnas elavad
inimesed.
Enamjaolt jäädi kampaania sõnumite edastamisel siiski üldsõnaliseks ning mõne konkreetse teema ja lubaduse
välja toomisega tavaliselt piirdutigi.
Blogi interaktiivsus
Blogide interaktiivsust võib nimetada blogijate Achilleuse kannaks. 24-st blogist 14-l pole ühtegi kommentaari või
puudub blogimise võimalus. Kuuel blogil on väga üksikud kommentaarid. Vaid kolmel blogil võib leida juba
rohkem kommentaare. Nendest kolmest omakorda on 32 kommenteerijatele vastanud, vaid üks kandidaat –
Tõnis Kõiv, kelle vastused on aga põhjalikud ja kiired.
Üldhinnang blogile
Makismumpunktid lähevad kindlalt ühe kandidaadi, Tõnis Kõivu, blogile. Tegemist on pikaajalise blogiga, mis on
korrapäraste päevakajaliste postitustega ja edastab hästi toimuvat. Samuti sai blogi plusspunktid tasuta
tornikülastamise kampaania eest. Osad blogid on aga „välja surnud“ või täiesti sisutühjad. Üks selline näide on
Jürgen Ligi blogi, kus mitte ükski link ei tööta ning blogi ei sisalda praktiliselt mitte kui midagi.
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Kampaania vastavus valimiste heale tavale
Reformierakonna liikmete blogid vastasid enamjaolt valimiste heale tavale. 24-st blogist võis kahes leida
valimiste hea tava rikkumist. Mõlemal juhul oli tegemist konkurentide halbade külgede välja toomisega:
Näide Arto Aasa blogist, kus ta toob välja viis põhjust, miks Savisaar peaks poliitikast kaduma

Remo Holsmeri ironiseeriv postitus:

Eesti Iseseisvuspartei
Eesti Iseseisvuspartei on üks väiksema liikmete arvuga parteisid Eestis. Hetkel kuulub erakonda 1201 liiget. Eesti
2011. aasta RK valimistel kandideeris Iseseisvuspartei nimekirjast 16 inimest. 16 kandidaadi hulgas on blogid
kolmel ehk siis 19 protsendil. Kõik blogide omanikud on meessoost.
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Kampaania elemendid
Kampaania elemente võib täheldada kahe kandidaadi blogis.
Näide, Tarmo Õunapuu toob blogis välja valimisringkonna, valimisnumbri ja erakonna logo:

Samuti võib leida Õunapuu blogist tutvustava voldiku:

Kampaania sõnumid
Kampaania sõnumeid võib lugeda vaid Tarmo Õunapuu blogist, kes toob välja nii enda, kui ka Iseseisvuspartei
olulisemad sõnumid. Teistes kahes Iseseisvuspartei blogis ei ole kampaania sõnumeid välja toodud.
Blogi interakiivsus
Kahes blogis on vaid üksikuid kommentaare ja interaktiivsus on väike. Tarmo Kruusimäe blogis võib leida juba
rohkem kommentaare. Ometi blogi omanik neile aga kuidagi ei reageeri.
Kampaania vastavus heale tavale
Kaks blogi kolmest ei vasta valimiste heale tavale.
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Näide Tarmo Kruusimäe blogist, kus võib leida Reformierakonna halvustamist

Näide sellest, kuidas Tarmo Kruusimäe blogist võib leida kanepit propageeriva postituse
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Eesti Keskerakond
Eesti Keskerakond (KE) on üle 12 600 liikmega suurim erakond Eestis. 2011. aasta Riigikogu (RK) valimistel
astuvad erakonna eest välja 125 inimest erinevatest Eestimaa piirkondadest, kuid kõigest 22-l kandidaadil on
oma blogi või ajaveeb, mille vahendusel oma ideid, tõekspidamisi ja mõtteid kaasmaalastega vahetada. Blogid
on 16 mehel ja kuuel naisel.
22-st blogist kaks on aegunud ja sisaldavad viimaseid sissekandeid aastast 2008 (Aivar Riisalu ja Kalle Mihkels).
Mitmed KE blogid on kujunduse poolest väga sarnased – päises on kandidaadi bänner koos foto ja
valimisnumbriga, selle all erakonna kampaaniat tutvustav videoklipp.
Näide enamlevinud lahendusest keskerakondlase blogis

Blogi kasutuskeel
Valdavalt on KE blogid eestikeelsed. 17

Näide venekeelsest reklaamplakatist

blogi olid vaid eesti keeles, kolm nii eestikui

ka

venekeelsed

ning

kaks

ainult

venekeelsed (Deniss Boroditš ja Mihhail
Stalnuhhin).

Kuna

Mihhail

Stalnuhhin

kandideerib Ida-Viru piirkonnas, on ainult
venekeelse

blogi

mõistetav.

Tema

esitatud

pidamine

ka

täiesti

blogis

olid

ka

reklaamplakatid

või

bännerid

kõik

ainult vene keeles.
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Blogis esitatud seisukohad
22st blogist oli kuues toodud välja ka erakonna seisukohad, mis olid pigem isiklikud või seotud erakonna üldiste
seisukohtadega. Näiteks Priit Tobal on toonud välja kõikide teiste erakondade eelmistel valimistel lubatud
seisukohad ja keeranud need lubajate vastu ning enda kasuks, kutsudes valima siis kas tegematajätmiste või
enda poolt. Samuti kritiseerib Edgar Savisaar väga teravalt oma blogis teiste erakondade seisukohti, ka Kadri
Simsoni võrdlused on enamasti kriitilised. Huvitav on see, et mitmed KE kandidaadid ei ole oma valimislubadusi
ega seisukohti blogi vahendusel välja reklaaminud. Peamised seisukohad olid seotud konkreetsete lubadustega.
Näide, Lauri Laasi on erakonna lubadused pannud ka oma blogisse koos kampaania bänneritega

Viited ja liitumise võimalus
Erakonna kodulehele viidati mitmetes blogides reeglina erakonna bänneri vahendusel, millele klikates avanes
uues aknas KE koduleht. Mitmed blogid pakkusid ka blogikeskkonaga liitumise ja sealse info jälgimise võimalust,
peaaegu kõik blogid võimaldasid tellida omale RSS Feedsi.
Mitmes blogis kutsuti lugejaid jälgima ka kandidaadi Facebooki või Twitteri kontot. Blogi vahendusel viidati
Twitterile neljal ja Facebookile kolmel korral. Nagu ka teiste erakondade blogide puhul, olid nii Twitteri kui
Facebooki viited esitatud blogi esilehel.
Väga mitmetel juhtudel viidati ka erakonnakaaslaste blogidele. Peaaegu kõik kandidaadid viitasid Edgar
Savisaare blogile, kuid eraldi viidete rubriigis viidati lisaks klikatavale erakonna bännerile eraldi veel ka
Keskerakonna kodulehele.
Olga Sõtnik viitas oma valimiskampaania blogis ka isiklikule kokkamisblogile, mis sisaldas koos fotodega
erinevaid retsepte ja kokandusalaseid nõuandeid.
Kampaania elemendid
Kampaania elemendid olid enamasti kasutatud nendes blogides, kus olid pandud üles konkreetse kandidaadi
valimisbännerid. Umbes pooltel juhtudel kampaania elemente ei kasutatud ja blogi enda värv ei olnud erakonna
värvidega (roheline ja kollane) mingil moel seotud. Näiteks Heimar Lengi blogi oli üllatuslikult hoopis tumepunast
värvi ja seal ei olnud ühtegi kampaania elementi. Enamik reklaambännereid justkui vältisid tohelist värvi ja olid
tehtud võimalikult heledale taustale.
Näide kõige rohelisemast reklaambännerist:

… ja näide kõige valgepõhjalisemast
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Kampaania sõnumid
Kampaania sõnumid olid esitatud 20st aktiivsest blogist peaaegu kõigis. Konkreetsed valimisteemalised sõnumid
puudusid näiteks Evelyn Sepa blogis (tema blogi tundus rohkem päeviku stiilis olevat – igapäevategemistest ja
ilusatest mõtetest) ja Katrin Siska blogis.
Sõnumid olid peamiselt suunatud konkeetse piirkonna elanikele või oma sihtgrupile (töötud, venekeelne
elanikkond), pensionärid jne.
Interaktiivsus
Huvitav on see, et kõikidel blogidel oli suhteliselt vähe kommentaare ja väga vähe külastajaid. Mitmed blogijad
olid jätnud kommenteerijate küsimustele vastamata. Regulaarseid postitusi lisasid vaid üksikud blogijad. Kõige
aktiivsem

blogija

on

Mihhail

Stalnuhhin,

kes

lisab

iga

päev

blogisse

uue

päevakajalise

postituse.

Kommentaaridest ja kommenteerijatest oli suurimat aktiivsust märgata Evelin Sepa ja Edgar Savisaare blogis.
Evelin Sepp oli väga aktiivselt kõikidele kommentaaridele vastanud, tänanud hea sõna eest ka neid kes lihtsalt
teda kiitsid ja konkreetse küsimusega ei pöördunudki, kui andes tabavalt, kuid viisakalt vastu nina ka neile, kes
teda provotseerisid ja negatiivsete repliikidega halvustasid. Samuti olid tema blogis saanud vastuse kõik esitatud
küsimused.
Kokkuvõtteks võib öelda, et aktiivseid ja tublisid blogijaid on KE ridades suhteliselt vähe, või ei peeta blogisid
valimiskampaania edastamisel nii oluliseks.
Hea tava järgimine
Üldiselt jälgiti enamikes blogides hea tava reegleid. Suurimaks rikkumiseks oli konkureerivate erakondade või
Andrus Ansipi laimamine. Peamiselt kritiseeriti reformierakonna tegevusi või väljaütlemisi, millest võib järeldade,
et seda erakonda peetakse oma suurimaks konkurendiks. Huvitava seigana jäi silma see, et Raivo Uukkivi blogis
oli eraldi viidatud spetsiaalse bänneri abil, et ta jälgib valimiste head tava.

Erakond Eestimaa Rahvaliit
Erakond Eestimaa Rahvaliit (ERL) on liikmete arvu poolest Eesti erakondadest neljandal kohal. Tähelepanuväärne
on asjaolu, et 01.01.2010 seisuga oli erakond liikmete arvu poolest teisel kohal (Eesti erakondade… 2011). RK
valimistel kandideerib tänavu 88 liiget, kellest blogi on vaid kolmel.
Kolmest blogist üks ei ole alates 2008. aastast aktiivselt kasutusel (Agu Rillo).

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Antud blogide analüüsis jäi silma see, et blogide autorid vastandusid üsna tugevalt võimul olevatele
erakondadele ja isikutele. Sotsiaaldemokraadid keskendusid oma sõnumites „uue alguse“ ja „uue poliitilise jõu“
vajaduste selgitamisse..
Vaatluse all olevatest 21 blogist on kõik eestikeelsed. Lisaks sellele on Sotsiaaldemokraatide kandidaadi Jevgeni
Ossinovski

blogil

olemas

ka

venekeelne

versioon.

See

tuleneb

ka

ilmselt

sellest,

et

tema

kandideerimispiirkonnaks on Ida-Virumaa.
Seisukohad
Oma seisukohad on suuremal või väiksemal määral blogiomanikud välja toonud 18 juhul. Valdavalt väljenduvad
poliitilised

seisukohad

blogipostituste

sees

ning

üsna

kaootiliselt,

vastavalt

teemale,

mida

parasjagu

kajastatakse. Vähemal juhul on need eraldi programmina välja toodud ning paaril juhul on valimisloosungeid
kasutatud bänneritel või blogipäistel nagu on näha Andra Veidemanni blogi kajastaval näitel.
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Gerd Tarandi blogis (näide allosas) oli kasutatud ka allääres jooksvat bännerit, millel vahetusid erinevad
valimislubadused.

Blogid, mis olid oma teostuselt ja sisult hästi õnnestunud, pakkusid reeglina eraldi välja ka kandidaadi
valimisplatvormi. Sellisel juhul oli platvorm ka väga konkreetne ja pakkus kandidaadi seisukohti erinevatest
valdkondadest.
Liitumise võimalus
Blogiga liitumise võimalus oli 7 juhul. Enamasti oli see võimalik läbi RSS Feed’i. Ühel juhul ka konkreetse
uudiskirja tellimisega ning ka Google Friend Connectoriga.
Facebooki, Twitteri, Youtube’i kanaliga liitumise võimalust pakuti 10 blogi puhul. Nende võimaluste pakkumine oli
selgelt seotud blogidega, mis paistsid silma oma hea teostuse ja sisu poolest. Enamasti kasutati viidet Facebooki
lehele, kuid väga palju toodi ka välja Youtube’i kanali jälgimise võimalust. Sotsiaaldemokraatidest pakkusid
sotsiaalmeedia linki 6 blogiomanikku ning üksikkandidaatidest 4. Facebooki puhul oli aga enamasti tegu viitega
kandidaadi isiklikule kontole, mitte toetuskommuunile vms.
Viidet teisele kampaaniale oli kasutatud 7 blogis. Enamasti olid need viited Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
kodulehele ja kampaaniale. Üksikkandidaadid viitasid ka Ühinenud Üksikkandidaatide ühendusele ja selle
seisukohtadele vastaval kodulehel.
Interaktiivsus
Interaktiivsus oli blogides üldiselt üsna madal. Mingisugustki interaktiivsust oli näha 11 blogis. Samas oli
enamustel neist leitavad vaid mõned üksikud kommentaarid ja vastused neile. Positiivseks ja silmapaistvaks
erandiks oli aga Jevgeni Ossinovski blogi, milles oli eraldi küsimuste-vastuste rubriik loodud. Sellel lehel oli näha
ka väga sisukat arutelu nii eesti kui ka vene keeles.
Näide, fragment Jevgeni Ossinovski blogist

Mitmes blogis puudus üleüldse kommenteerimise võimalus.
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Kampaania elemendid
Paljudes blogides (eriti sotsiaaldemokraatide omas) oli näha, et pole selgelt viidatud erakonnale, mida
esindatakse. Näiteks Kajar Lemberi blogis oli näha, et on eraldi nähtud vaeva kujunduselementide loomisega,
kuid nendest on välja jäetud igasugune erakonnaga seotud sümboolika või värvilahendused.
Paljudel juhtudel on kasutatud blogikeskkonna poolt välja pakutud lahendusi, ise midagi lisamata. Kohati puudub
isegi blogipidaja nimi (va blogi URL-is), rääkimata lühitutvustusest või erakondlikust kuuluvusest.
Kampaania elementidena on Sotsiaaldemokraatide esindajad kasutanud sotsiaaldemokraatide värvilahendusi,
logo, sloganeid, reklaamivideot (enamasti Sven Mikseri kõnega, mis ka televisioonis jookseb). Suurel enamusel
blogidest on kampaaniaelemendina kasutatud ka autori protreepilti. Kõige kõnekamad ja silmapaistvamad neist
Andres Anvelti ja Eiki Nestori logidest.
Näide Eiki Nestori blogist..
Kampaania elemendina toodi ka enamikes blogipäistes välja kandidaadi nimi,
valimisringkond ning kandideerimisnumber.

Üldine hinnang blogidele
Analüüsitavatest blogidest jäi silma paar väga head näidet. Nendeks on Andres Anvelti ja Jevgeni Ossinovski
blogid.
Näide Andres Anvelti blogist

... ja Jevgeni Ossinovski blogist
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Need blogid olid sisutihedad ja pakkusid uudseid lahendusi. Andres Anvelti blogis on rohkem keskendutud isiku
promomisele. Välja on toodud näiteks ka Anvelti saavutused, mis pole poliitikaga seotud. Blogi on väga sisutihe
pakkudes väga palju erinevat informatsiooni – poliitprogrammist galeriini. Jevgeni Ossinovski blogis on kasutatud
väga palju videoblogimist. Ehk siis viidata kellegi teise klippidele, vaid on need ise loodud. Nt kohtumine
valijatega jne. Lisaks on tegemist kõige interaktiivsema blogiga sellest valikust.
Suurem enamus blogisid olid aga keskpärased. Osad paistsid silma disainielementidega, kuid puudus sisukus või
interaktiivsus. Teistel aga puudus kaubanduslik välimus, kuid pakutav sisu oli väga kvaliteetne. Lisaks sellele oli
ka paar blogi, mis olid aegunud.
Üldiselt võib öelda, et blogide aktiivsus on enne valimisi tugevalt tõusnud. Märgatavat aktiivsuse tõusu on näha
detsembrist-jaanuarist.
Blogide tehniline tase ja sisukus on väga erinevad. Üllatavalt ei paista hästi teostatud blogidega silma mitte
üksikkandidaadid (kelle jaoks see võiks olla hea ja odav kampaaniavahend), vaid sotsiaaldemokraatide
kandidaadid.
Valimiste hea tava järgimine
Üldiselt võib öelda, et valimiste head tava üldjoontes järgiti. Põhiliseks probleemiks oli konkurentide (üldjuhul
võimul olevate erakondade) puudustele viitamine. Neid puudusi ja kriitikat toodi aga välja enamasti
blogipostituste sees, mitte kampaaniaelementidena. Kolmel juhul oli tegemist väga tugeva konkurentidele
vastandumisega ja nende kritiseerimisega (Gerd Tarand, Veiko Rämmel, Sten-Hans Vihmar). Ülejäänud blogides
oli vastandumine palju tagasihoidlikum.
Paljudes blogipostitustes deklareeriti muu jutu sees ka oma isiklikke seisukohti ja valimislubadusi. Paljudel
juhtudel oli tegemist aga sotsiaalsfääri ja kindlaid investeeringuid puudutavate lubadustega, mille puhul peaks
ära

tooma

ka

umbkaudse

maksumuse

ja

rahaallika.

Enamasti

seda

aga

polnud

tehtud.

Mitmel

sotsiaaldemokraadi blogil polnud ka selget viidet erakondliku kuuluvuse kohta.

Kokkuvõttev üldhinnang blogidele ja hea tava järgimisele
Analüüsijad hindasid blogisid vaadeldes blogidesse postitamise aktiivsust, interaktsiooni jm nüansse.
Kõige kõrgema üldhinnangu oma blogidele said üksikkandidaadid Meesak ning Põlluaas ning erakondadest SDE
ning Kristlik erakond Eestis. Peamine põhjus, miks ei küünditud maksimumhinnanguni oli see, et postituste
aktiivsus oli küllalti hea, aga tihtipeale fokusseeritud väga kitsale sihtrühmale. Samuti võttis üldhinnangus
punkte maha ka lugejate interaktiivsus ja kommentaaridele vastamine, mis tihtipeale oli väga minimaalne,
millest omakorda võib järeldada, et vähe on ka konkreetse blogi lugejaskonda.
Suurtel erakondadel tõmbasid kesmise hinnangu alla ennekõike teiste erakondade laimamised, mitteaktiivsed
blogiomanikud, postitamise järjepidevuse ning postituste sisukuse puudumine. Hinnangu määratlemisel mõjutas
otsust ka see, et tihtipeale aktiviseeruti paar kuud enne valimisi, enne mida oli tihtipeale näha isegi aasta pikkust
nn nukkumise perioodi, kus blogidesse ei lisatud midagi uut.
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D) Erakondade kampaaniad üldlevinud sotsiaalsetes võrgustikes
(Facebook, Twitter, Youtube)
Alljärgnevas

peatükis

antakse

ülevaade

erakondade

sotsiaalmeedia

kasutusest

valimiskampaanias

ning

analüüsitakse, milliste võtetega erakonnad edastavad kampaaniasõnumeid ja enda tegevust Facebookis,
Twitteris ja Youtube'is.
Käesoleva analüüsi läbiviimiseks vaadeldi ühel päeval (laupäeval, 26. veebruaril 2011) kõikide erakondade
sotsiaalmeediakanaleid ning fikseeriti kõik nendes ilmunud teated ja sõnumid. Sotsiaalmeediakanalid kodeeriti ja
neid kirjeldati vastavalt juhendile. Kokku fikseeriti erakondadel 8 Facebooki kontot, 6 Twitteri lehte ja 5 Youtube'i
videoteeki. Erakondade Facebooki kontodest tehti üldülevaade ning teostati nii kvanitatiivne kui ka kvalitatiivne
analüüs. Analüüs on illustreeritud erinevate väljavõtetega nii Facebookist, Twitterist kui ka Youtube'ist. Lõpus
tuuakse välja tähelepanekud, mis jäid silma ja iseloomustasid kõiki 2011. aastal Riigikokku pürgivate erakondade
sotsiaalmeediakanaleid üldiselt.

Riigikokku kandideerinud erakonnad (häälte arv vs FB sõbrad/toetajad
Häälte arv kokku

FB Kandid.Sõprade/toetajate arv
kokku

603
975

Isamaa ja RB Liit

51700

416
2285

Reformierakond

Sotsiaaldemokraat.

459
712

Keskerakond

17
326

Erakonna FB

Erakond Twitter

118023

38622

35336

164225

98307

32178

134124

17

Rohelised 432
0
233

Rahvaliit

20202
21824
10087
12184

0

Kristlikud demokr. 43
2172

2934

Iseseisvuspartei

2
437
1023
2571

Vene Erakond

0
0
275
5029
0

20000

40000

60000

80000 100000 120000 140000 160000 180000
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Vene Erakond Eestis
Vene Erakonna Eestis parteiliikmete arv oli 1231 (e-äriregistri seisuga 16.04.2011).
Häälte arv kokku 2011. a Riigikogu valimistel: 5029.
Vene Erakond Eestis ei oma Facebooki kontot, samuti ei leia seda nimetuse Russian Party in Estonia juurest.
Twitterit ja Youtube'i Riigikogu 2011. a valimistel ei kasutatud. Seega puudub materjal, mille põhjal saaks läbi
viia esialgse analüüsi.

Erakond Eestimaa Rohelised
Erakonna Eestimaa Rohelised ridadesse kuulub 1396 liiget. Roheliste nimekirjas kandideeris kokku 122 nime,
kellest 59 olid nn vabatmehed ja ei kuulunud erakonna liikmete hulka.
Häälte arv kokku 2011. a Riigikogu valimistel: 12 184.
Üldiseloomustus sotsiaalmeedia kampaaniatele: roheliste püüd oli teha 2011. a Riigikogu valimistel positiivset
kampaaniat, kus ei nurisetaks tööpuuduse ega hinnatõusu üle. Teemad, millest räägiti, olid järgmised:
kooliharidus ei tohi tappa loovust, maaelu peab olema terve ning loomi ei tohi piinata.
Facebook
Eestimaa Rohelised

22

jälgib 480 inimest.

Facebookis kasutatakse reklaamklippe, kutsutakse üritustele ja jagatakse meedias ilmunud artikleid. Eraldi oli
tehtud kampaania „Saada sõber Solarisse ja võida Apollo kinkekaart“, mida tuleb jagada Facebooki sõpradega.
Kuigi infovood olid rohked, oli kommenteerimisaktiivsus madal, peaaegu olematu. Edastatakse infot kandidaatide
ja e-valimisvõimaluste kohta. Facebooki postitused kutsuvad inimesi osalema debattidel ja üritustel ning olid
seotud kandidaatide tutvustamisega.

22 http://www.facebook.com/eestimaa.rohelised
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Kvantitatiivne analüüs
Viited erakonna või valimisprogrammile ja poliitilistele seisukohtadele olid Facebookis olemas, samuti viited
teistesse

keskkondadesse

ja

ülejäänud

sotsiaalvõrgustike

lehtedele.

Viidati

ka

oma

erakonna

teistele

kampaaniatele ja liikmete sotsiaalmeediale. Kasutati eesti keelt.
Kvalitatiivne analüüs
Kampaaniaga seotud elemendid olid välja toodud erakonna video, fotode ja muu valimisteemalise märkide,
logode, sümboolika kujul.
Twitteris Eestimaa Rohelisi

YouTubes

24

23

sisuliselt ei eksisteeri: lehekülg oli küll loodud, kuid aktiivne tegevus puudub.

oli neil 1. märtsi seisuga 7 videoklippi, mis räägivad kandidaatidest. Roheliste erakonna videod ei

pruugi jätta nende valitud teemadel valijale usaldusväärset muljet, esinejad tunduvad nõrgad ning seisukohtade
esitamine oli kunstlik.
Head tava valimisreklaamis ei rikuta.

23 https://twitter.com/#!/gryyne

24 http://www.youtube.com/user/erakond
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Eesti Iseseisvuspartei
Eesti Iseseisvusparteil on 1193 liiget, kellest 16 kandideeris 2011. a Riigikogu valimistel.
Häälte arv kokku 2011. a Riigikogu valimistel: 2571.
Facebook
Suunatus sihtgrupile
Eesti Iseseisvuspartei omab Facebookis grupilehte

25

mis sarnaneb fännilehega. Sellega oli liitunud 476 inimest

ning info liigub päris vilkalt. Kuigi enda tegemistest on vähe juttu, oli just siin lehel võimalik saada hea ülevaade,
millised artiklid, seisukohad jms olid Iseseisvuspartei toetajatele omased ja tähtsad. Aktiivsed olid põhiliselt kaks
liikumisega seotud isikut: Andrus Õismaa ja Carl Aid.

Kvantitatiivne analüüs
Viited erakonna või valimisprogrammile ja poliitilistele seisukohtadele olid Facebookis olemas pealkirja „Arutelud”
all. Viiteid teistesse keskkondadele ja sotsiaalvõrgustikesse ei olnud. Kasutati eesti keelt.
Kvalitatiivne analüüs
Kampaaniaga seotud elemente ei olnud eraldi võimalik täheldada.
Twitterit ei kasutata.
Youtube´s

26

üks klipp, mis kujutab erakonna esimehe Vello Leito esinemist ETV „Valimisstuudios”, kuid aastal

2007! Positiivne oli, et sarnaselt suuremate erakondadega oli tehtud Eesti Iseseisvuspartei YouTube'i kanal, kuid
negatiivse poole pealt saab märkida, et samas jäetud videoteek kasutamata.
Head valimistava ei rikuta.
25 http://www.facebook.com/group.php?gid=101643276519&v=wall

26 http://www.youtube.com/user/Iseseisvuspartei
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Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid
Eesti Kristlike Demokraatide erakonda kuulub 1837 inimest.
Häälte arv kokku 2011. a Riigikogu valimistel: 2934.
Facebook
Suunatus sihtgrupile
Kasutusel oli Facebooki konto

27

, mille infoväärtus võimalikele valijatele oli tagasihoidlik, valimisreklaamiks olid

peamiselt eraldi lehed kandidaatide ja platvormiga. Uudisvoos oli nii meediaväljaannete lingid kui ka õnnitlused
vabariigi aastapäeva puhul ja kaastunne Haapsalu tragöödia teemal. Üldiselt oli kommentaare ja uudiseid vähe,
sest leht loodi alles valimiste ajal.

Kvantitatiivne analüüs
Viited erakonna või valimisprogrammile ja poliitilistele seisukohtadele olid Facebookis nii kandidaatide kui ka
valimisplatvormi lingi näol olemas. Otselinke kandidaatide lehtedele ei olnud. Silma hakkas pigem toetajaleht
„Saada EKD Riigikokku”

28

, millel oli tagasihoidlikud 21 toetajat.

Kvalitatiivne analüüs
Kampaaniaga seotud elemendid olid välja toodud peamiselt erakonna logo kasutamisega.
Head tava valimisreklaamis ei rikutud.
Twitterit ei kasutatud, samuti olemasolevat Youtube'i videoteeki

29

kuigi kanal oli olemas, kuid seda kasutati

peamiselt eelmistel KOV ja Euroopa parlamendi valimistel.

27 http://www.facebook.com/pages/EKD-Erakond-Eesti-Kristlikud-Demokraadid/187271411290949?v=wall

28 http://www.facebook.com/event.php?eid=179370555438150

29 http://www.youtube.com/user/peetervosu?blend=8&ob=5#p/u/0/h3dcBtvlucw
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Isamaa ja Res Publica Liit (IRL)
Erakonda Isamaa ja Res Publica Liit kuulub 9454 liiget, parlamendivalimistel kandideeris 125 kandidaati.
Häälte arv kokku 2011. a Riigikogu valimistel: 118 023.
30

Facebook: Isamaa ja Res Publica Liit

, jälgijaid: 975.

Suunatus sihtrühmale
IRL

olin

olulisemates

sotsiaalmeediakanalites

esindatud,

kuid

kommunikatsioon

toimus

ühepoolselt

ja

konkreetset sihtgruppi ei saa eri kanalite puhul välja tuua. Peamiselt kasutatati sarnaseid materjale, mis olid
kasutusel ka reklaamkampaanias. Viidatakse meedias ilmunud artiklitele ja uuringutulemustele, mis püüavad
luua IRL-ile positiivset kuvandit.
Facebookis jääb silma info selle kohta, kus oli võimalik IRL-i poliitikuga kohtuda ja temaga olulistel teemadel
arutleda. Huumorikilluks oli uusaastakaart, millel kujutatud Putini ja Savisaare näoga karakterid kohvritega ja
sõnum „saadame vanad asjad vanasse aastasse”. Kahjuks inimeste

küsimustele eriti ei vastata ja lisatud

kommentaaridele ei reageerita. Viimasel ajal (valimiskampaania lõpus) olid kasutajad lisanud IRL-ile ja
valimistele negatiivseid kommentaare, mille kohta IRL pole samuti vastust edastanud. Hakkas ka silma, et osa
kampaaniapostitusi oli negatiivse taustaga. Viidati näiteks Indrek Raudse ja Ken-Marti Vaheri kirjatükkidele, mis
väga selgelt kritiseerisid keskerakondlikku linnajuhtimist, ning meenutati ka Savisaare väidetavat rahaküsimist
Moskvast.

Kvantitatiivne analüüs
Viiteid erakonna või valimisprogrammile ja poliitilistele seisukohtadele Facebookist ei leitud, kuid viited teistesse
keskkondadesse ja kandidaatide sotsiaalvõrgustike lehtedele olid olemas. Millegipärast oli eraldi välja toodud
ainult Ene Ergma pöördumine, kus paluti vastata järjekordsele IRL-i küsitlusele, kuid link viis hoopis erakonna
veebilehele.
Kasutati eesti keelt.

30 http://www.facebook.com/pages/Isamaa-ja-Res-Publica-Liit/321163977576?sk=wall
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Kvalitatiivne analüüs
Kampaaniaga seotud elemendid olid välja toodud erakonna video, fotode ja muu valimisteemalise info ja
sümboolikaga. IRL-i ürituste kutsed olid aga postitatud eraldi Mart Laari kohviku

31

Facebooki-lehel (jälgijaid

1001), kus kõik, kes tahtsid, said ka ise lisada valimisüritustega seotud infot.
See-eest oli erakond Twitteris

32

märksa aktiivsem, lisades päevas mõnikord kuni 6 postitust. Lõviosa

postitustest viitab vaid siiski oma erakonna liikmete artiklitele, arvamuslugudele, blogipostitustele või kutsutakse
kodanikke mõnele erakonna või valimisüritusele. Jälgijaid kokku 603.

YouTube'i keskkonnas

33

oli üles laetud 51 reklaamklippi ning enamik videosid, mis tutvustasid piirkonniti

kandidaate ning olid nähtud ka teleekraanil. Teistest videotest eristus selgelt oma humoorika sõnumiga Andres
Herkeli, Lauri Vahtre ja Mart Nuti valimisvideo „Vali kampsun”

34

. Selgituseks: „kampsun” on enne ühinemist

(2006) Isamaa erakonda kuulunud kandidaadi hüüdnimi ja „pintsak” esindab Res Publica liikmeid (keda on
nimetatud ka „svammideks”

35

).

Valimisreklaam ja sõnumid olid üldkokkuvõttes eetilised. Hea valimistava vastu ei ole eksitud.

31 http://www.facebook.com/pages/Mart-Laar/217904586440?sk=wall

32 https://twitter.com/#!/Erakond

33 http://www.youtube.com/user/irltv

34 http://www.youtube.com/watch?v=9qwTKVEBLAY&playnext=1&list=PL156E42FE0035CF9D

35 http://www.ohtuleht.ee/420174
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Keskerakond
Eesti Keskerakond, liikmeid 12587. 2011. a Riigikogu valimistel kandideeris 125 isikut.
Häälte arv kokku 2011.a Riigikogu valimistel: 134 124.
Suunatus sihtgrupile
Suurima opositsioonierakonnana kritiseerib keskerakond peamiselt koalitsioonierakondasid (Reformierakonda ja
IRL-i). Keskerakonnale iseloomulikult oli valimiskampaania selgelt negatiivne. Iga hinna eest püütakse näidata,
kui halvad ja rasked on olnud viimased aastad ning et nüüd on rahval õige aeg öelda: „AITAB!” ja vahetada välja
riigivalitsus.
Facebooki

36

leht meeldib 341 inimesele.

Facebooki erakond praktiliselt ei kasuta. Analüüsitava perioodi jooksul ei teinud erakond ise ühtegi postitust. Kõik
postitused olid aktiivsetelt kodanikelt, kuid neidki oli vaid kümne ringis. Keskerakond Facebookis ise sõna ei võta,
küll

jagavad

teised

postitajad

artikleid.

Sisuliselt

võimendab

Facebooki

uudisvoog

teiste

erakondade

mahategemist. Võib öelda, et see ei vasta heale tavale, samas on tegemist enamasti meedias leitud artiklitega,
mitte enda avaldustega.

Kvantitatiivne analüüs
Viited erakonna või valimisprogrammile ja poliitilistele seisukohtadele leiti alles pika otsimise käigus „Info“ alt,
kus nad olid muude linkide vahel. Sama oli ka viidetega kas oma erakonna kandidaatide sotsiaalvõrgustike
lehtedele või teistesse keskkondadesse.
Kvalitatiivne analüüs
Kampaaniaga seotud elemente (videod, pildid jms) ei leitud.

36 http://www.facebook.com/pages/Keskerakond/258513287600?v=wall
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Twitter: Keskerakondlane

37

, jälgijaid 18, kuid säutse 680.

Uue meedia kanalitest kasutatakse selgelt kõige aktiivsemalt Twitterit, kuhu ilmub iga päev mitmeid uusi teateid.
Vähemalt pooled säutsud viitavad erakonna häälekandja Kesknädala artiklitele, kus poliitikud, kuid sagedamini
tavakodanikud avaldavad oma mõtteid ja arvamusi. Lisaks viidatakse erakonna liikmete blogidesse ja harvemini
teiste ajalehtede artiklitele.
Kõige tähelepanuväärsemad olid ehk Twitteri kaudu viidatud Priit Toobali mõtted

38

, (Twitter, 17. veebruar,

2011).

39

Youtube : osa teksti oli kirjutatud rohelisega rohelisele, nii et appi tuleb võtta abinõud, et tekst loetav oleks.
Kokku oli 14-15 videot, peamiselt esinumbrite tutvustused. Kaks venekeelset videot ja üks reklaamklipp, mis olid
kokkuvõte Eesti elu negatiivsetest külgedest, esitades retoorilise küsimuse: „Kellel on Eestis hea elada? Siis ütle
aitab!”

37 https://twitter.com/#!/keskerakondlane

38 htttp://bit.ly/ijShek

39 http://www.youtube.com/user/EestiKeskerakond
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Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE)
Sotsiaaldemokraatlikus erakonnas on kokku 3781 liiget. 2011. a Riigikogu valimistel kandideeris 125 kandidaati.
Häälte arv kokku 2011. a Riigikogu valimistel: 98 307.
Facebook

40

: jälgijaid kokku 712.

Üldiselt võib SDE kampaania kohta öelda, et see oli väga neutraalne ja tagasihoidlik. Kui YouTube'i videod olid
parajalt konkreetsed ning kutsuvad üles „uuesti alustama”, siis nt Facebookis pole kampaania nii selge ning
erakonna seisukohtadest väga tihti lugeda ei saa. Tihti oli postitatud kutseid debattidesse, teateid mõne liikme
valijatega kohtumisest jne. SDE postitused Facebookis ja Twitteris kattuvad üks ühele.
Kui üldjoontes oli Facebookis jagatud info sarnane valimiskampaaniaga, st kasutatakse valimisreklaame, siis oli
olemas ka ainult Facebooki kasutajatele suunatud kampaania, kus palutakse ära tunda, millise kandidaadi
numbriga oli tegemist. Vastatakse kommenteerijate küsimustele, hoitakse üleval diskussiooni. Lisaks jagatakse
toimuvate ürituste kohta informatsiooni, üleval oli erakonna liikmete seisukohti väljendavate meediakajastuste
lingid, üleskutse varivalimistele jm.

Kvantitatiivne analüüs
Viited erakonna valimisprogrammile ja poliitilistele seisukohtadele olid Facebookis olemas, kuid leitavad alles siis,
kui liikuda edasi erakonna kodulehele. Lingid erakonnaga seotud teistesse keskkondadesse olid olemas (blogid,
teised sotsiaalvõrgustikud) ja samuti viited oma erakonna liikmetele. Kasutati eesti keelt.
Kvalitatiivne analüüs
Kampaaniaga seotud elemente (videod, pildid jms) oli vast isegi liiga palju. Ka enamik kandidaatide lehti oli
sotsiaaldemokraatliku atribuutikaga üle koormatud. Samuti oli Facebookis suur fotogalerii valmiskampaaniatest,
võimalus osaleda arvamusküsitlustes, otselink

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Youtube'i kanalile jne.

Kahepoolne suhtlus oli olemas, kuigi küsimustele ja tekkinud aruteludele ei vastanud sotsiaaldemokraadid ise,
vaid erakonna toetajad ja jälgijad.

40 http://www.facebook.com/sotsdem
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Twitter41: jälgijaid 459.
Twitter oli sotsiaaldemokraatidel tihedalt kasutuses, valimiste ajal lausa 3-5 postitust päevas. Teemadeks ikkagi
lingid erakonnaga seotud isikute artiklitele meedias ja blogides, sekka veidi ka valimisüritusi. Mõttevälgatusi ja
tsitaate ,nagu enamik Twitteri kasutajad praktiseerib, siin ei näe.

Youtube-i

42

oli üles laetud 71 videot, mida oli vaadatud 14 767 korda. Samad videod olid kasutusel ka

televisioonireklaamides.
Head tava pole rikutud.

41 https://twitter.com/#!/sotsdem

42 http://www.youtube.com/user/sotsdem
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Eestimaa Rahvaliit (ERL)
Eestimaa Rahvaliidu ridadesse kuulub 8528 liiget, kellest 88 kandideeris 2011. a Riigikogu valimistel.
Häälte arv kokku 2011. a Riigikogu valimistel: 12 184.
Kui enne valimisi teatas ERL, et hakkab sotsiaalmeedia kanaleid kindlasti usinasti kasutama, siis 1. märtsi
seisuga seda väidet kinnitada ei saa. Nimelt puudub Rahvaliidul oma lehekülg YouTube'is ning Twitteris.
Facebook43: 234 sõpra.
Facebooki oli lisatud teated debattidest, lingid kandidaate tutvustavatest lehtedest ning mõnikord ka
meelelahutusest, lisaks pressiteated, uudised ja muid lugusid. Sarnaselt teiste erakondadega ei kasutata
valimiskampaaniale eripärast visuaali, edastatakse linke meediakajastustest ja inimestega eriti ei suhelda. Suure
tõenäosusega ei kohtu Rahvaliidu valija ja erakond omavahel Facebookis.
Eraldi võiks välja tuua Facebooki kampaania „Riigijuht 2050“44 fotokonkursi, kus saab saata oma lapsepõlvepilte
ja lisada, kes nendest võiks edaspidi riiki juhtida, vihjates inimese võimalusele ise riiki juhtida. See kampaania
meeldis 626 inimesele.

Kvantitatiivne analüüs
Viited erakonna valimisprogrammile ja poliitilistele seisukohtadele Facebookis olid olemas, kuid leitavad alles siis,
kui liikuda edasi erakonna kodulehele. .
Kvalitatiivne analüüs
Kampaaniaga seotud elemente (videod, pildid jms) oli vähe. Kahepoolne suhtlus olematu.

43 http://www.facebook.com/profile.php?id=100001099527900&sk=wall

44 http://www.facebook.com/pages/Fotokonkurss-Riigijuht-2050/103704916375302?sk=wall
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Twitterit ei kasutatud.
45

Youtube: Kasutusel Rahvaliidu Noorte

videoteek. Üleval oli kaks videot, millest ühe taustamuusika

iseloomustab Rahvaliitu: „Mind jälle äratab üks vana tantsuviis...”, taustaks videomontaaž erakonna juhist
Andrus Blokist erakonna koosolekutel. Kontrastiks eelmise kõrvale oli aga Ilja Stožarovi kampaaniavideod "Nr
46

765"

47

ja "Nr 765. Episode 2"

, millesarnaseid võib harva näha. Suunatud olid need venekeelsele valijale, ent

vaatajal tekib küsimus, mis riigis ja kultuuris nende videote tegevus toimub.

45 http://www.youtube.com/user/rahvaliidunoored

46 http://www.youtube.com/watch?v=epa7Wz5g-qY&feature=player_embedded

47 http://www.youtube.com/watch?v=ruDnj26GDyQ&NR=1
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Head tava valimisreklaami puhul ei rikuta.
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Eesti Reformierakond
Eesti Reformierakonnas on liikmeid kokku 9302, kellest 125 kandideeris 2011. a Riigikogu valimistel.
Häälte arv kokku 2011. a Riigikogu valimistel: 164 225.
Reformierakonda iseloomustab tugev kohalolek sotsiaalmeedias. Erakond oli aktiivne nii Facebookis48, Twitteris49
kui ka YouTube'is50. Esimese puhul oli tegemist suurelt kõige laiemat jälgijaskonda omava erakonnaga, kellel on
enam kui 2300 toetajat. Positiivse tähelepanekuna võib märkida, et Reformierakond oli aktiivne tagasisidet
andma ja kodanikega Facebookis suhtlema. Kui kodanikud avaldavad reklaami vastu meelepaha, siis erakond
vabandab, kui kodanik küsib, miks poliitikud ja erakonnad omavahel kogu aeg tülitsema peavad, siis erakond
vastab ja seletab olukorda. Kuid reageerimine oli valikuline. Reformierakond pigem palus valima minna ja
valimistest osa võtta, mitte ei soovitanud agressiivselt ennast.

48 http://www.facebook.com/reformierakond

49 https://twitter.com/#!/reformikad

50 http://www.youtube.com/user/reformierakond
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Suunatus sihtgrupile
Sisuliselt edastatakse üleskutseid hääletama minna, lisades oma reklaamklippe ja meediaväljaannetes ilmunud
seisukohti. Visuaalides kasutatakse käimasoleva valimiskampaania kujutisi, jagatakse infot hääletamisviiside ja
majanduse kohta.
Palju edastatakse Andrus Ansipiga seonduvat informatsiooni, teised kandidaadid üldises voos nii välja ei tule.
Teiste kandidaatide leidmiseks oli tehtud eraldi lehitseja.
Kvantitatiivne analüüs
Viited erakonna valimisprogrammile ja poliitilistele seisukohtadele olid Facebookis kergesti leitavad, samuti olid
info ja lingid erakonna kandidaatidele hästi välja toodud. Kasutati eesti keelt.
Kvalitatiivne analüüs
Kampaaniaga seotud elemendid (videod, pildid jms) olid olemas ja väga hästi korraldatud, siinjuures oli erakond
kasutanud kindlasti sotsiaalmeedia ja eriti Facebooki hingeelu tundavat professionaali abi.
Ka Twitteris oli Reformierakond aktiivne, neil oli 420 jälgijat, kuid Facebookiga võrreldes oi Twitteris postituste
arv märksa tagasihoidlikum. Kui Facebookis on päevi, mil erakonna lehele tekib 6-8 uut postitust, siis Twitteri
lehele postitatakse päevas 1-2 uut teadet.
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Youtube: 33 valimistega seotud valimisvideot, sh kolm venekeelset. Eraldi võiks siinkohal välja tuua viimase,
51

negatiivse alatooniga hoiatusvideo „Kas ei ole vahet

”, mille sisukokkuvõte oli, et mida Eesti teeks ja mis meist

saaks, kui ei oleks Reformierakonda?
Head valimistava ei rikuta.

51 http://www.youtube.com/user/reformierakond#p/u/0/uHw2zbG6GXE
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Kokkuvõtteks
Facebook:
•

Teistest eristusid kvaliteedilt ja kvantiteedilt selgelt Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid, Rohelised ja

•

Väiksemad erakonnad, kuid ka Keskerakond jätsid kasutamata oma võimalused sotsiaalmeedias esile

IRL.
tõusta.
•

Nii mõnigi erakond esineb oma nime all Facebookis, kuid küsimustele ja kommentaaridele erakonna
nime all ei vasta. Seega nagu oldi olemas, aga ...

•

Kommenteerimisaktiivsus oli üldiselt madal ja vastused küsimuste postitajatele ilmusid aeglaselt või
üldse mitte.

•

Üldjuhul kommenteerisid ja vastasid erakonna liikmed ise või siis sõbrad ja toetajad.

•

Erakonna programmid ja kandidaatide endi tutvustused olid enamuses olemas, kuid üles leidmisega oli
raskusi.

•

Kui erakonna liikmete postitusi ei lisataks erakonna Facebooki, oleks selle sein päris tühi.

•

Kampaaniaelementide kasutamisega oli mõned pisut üle pakkunud, teised aga liiga tagasihoidlikud.

•

Valdavalt kasutati eesti keelt.

Twitter:
•

Twitter kehtib kui blogide eelpost ja Facebooki vahepeatus.

•

Twitteris kasutatakse peamiselt meediaväljaannete, blogide, Facebooki linke.

•

Diskussiooni Twitteri jälgijate vahel ei toimu.

•

Jooksvad mõttekillud erakonnalt olid Twitteri seinal harvad.

Youtube:
•

Üldiselt oli kõik mugavad midagi eraldi ja originaalset välja mõtlema ning üles laaditakse samad klipid,
mis ka televisiooni vahendusel valimisreklaami edastavad.

Kõik kokku:
•

Erakonnad ei teadnud, kas teha Facebooki sõbraleht, fännide toetajaleht või hoopis grupileht.

•

Erakondade valimisprogrammilised seisukohad ja põhiväärtused olid enamuses olemas.

•

Suhtlus nagu oli, kuid kelle vahel? e kommunikatsioon valdvalt ühepoolne.

•

Seda, kuidas tegelikult valimiskampaanias kasutada sotsiaalmeediat, tuleb veel õppida.

•

Facebooki lehel domineerivad oleminfo ja isiklikke suhteid käsitlevad märkused, mitte aga selge

•

Olematu

suunatus valijale.
oli

valimiskampaania

ajal

erakonna

kandidaatide

tutvustus

ja

tema

programmiliste

seisukohtade ülevaated.
•

Valijatele ei antud selget sõnumit, mida ühte nimekirja kuuluvad kandidaate ühendab ja millised on
nende ühised eesmärgid, mida Riigikogus läbi viia.

•

Selgusetuks jäi, mida erakonnad taotlevad, mis eesmärgil ollakse Facebookis.

•

Häälte arv erakonniti vs Facebooi kandidaatide ja erakonna sõprade/toetajate arv kokku näitab siiski, et
kes on aktiivsemad Facebookis, on saanud ka parema tulemuse valimistel.

•

Erakondade osaline oskamatus kasutatada sotsiaalmeediat ei mõjuta häältearvu valimistel.

•

Sõbrad/toetajad ollakse rohkem kui ühe erakonnaga, ehk ühelgi erakonnal ei ole lainult temale lojaalset
sõpra/toetajat.
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E) Kandidaatide kampaaniad üldlevinud sotsiaalsetes võrgustikes
(Facebook, Twitter, Youtube)
Sotsiaalvõrgustik on inimestevaheliste suhete võrgustik ning sotsiaalmeedia põhineb inimeste suhtlus- ja
eneseväljendusvajadusel ning võimaldab jagada kasutajate loodavat sisu. Kasutatavamad sotsiaalmeedia- ja
sotsiaalvõrgustike keskkonnad on Facebook, Twitter, Youtube, Orkut, Flickr, Digg, Linkedin, samuti foorumid,
52

blogid, kommentaariumid jms. Eestis kasutab (01.03.2011 seisuga) Facebooki

kokku 369 860 inimest ehk

28,65% elanikest. 45% kasutajatest on mehed ja 55% naised. Vanuseliselt jaotub kasutajate hulk järgmiselt:
37% kasutajatest on 18–24aastased, 32% 25–34aastased, 12% kuulub 35–44aastastele, 4% Facebooki
kontoomanikest on 45–54aastased ja 2% 55–65aastased ja vanemad.
Kui Liisa Past kirjutab, et "möödas on ajad, kus näoraamatus (FB) ollakse lihtsalt niisama", siis alljärgnev
analüüs annab tunnistust, et suurem osa Riigikogusse kandideerijatest ei ole endale veel selgeks teinud, milleks
ja kuidas ja kas üldse sotsiaalmeediat kasutada.
Esialgne analüüs näitab, et enamik inimesi justkui häbeneks, et nad kandideerivad või et neil on mõne parteiga
tihedam side. Nende Facebooki-lehel läheb elu edasi nagu enne valimisi, mängitakse mänge, soovitakse
üksteisele õnne ja loetakse, mida teised teevad, mõtlevad ja postitavad, ise sealjuures oma arvamust
avaldamata ja kommenteerimata, vaid lisades märke "meeldib".
Tihtipeale ei suuda kandideerija otsustada, milline roll tal sotsiaalmeedias on. Kas ta on seal kui oma nimega isik,
kes suhtleb oma tavalise elu tuttavatega või on Facebooki sein kanaliks, mille kaudu ka endale kampaaniat teha,
tegemata vahet, kas sihtgrupiks on pere, sõbrad, tuttavad või võhivõõrad. Vähesed on kasutanud võimalust teha
endale valimiste ajaks nn fännileht ehk toetajaleht, mille kaudu oma poliitilisi seisukohti, vaateid, tutvustusi ja
teateid edastada. Tihtipeale haarab nii uusi tulijaid kui ka vanu olijaid näoraamatus soov sõbraks saada kellega
tahes, lootuses ka uue "tuttava" kaudu mõjutada tema valimiseelistusi. Kunstikriitik Andri Ksenofontov
kommenteerib uuele sõbrale, et "paljud otsivad siin mängu-, paljud poliitikakaaslasi, mõned lihtsalt tahavad asju
müüa". Edgar Savisaar muretseb, et tema Facebooki konto saab varsti 5000 täis ja see pidi olema lõplik arv ,
seega tuleb edaspidi vanemad olijad üle vaadata ja loobuda nendest, kes kasutavad tema kontot ära
enesereklaamimiseks või muuks taoliseks

53

. Savisaar ei tea, et tegelikult oleks tal mõistlik kasutada fänni e

toetaja lehte, kus igaüks saab vabalt tulla ja minna millal tahab ning 5000 fänni ei ole piirarv.
Alljärgnevalt toome välja erakonna kandidaatidega seotud sotsiaalvõrgustikud. kus Facebookist, Twitterist ja
Youtube'ist leidmise põhimeetodina kasutati märksõnana kandidaadi nime vastavas keskkonnas. Kui esimese
lehekülje vastete hulgast tuli välja vastava kandidaadi isiklik Facebooki konto, Twitteri leht ja Youtube'i
videoteek, lisati see analüüsitabelisse. Kuid peab märkima, et kodeerimisel ilmnes, et osa analüüsitavaid võis
jääda märkamata, kuna paljud, kes kodeerisid, ei kasutanud kohe võimalust pärast nime otsingut otsida ka teiste
võimaluste (See more results for ...) alt. Nii võis jääda märkamata osa fänni- ehk toetuslehti ja ka grupilehti.
Kokku kogunes sellisel meetodil 443 kandidaati 789-st. Seega 56, 14 % kanidaatidest oli oma Facebooki leht või
konto olemas.
Analüüsi

läbiviimiseks

vaadeldi

ühel

päeval

kolmest

(26.-28.

veebruaril

2011)

kõikide

kandidaatide

sotsiaalmeediakanaleid ning fikseeriti kõik nendes ilmunud teated ja sõnumid. Sotsiaalmeediakanalid kodeeriti ja
neid kirjeldati vastavalt juhendile. Kuna kandidaadid kasutasid Twitterit ja Youtube vähe, siis on analüüsis
piirdutud osaliselt ainult näidetega vastvatest keskkondadest. Analüüsitabelis olid Twitteri ja Youtube olemasolu
fikseeritud ja kaardistatud.
52 http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/estonia/last-month#chart-intervals

53 Savisaar läheneb Facebookis sõprade piirarvule, PM 13.04.2011; http://www.postimees.ee/?id=418786
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ERAKOND
Erakond Eestimaa Rohelised

FACEBOOKI KONTODE ARV
71

Vene Erakond Eestis

5

Iseseisvuspartei

9

Kristlikud Demokraadid

7

Isamaa ja Res Publica Liit

76

Keskerakond

60

Sotsiaaldemokraadid

71

Rahvaliit

44

Reformierakond

78

Üksikkandidaadid

22

KOKKU:

443

Kandidaatide Facebooki kontodest tehti üldülevaade ning teostati nii kvanitatiivne kui ka kvalitatiivne analüüs.
Analüüs on illustreeritud erinevate väljavõtetega nii Facebookist, Twitterist kui ka Youtube'ist. Lõpus tuuakse
välja tähelepanekud, mis jäid silma ja iseloomustasid kõiki 2011. aastal Riigikokku pürgivate kandidaatide
sotsiaalmeediakanaleid üldiselt.
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Erakond Eestimaa Rohelised
Erakonna Eestimaa Rohelised (edaspidi rohelised) nimekirjas kandideeris Riigikokku 122 kandidaati, kellest osa
(59 kandidaati) olid nn vabatmehed ehk nõustunud parteituna kandideerima erakonna nimekirjas. Tuntumad
nendest olid Eerik-Niiles Kross, Artur Talvik, Kaarel Tarand, Üllar Luup, Pille Tomson ja Jaan Sööt. Rohelisi
iseloomustasid segadused nimekirja koostamisel, kes mis tingimustel sinna sai kuuluda. Ilmekas oli ka see, et
esitosin pandi paika erakonna kärajatel, kus otsustati, et kandidaatide reastamine saab üleriiklikus nimekirjas
olema nn tõmbluku meetodil ehk kandidaadid reastatakse vaheldumisi erakonnaliikmetest ja vabatmeestestnaistest ning alustatakse erakonnaliikmega. Nimekirja kujunemise protsessis liitusid küll vabatmehed-naised,
kuid erakonnast eemaldus osa rohelisi, kes otsustasid kandideerida üksikkandidaatidena, nagu Toomas Trapido
ja Eugen Veges. Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud nimekirjast hakkas silma, et rohelised soovisid päästa, mis
päästa annab, ning kõik vahendid selleks olid head. Kuid eelkõige oli see kandideerijate otsustada, millise
erakonna nimekirjaga nad soovivad liituda. Erakonna sisedemokraatia olemasolu või olematus näitab seda, kes
hääletavad ja otsustavad ja kes millisel positsioonil hakkab olema. „Aktuaalses kaameras” näidatud paarikümne
inimesega ringmäng ei teinud vaatajale selgeks, kes keda suunab ja kes otsustab.
122 roheliste kandidaadist omab näoraamatus lehte 71. Kõigile liitunuile oli avalikult nähtav 57 kontot, seega
pisut üle poole. Paljud neist olid loonud Facebooki konto juba aasta eest ja tänu sellele ka omale võrgustikku
ehitatud. Sõprade arv kõigub keskmiselt umbes sajast kuni paarisajani, kuid oli ka suuremaid hulki (nt H. Valner:
1283, A. Talvik: 963, A. Zahharov: 583 FB-sõpra).
Kvantitatiivne analüüs
Silma hakkab, et erakonnaga seotud lehti märgitakse vähe, kandideerijate isiklikke seisukohti kohtab samuti
väga harva, viiteid erakonna programmile enamasti ei ole ja üldiselt paistab välja teadmatus, kes tahetakse olla,
kas avaliku või eraelulisse sfääri levitaja. Märkimata oli ka oma ajaveeb, kodulehekülg või muu lisakanal. Hakkab
silma, et esitosina kandidaadid olid aktiivsemad oma teadet ja sõnumit levitama. Hooletusse oli jäetud Facebooki
põhiline võlu: kahepoolne suhtlus, mitmel kontoomanikul ei olegi oma sõpradele midagi öelda, tõenäoliselt piisab
nende meelest, kui antakse nõusolek olla FB-sõber.

Kvantitatiivne analüüs
viited erakonna kampaaniatele
lingid teistesse keskkondadesse
viide erakonnale
sõbraks saades
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Kvalitatiivne analüüs
Üleval ei ole praktiliselt üldse kampaaniaga seotud materjale, kandidaatide fotod oli juhuslikud, enamik pilte
pärineb arvatavasti mõnelt koosviibimiselt. Erakonna juht (M. Strandberg

54

hoiab ennast näoraamatus lukus.

54 http://et-ee.facebook.com/people/Marek-Strandberg/100000206655210
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Tundub, et enamusel oli täiesti ükskõik, kas nad kandideerivad või mitte.
Oli ka erandeid. Näiteks Üllar Luup oli teinud lisaks olemasolevale lehele 23.01.2011 ka oma fännilehe, mille nimi
oli Üllar Luup Riigikokku55, ent kuigi sõbralehel oli Luubil rohkem kui 1500 sõpra, fännab tema Riigikogu lehte 19
inimest. Hoolsalt tegutsevad Eero Liivik (üldnimekirjas 14.) ja Rasmus Lahtvee (11.). Seega, mida nimekirjas
allapoole, seda vähem kontaktsed kandidaadid oli. Kuid oma eralehel kuvada ennast kui roheliste erakonna
saadikut oli paljudele vist siiski raske ning puudub ka initsiatiiv, et mingi lisaleht teha.
Oma nime all oli ainus Twitteri kasutaja Eerik-Niiles Kross. Jälgijaid oli 519 ning oli kirjutanud 277 "säutsu".
Erakond oli ise tootnud reklaamklipid ainult seitsmele kandidaadile, kus oli sõnumina kasutatud ka valimistel
väljapakutud ideid ja sõnumeid. Oli ka üks venekeelne reklaamklipp. Paljud ei ole isegi vaevaks võtnud, et oma
klippi Facebooki laadida, kus seda saaks edukalt jagada oma FB-sõpradega. Võiba olla, et rohelised ei soovi
teiste kontosid valimisreklaamiga risustada, kuid teisi kandideerijaid jälgides oli selge, et kui ise ennast esile ei
tõsta, ei tee seda ka teised.
Kuigi videoturunduse spetsialistid soovitavad kandidaatidel teha just oma sõnumi ja lubadustega klipi, püüavad
netikeskkonnas pilku pigem veidi nihkes või sõnamänguga klipid. Vaatajanumbritest järeldub, et kuigi roheliste
klipid pole olnud kuigi edukad võrgustikes levima (vaatamisi 20–230), oli Kross, saades innustust IRL-i loosungist
"Vali kampsun", toonud 01.03.2011 välja ka oma meelelahutuslikuma Ivan Orava toetusklipi. Loodetavasti oli
autoritasudega kõik korras ja sellest probleeme ei tule. Ja tulemus räägib enda eest: poole päevaga 248
vaatamist. Kuid valimiste viimasel päeval oli siiski hr Orav Youtube'ist eemaldatud ja selle asemel võime näha
vastavat teadet.
Kokkuvõtteks
•

Roheliste erakond ei ole sotsiaalmeediakanalites väga avatud.

•

Seotust erakonnaga märgitakse vähe, samuti oli vähe viiteid programmile ja seisukohtadele.

•

Kampaaniaga seotud elemente (logod, pildid, videod) näidatakse minimaalselt.

•

Kahepoolne suhtlus oli madal.

•

Mida rohkem nimekirjas eespool, seda aktiivsem, mida tagapool, seda passiivsem.

•

Eristuvad vabatmehed.

•

Valimisvideod oli igavad ja väheköitvad.

55 http://www.facebook.com/pages/Üllar-Luup-Riigikokku/119672348104062
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Vene Erakond Eestis
Nimekirjas oli 16 kandidaati, kuid Facebooki profiil oli viiel kandidaadil. Enamik oli avanud FB konto juba 2010.
aasta talvel ja kevadel või 2011 talvel, kuid kasutajaid oli kaks. Kahjuks ei ole nendel lehtedel mitte mingisugust
infot, mis viitaks nende parteilisele tegevusele, seega ei saa ka täpsemast analüüsist rääkida. Vene erakonna
kõige aktiivsemaks liikmeks saab pidada Mustamäel ja Nõmmel kandideerivat Stanislav Tšerepanovit

56

, kellel oli

227 FB-sõpra, nii eestlasi kui ka venelasi.
Kvantitatiivne analüüs
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Viiteid erakonna programmile ja teistele kampaaniatele ei ole. Kandideerijate isiklikke seisukohti kohtab samuti
väga harva ja üldiselt paistab välja oskamatus ja tahe sotsiaalmeediat kasutada. Märkimata oli, kas kellelgi oli ka
oma ajaveeb, kodulehekülg või muu lisakanal. FB põhiline võlu – kahepoolne suhtlus – ei rakendu siin
kampaaniaosana, vaid pigem isiklikul pinnal.

57

Kvalitatiivne analüüs
Stanislav Tšerepanovi konto oli kaunistatud kampaania pildiga, kus ei puudu ka number, kuid see oli ka kõik.
Aktiivsem suhtlus toimub kui Stanislavil oli sünnipäev. Seinalt saab lugeda Andra Veidemanni, Ott Lumi, Liisa
Pakosta ja Marju Läniku sünnipäevaõnnitlusi konto omanikule. Lisaks oli mõned vähesed teated ja viited, kõik
vene keeles. Stanislav oli tänanud kõiki sünnipäevaõnnitluste eest nii eesti, vene ja inglise keeles.
Sergei Aunapuu, Juri Zuravljov, Gennadi Suhhov ja Igor Kukolev oli tagasihoidlikud mehed,kes ennast eriti ei
58

eksponeeri. Kampaaniatunnuseid näeb veel vaid Igor Kukolevi

lehel. Viiteid enda või erakonna programmidele

ja seisukohtadele ega viiteid Vene erakonnale Eestis ei leidunud.
59

Sõprade hulk oli kahjuks Vene erakonna kandidaatidel nii väike

, et pikemat analüüsi siinkohal ei saagi teha.

Tundub, et Facebooki konto oli küll tehtud, kuid soov seda pidada ja infoga täiendada oli jäänud muude
tegemiste kõrval tagaplaanile. Kuid siinkohal võib põhjuseks olla, et ka oma tuttavad ei oma Facebooki kontot ja
ka Eesti venekeelne elanikkond ei ole enda jaoks seda suhtluskanalit enda jaoks veel avastanud.

56 http://www.facebook.com/profile.php?id=1720531205

57 Andmed on esitatud numbrites, kuna analüüsitavate hulk oli väga väike.

58 http://www.facebook.com/profile.php?id=100000998181777&sk=wall

59 Stanislav Tšerepanovil-227 ja Igor Kukolevil- 47sõpra
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Vene erakonna kandidaadid Twitteris ei säutsu ja Youtube'i ei kasutata.
Kokkuvõtteks
•

Passiivne.

•

Viiteid erakonna programmile ja teistele kampaaniatele ei ole.

•

Oskamatus või soovimatus sotsiaalmeediat kasutada.

•

"Ka üks oli võitlusväljal sõdur " – Stanislav Tšerepanov.

•

Üksikud kampaaniaelemendid.

•

Twitter ja Youtube oli kasutamata.
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Eesti Iseseisvuspartei
Iseseisvuspartei ridades kandideerib kokku 16 liiget, kõik mehed keskmine vanusega 50,6 aastat. Väikeparteide
piiratud rahalised võimalused ilmnevad ka uute meediate avastamisel. Kui Facebook oli, kuigi tagasihoidlikult,
kasutusele võetud, siis Twitter ja Youtube veel ootavad avastamist.
Erakonna raudvarad Vello Leito ja Peeter Paemurru oli leidnud endale teised suhtluskanalid. Iseseisvuspartei
ridades kasutab Facebooki 9 kandidaati ja üks kandidaat, Hannes Vanaküla, oli teinud endale ka eraldi
toetajalehe, mis oli kampaaniakeskne.
Kvantitatiivne analüüs
Viiteid erakonna programmile või seisukohtadele on leida 4-l, samuti on teatav toetus olnud teiste kandidaatide
kampaaniatele (4),Üles laaditud ei ole kampaaniaga seotud materjale ega ka viiteid teistesse keskkondadesse.
Facebooki lehtedel oli vaatamata sõprade vähesusele siiski ka väiksed keskustelud ja kommentaarid
valimisteemadel. Kutsutakse üles hääletama Iseseisvuspartei poolt ja edastatakse kõiki meediauudiseid, mis
puudutavad oma partei kõrval ka üksikkandidaate. Sõnumite üldine tonaalsus oli veidi revolutsiooniline ja käre.

Kvantitatiivne analüüs
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Kvalitatiivne analüüs
Fotod oli olemas, kuid mis viitaksid valimisnumbritle, üles oleks riputataud kampaaniapilte ja -videoid ei ole.
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Sõprade arv kõigub keskmiselt 15–367 vahele, keskmiselt 50 sõpra. Hannes Vanakülal, kellel oli nii personaalne
kui ka kampaanialeht, oli sõprade ja jälgijate arv vastavalt 105 ja 15. Aeg-ajalt haarab osa kandideerijaid soov
teatada ka oma tegelikke eelistusi ja nii teatab Henn Leetna, nr 2, et tema oli tegelikult "vabariiklane" ja Tarmo
Kruusmägi, et ta oli "Õnnelike Inimeste Erakonna esindaja".
Iseseisvuspartei kandidaadid Twitterit ja Youtube'i ei kasutata.
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Kokkuvõtteks
•

Infoliikumine vilgas, kuid kitsas ringis.

•

Maskuliinne.

•

Tundub, et esinumbrid usaldavad traditsioonilisi kanaleid.

•

Viiteid erakonna programmile, kampaaniatele oli vähe.

•

Kas tegemist oli ikkagi iseseisvuspartei esindajaga või...

•

Kui meediat ei oleks, ei ole seinale midagi postitada.

•

Revolutsiooniline ja veidi käre.

•

Twitter ja Youtube olid kasutamata.
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Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid
Riigikogu valimistel osaletakse 15 nimega, kellest tuntumad oli Peeter Võsu, Aldo Vinkel ja Irina Stelmach.
Facebooki kasutab 7 kandidaati. Kristlikule erakonnale omaselt oli ka sõnumid ja teated "pehmed", juttu oli
pannkoogihommikust ja eesootavatest sõnavõttudest, mida saab kuulata ka kristlikust Pereraadiost. Postitusi
tihedalt ei tehta ja FB-sõpru valimiskampaaniatega ärevile ei aeta. Kummalgi esinumbril oli FB-sõpru vastavavalt
760 ja 684. Võrgustik oli kogutud alates aastatest 2007 ja 2009 ehk tasa ja targu. Facebooki profiili kasutatakse
rohkem kristlike väärtuste levitamiseks kui aktiivseks valimiskampaaniaks. Mõned kandidaadid olid oma kontod
võõraste eest küll sulgenud, kuid sõbraks saanuna ilmnes, et neil siiski midagi uut ega põnevat pakkuda ei olnud.
Seega oli neile tähtis oma isiku privaatsus ja seda ette heita ei saa, kuid isik, kes kandideerib valimistel, peaks
arvestama, et võimalikud valijad otsivad igalt poolt kandidaatide kohta infot.
Kvantitatiivne analüüs
Kristlikud Demokraadid oli sotsiaalmeedias aktiivsed, toetatakse teisi, viidatakse nii üksteise sotsiaalmeedia
kanalitele kui ka teistesse keskkondadesse. Nagu eelpool öeldud, kasutavad kristlikud demokraadid Facebooki
pigem oma tutvusringkonna jaoks kui valimiskampaaniaks, seda kinnitab ka, et ainult üks kandidaat viitas ka
erakonna valimisprogrammile. Kahepoolset suhtlust oli vähe ja ka see peamiselt erakonna kandidaatide vahel.
Tihedalt viidatakse ja lingitakse blogile "Koguja Kroonikad"

60

. Kuna kandidaate oli vähe, oli tabelis arvud toodud

numbrites.
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Kvalitatiivne analüüs
Kampaaniaelemente kasutusel ei olnud. Samuti ei hakanud silma kampaaniasõnumeid, videoid ja fotosid
valimisüritustelt. Seega ei näitajaid eraldi välja graafikuna. Lingid olid teiste meediaväljaannete artiklitele või
telesaadetele. Sõprade arv oli enamasti väike, kuid erakonna juhtfiguuridel (Peeter Võsu 760 ja Aldo Vinkel 684)
täiesti arvestatav hulk. Kuid kas see aitab ka hääletuskastide juures, näitab aeg.
Twitteri ja Youtube'i kasutajaid kristlike demokraatide seas ei leidunud.
Kokkuvõtteks
•

Levitatakse peamiselt kristlikke väärtusi kui erakonna seisukohti.

•

Suletud osaliselt, kuid ei saa aru, kelle eest ja mida varjatakse.

•

Üksteist toetatakse, viidatakse nii üksteise sotsiaalmeedia kanalitele kui ka teistesse keskkondadesse.

•

Kampaania elemente ei kasutata.

•

Lingid viitasid teiste meediaväljaannete artiklitele või telesaadetele.

•

Sõprade-toetajate arv oli enamasti madal, v.a erakonna juhtfiguurid.

•

Twitterit ja Youtube'i ei kasutata.

60 http://usk-lootus-armastus.blogspot.com/
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Üksikkandidaadid
Kõige värvikam ja kirevam seltskond, kes väidetavalt ei oma meeskonnatöö oskusi, ent oli isepäine ja
ettearvamatu, kui peaks valituks osutuma. Seltskond, kes hingab ülejäänutele kuklasse, kuid seda, kas
suurparteidele või napsavad hoopis teiste väikeparteide hääli, näitab 6. märts. Nende seas oli kirglikuid
Facebooki postitajaid kui ka passiivseid kandideerijaid, oli eestlasi ja venelasi, nii rohelisi, sotse kui ka IRL-i
esindajaid, samuti uute parteide loojaid ja järjekindlaid Euroopa Liidu vastaseid, seega kõigile midagi. Facebooki
konto oli 22 inimesel ehk 68,75%-l, neist eraldi kampaanialehed kolmel ehk 9,37%-l. Üksikkandidaate
iseloomustab avatus, kuid tihti näeb ühepoolseid, igavaid ja ilma igasuguse infota lehti. Osa üksikkandidaate oli
teinud ka ühise lehekülje, mille nimeks Ühinenud Üksikkandidaadid

61

.

See, et 32 kandideerijast oli suutnud

ühineda ainult 8, sest teised ei ole pidanud vajalikuks liituda, näitab jällegi koostöösuutmatust ja tahtmatust
leida ühiseid kokkupuutepunkte.
Enamus üksikkandidaate oli sündinud vahemikul 1950–1970, kuid oli ka vanemaid ja nooremaid. 27
kandideerijat olid mehed, 5 naised. Paljusid üksikkandidaate iseloomustab eemaldumine oma koduparteist,
nimekirjas oli sotsiaaldemokraate, IRL-i ja roheliste erakonna esindajaid. Esindatud oli varasematest valimistest
kuulsust kogunud eurovastane Antti Poolamets ja endine diplomaat Mart Helme koos poja Martin Helmega.
Naistest kunagine Kaitseliidu Kodutütarde liikumise juht Anne Eenpalu, kes nüüd Lindatütreid ja Kalevipoegi
suunab, ja endine Ühenduse Res Publica ja varem Riigikogu liige olnud laulja Siiri Sisask.
Kvantitatiivne analüüs
Üksikkandidaate iseloomustab suur avatus, paljud neist oli näinud just Facebookis võimalust oma vaadete ja
seisukohtade edastamiseks. Ära pole unustatud ka teisi kandidaate, viidatakse nende kontodele või meedias
ilmunud teadetele. Iseloomustavaks oli ka see, et paljud peavad ajaveebi, kuid tundub, et tihti unustatakse
Facebookis sellele viidata või jääb linkimine lihtsalt tehniliste oskuste taha. Paljude kandidaatide lehed olid siiski
ka lihtsalt FB-sõprade korjajad, kus kahepoolne suhtlus täiesti puudub.

Kvantitatiivne analüüs
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Kvalitatiivne analüüs
Niisama lihtsalt sõbrad kellegi lehele ei jõua, kuid kuidas nad sinna saada? Silma hakkab, et mõnedel
kanidaatidel vahest ongi oma konto tegemine Facebooki ühekordne valimisaktsioon, millele valimiskampaanias
väga ei loodeta. Videoid kasutatakse vähe (kokku 7) ja Twitteris oli ainult üks kandideerija (Veiko Rämmel).
Perekond Helmed esinevad oma tuntud headuses ja kuigi Martin Helme fännileht oli pisut hilja üles saanud (seda
esines päris tihti, et alles veebruaris ilmusid "kampaania fännilehed"), olid nemad ka ühed aktiivsemad suhtlejad.

61 http://www.yksikkandidaadid.ee/
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Veiko Rämmel oli samuti aktiivne FB-s ja 3198 "sõpra" olid pidanud vajalikuks tema tegemistega kursis olla.
Üldiselt tundub, et protsent ongi tagasisidel kuskil 1%, seega mida rohkem "sõpru" seda rohkem ka tagasisidet,
mida vähem sõpru, seda rohkem tuleb endal kirjutada/pakkuda ning ennast näidata.
Twitteris ainult üks kandidaat ja Youtube'i kasutab ainult seitse kandidaati. Videote originaalsus ja pilkupüüdvus
oli väike ja teostus jätab soovida. Suure tõenäosusega, keegi ka huvist mitte, teistkorda enam selliseid videosid
ei vaata.
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Mõned näited
Priit Tammeraid
Priit oli tõsine Eesti mees, kes iseloomustab ennast järgmiselt: "Vahetevahel on mul tunne, et ma ei tunne
ennast ise ka. Samas on alati kindel, mida minult võib oodata." Facebookis oli tema sõprade ring avalik.
Kampaaniat teeb ta tõenäoliselt mujal, pikemal uurimisel selgub, et oma ajaveebis. Priit Tammeraid oli üks
vähestest, kellel oli ajaveebis täpsemalt kirjas, miks ta Riigikokku kandideerib, miks üksikkandidaadina ning
millised olid tema seisukohad. Sõpru kokku 238. Twitteris ja Youtube'is ei osale.
Toomas Trapido
Facebookis tagasihoidlik, mõõdukalt aktiivne, valimised olid segatud igapäevategemistega. Lehelt leiab ka tema
valimisteesid tervishoiu kohta. Trapido oli teiste üksikkandidaatide suhtes sõbralik, üksteist soovitatakse
vastastikkku. Üheks jututeemaks oli, kuidas tõusta meedias oma seisukohtadega esile. Trapido oli väga rahul, et
suudab seda teha Delfis 20. veebruaril. Lisaks oli meeldiv, et Trapido oli teinud ka eraldi kampaanialehe, millel oli
149 fänni, üleval alates 20. jaanuarist 2011. Sellel lehel oli võimalik saada tema valimis-tegevusest ja -ideedest
täisülevaade, lisaks suhtleb Trapido oma fännide ja sõpradega aktiivselt, muidugi see kahel lehel pendeldamine
oli üldiselt üksteist kordav. Sõpru kokku 753.
Trapido teeb kampaaniat ka Youtube'is, kahjuks oli persooliiklipp pikk ja lohisev: kokku 3 minutit. Seda oli
vaadanud 65 inimest, kuid kas ka lõpuni, oli raske öelda. Vikerkaare TV oli üles pannud veel 5 klippi, kus oli juttu
kogukondadest, tervisest, metsast ja "Teeme ära" kampaaniast. Lisaks veel üks video koostööst ja hirmuvabast
ühiskonnast. 7 videot ühe üksikkandidaadi kohta oli ilmselge liialdus, sest ka vaatajanumbrid näitavad, et keegi
eriti neid vaadata ei jõua.
Twitterit ei kasuta.
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Mihhail Derbnev
Kahjuks ei ole siin ka palju kirjutada. Pilt Facebookis või õigemini pilditus räägib ise enda eest.

62

Andreas Reinberg
Facebooki konto ja valimiskampaania leht olid täiesti identsed, ainult ühe sõpruskond oli 178, teisel 104 toetajat.
Leo Kunnas
Harju- ja Raplamaal kandideeriv reservkolonelleitnant sobib negatiivseks eeskujuks, kuidas Facebooki kontot
mitte pidada. Üksikvõitleja oli saanud terve hulga FB-sõpru, kokku 882, kuid sõnumit tal neile ei ole või tuleb
seda vanemate postituste seast hoolega otsida. 19.01.2011 loodud konto püüab usinalt kontakte, kuid sõprade
postitustele vastamine või tänamine, kui keegi teatab, et oli Leo poolt hääletanud, mis peaks hea suhtluse juurde
käima, oli Leole liig. Võimalik ka, et ta oli neid tänanud personaalselt. Paar viidet oma voldikule keskkonnas
issuu.com
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kus 357 vaatamist oli olnud, oli üldiselt vaikuses. Leo Kunnas ei soovita teisi ega tõsta ka kedagi

esile. Vahest teeb ta seda igaühega individuaalselt meili teel? FB seinalt oli näha, et teised üksikkandidaadid teda
toetavad, püüavad saada kontakti, haarata vestlusesse, kuid Leo vaikib. Twitteris Leo ei säutsu, kuid Youtube'is
oli esindatud ühe väga tõsise videoga.
Järgnevalt oli välja toodud pildiliselt mõningaid üksikkandidaatide Facebooki konto näited, mille seas võib leida
nii aktiivsemaid kui ka tagasihoidlikumaid lehti. Neid kõiki iseloomustab see, et tihtipeale jääb kandidaadi
postitus seinale iseenda kommentaari püüdma, või toimub arutleu üksikkandidaatide vahel isekeskis. Tundub, et
paljud FB-sõbrad oli nendel lehtedel uudishimust kui siirast huvist üksikkandidaatide seisukohtade vastu ja
valmisolekust nende poolt hääletada.
Kokkuvõtteks
•

Oli nii kirglikke FB postitajaid kui ka passiivseid kandideerijaid.

•

Oli nii eestlasi kui ka venelasi, nii rohelisi, sotse kui ka IRL-i esindajaid, uute parteide loojaid kui ka
järjekindlaid Euroopa Liidu vastaseid, seega kõigile midagi.

•

Paljusid iseloomustab avatus, kuid tihti näeb ühepoolseid, igavaid ja ilma igasuguse infota lehti.

•

Suutmatus koostööd teha.

•

Ära pole unustatud ka teisi kandidaate, viidatakse nende kontodele või meedias ilmunud teadetele.

•

Paljude kandidaatide lehed olid siiski "tuttavate" korjajad, kus kahepoolne suhtlus täiesti puudub.

•

Ei ole ära kasutatud ka oma tuntust.

•

Mida rohkem sõpru/toetajaid, seda suurem ka kahepoolne suhtlus.

•

Youtube'i kasutab ainult seitse kandidaati ja videod olid halva kvaliteediga.

•

Twitteris ainult üks kandidaat.

62 http://www.facebook.com/profile.php?id=100000824805143&sk=friends

63 http://issuu.com/reserv/docs/kunnas
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Isamaa ja Res Publica Liit (IRL)
IRL-i nimekirjas kandideerib 2011. aastal riigikogu valimistel 124 inimest. Neist 76 olid esindatud Facebookis ja
teistes sotsiaalmeediakanalites oma isikliku kontoga. Tulemusi võib võrrelda 2009. a analüüsiga, kus E-riigi
Akadeemia uuris kohalike omavalitsuste valimisaegset internetikampaaniat. Iga 10. kandidaat oli 2009. a sügisel
esindatud kas Twitteris või Facebookis. 2011. aastal esindas IRL-i sama suhtarvuna sotsiaalmeedia kanalites iga
kolmas.
Kvantitatiivne analüüs
Kui 2009. aasta online-kampaaniaid iseloomustas sisulistesse diskussioonidesse mitte-laskumine, siis IRL-i
sotsiaalmeediakanalite analüüsi põhjal võib välja tuua, et isegi kui puudusid viited seotusele kampaaniaga, siis
seda

suuremal

määral

püüti

tekitada

diskussiooni

aktuaalsetel

valimisteemadel.

Ka

aktiivsemate

sotsiaalmeediakanalite omanikud jagasid viiteid artiklitele, et tõsta esile olulisemaid küsimusi ning võimaldada
selleteemalist arutelu.

Kvantitatiivne analüüs
Viited oma erakonna kampaaniatele/liikmete
Lingid oma teistesse keskkondadess
viited valimisprogrammile
suletud
avatud
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Diskussioonidesse haaramine sotsiaalmeedias ei olnud aga väga õnnestunud, see toimus peamiselt mõningate
esikandidaatide kontodel, kus sisutootjateks olid kandidaadi kõrval ka tema sõbrad ja fännid.
76-st Facebooki kontot omavast kandidaadist oli 52-l see avalik, hoolimata sellest, kas omati viiteid kampaaniale
ja erakondlikule seotusele. Huvitav, et vaid pooled neist, kelle konto oli avalik, omasid otsest viidet erakondlikule
valimisplatvormile. Ülejäänud 26 kandidaadil puudus otsene ja nähtav viide IRL-ile.
Kvalitatiivne analüüs
Ise aktiivselt sisu täitmine jäi IRL-i kandidaatide puhul madalaks, viie palli süsteemis keskmiselt 1,7. Paljudel
juhtudel piirduti valimiskampaaniaga kontol sellega, et nimetati ühes postituses oma valimisnumber ja innustati
valima minema. Järgmisena oli viitena Facebookis oma profiilipildiks valimisnumbriga pilt, suurel osal selle viite
tegijatest polnud rohkem erakondlikku seotust välja toodud. Vestlusest mõne analüüsitud IRL-i ridades
kandideeriva sotsiaalmeediakanali omanikuga selgus, et pigem nähakse Facebookis oma sõpru, kes nagunii
teavad isiku erakondlikku kuuluvust, ja et kampaania jaoks see ei ole nii oluline väljund. Kõige suurema
jälgitavuse ja aktiivsusega olid erakonna 10 esinumbrit, kellest kolmel – Ken-Marti Vaheril, Urmas Reinsalul ja
Ene Ergmal – puudus oma konto.
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Olulisem oli aktuaalsete teemade kuvamine ja neis aktiivselt kommenteerimine, mitte nii palju korduvalt oma
valimisnumbri lisamine. Kanaleid nähti pigem väljundina tõestamaks oma pädevust teemadel kaasa rääkimiseks.

Kvalitatiivne analüüs
naljad
kasulik info
suunatus sihtgrupile
muu
animatsioon
foto
video
0

5

10

15

20

25

30

Erandina võib tuua näiteks Mart Nuti, kes ei omanud Facebookis mitte isiklikku lehte, vaid just nimelt fännilehte,
mille sisu ta aktiivselt täitis. Samuti tegid M. Nutt, A. Herkel ja L. Vahtre ka humoorika tooniga ühiskampaania
"Vali kampsun", mida levitati Facebookis, Youtube'is ja teistes sotsiaalmeedia kanalites ning mis sai toetajatelt
väga hea tagasiside. Samuti võib esile tõsta Tarmo Kruusamäed (Kojamees), kes oma kontol samuti aktiivselt
korraldas kutsus kõiki nii oma kui ka erakonnakaaslaste valimisüritustele.
Välja võib tuua ka selle, et mida rohkem oli kandidaadil FB-sõpru, seda rohkem toimub kontol kampaaniaalast
tegevust ja oli viiteid valimistele. Mida vähem sõpru oli, seda vähem aktiivsem kandidaat oli ja seda rohkem
keskendunud oma isiklikule tegevusele. Sisulise poole pealt – vähem
keskenduti meelelahtusele, suuremal osal viidati enda väljaütlemistele või tehti Facebooki kaudu avaldusi. Väga
vähesel määral viidati kaaskandidaatidele. Üllataval kombel ei olnud IRL-i kandidaatidel mastaapseid viiteid
konkureerivate kandidaatide mustamisele, pigem peegeldati erinevate lähtekohtade erinevust.
Twitter oli kandidaatide hulgas vähem populaarne, pigem nagu "hüppelaud" teistesse sotsiaalmeediakanalitesse,
nagu blogi ja Facebook. Silma hakkab, et paljudel oli küll Twitteri kontod, kuid nad ei kasuta neid. Nähtav
Twitteri-kampaania IRL-i kandidaatidel puudus.
Youtube'i kasutamise 2011. a riigikogu valimiste ajal võib hinnata madalaks. 125-st kandidaadist omasid
Youtube'is seotud kontot vaid 15. Valdavalt oli tegemist esikandidaatidega, kellest olid üles laaditud pigem
humoorikad ülevaated erakonna siseüritusel näidatud tutvustusest, näitamaks piirkonna esinumbrit. Vaid mõned
kandidaadid, nende seas Ene Ergma ja Mart Laar, kasutasid Youtube'i kanalit ka sõnavõttudeks.
Kokkuvõtteks
•

Sotsiaalmeediakanalites oli IRL-i kandidaatidest esindatud üks kolmandik.

•

Sisu tootmisel jäädi pigem tagasihoidlikuks ja kampaaniaväljundina kasutasid kanalit üksikud.

•

Kanalit kasutati suures osas oma isiklikuks tegevuseks ja üle tuhande sõbra piiri ületas vaid kümmekond
kandidaati.

•

Facebooki kasutasid pigem nooremapoolsed suuremate valimispiirkondade esindajad.

•

Demokraatlikku diskussiooni IRL-i kandidaadid oma sotsiaalmeediakanalites ei kasutanud ning tegemist
oli rohkem kohaga, kuhu koondati meedias avaldatud artikleid.

•

Teistele kandidaatidele, kampaaniatele jne viidati väga vähe.

•

Ühisvaimu ja üksteise toetuse puudus, v.a kampaania "Vali kampsun".

•

Ainult enda eest!

•

Twitter vähe kasutusel.

•

Youtube'i videod peamiselt esinumbritel.
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Keskerakond
Keskerakonna kandidaatide kampaaniate uurimisel üldlevinud sotsiaalsetes võrgustikes lähtuti peamiselt
Facebooki kontodel olevast informatsioonist.
Paaril juhul oli Keskerakonna kandidaadil küll olemas Facebooki konto, kuid oli selgelt näha, et ta ise seda ei
halda (info pärines Vikipeediast). Sellisel juhul märgiti andmeanalüüsis, et kandidaadil Facebooki konto puudub.
Kontode avatuse hindamisel lähtuti sellest, kas oli võimalik vaadelda kandidaadi teateid ja sõnumeid. Kui seda
teha polnud võimalik, kuid oli näha üldinfo kandidaadi kohta, siis loeti konto suletuks.
Kvantitatiivne analüüs
Keskerakond oli esitanud riigikogu valimisteks maksimaalse arvu kandidaate ehk 125 inimest. Neist 60-l ehk
48%-l oli tuvastatav Facebooki isiklik konto. Avalikuks olid neist jäetud 46, mis oli 37% kõikidest Keskerakonna
kandidaatidest ja 77% neist, kes omasid Facebooki kontot. Valimisringkondade põhjal oli kõige suurem
Facebooki kontot omavate kandidaatide osakaal 2. ja 11. valimisringkonnas, vastavalt 62% ja 60%. Kõige
väiksem osakaal oli 6. ja 9. valimisringkonnas, vastavalt 29% ja 25%. Kandidaatidest, kes olid sündinud 1980–
1989, omas Facebooki kontot 83%. Kõige vähem ehk 28% omasid Facebooki kontot 1950.–1959. aastal
sündinud.

Kvantitatiivne analüüs
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Vaid ühel Keskerakonna kandidaatidest oli uuringupäeval kontol viide erakonna või isiklikule valimisprogrammile.
Mõnevõrra rohkem leidus viiteid isiklikule blogile või muule sotsiaalvõrgustikule ning erakonna muudele
kampaaniatele teistes keskondades, vastavalt 17 ja 12 viidet. Isiklike keskkondade puhul oli valdavalt tegemist
viidetega blogile, kuid oli ka üks viide Twitteri kontole. Erakondade kampaaniate puhul olid viited peamiselt
erakonna Youtube’i kontole.
Kvalitatiivne analüüs
Kõikidel avatud kontodest olid valimistega seotud postitustena lisaks sõnalistele postitustele kasutusel fotod
(43% avatud kontoga kandidaatidel) ja videod (24%). Nendest valimistega otseselt seotud postitustest võis
tuvastada suunatust sihtgrupile 12% ning jagatavat infot 14% juhtudest. Muu formaadiga postitusi oli 15%-l
kandidaatidest. Selle alla käisid peamiselt viited valimistega seotud ajaleheartiklitele.
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Keskerakonna valimiskandidaatide Facebooki kasutamise aktiivsus oli nende FB-sõprade arvu vaadates
võrdlemisi kesine. Keskmiselt oli igal kandidaadil 536 FB-sõpra, kõige väiksem FB-sõprade arv oli alla kümne
ning kõige suurem üle 4500. Vanuse järgi oli kõige enam FB-sõpru 1950ndatel sündinud kandidaatidel ja kõige
vähem 1930ndatel sündinud kandidaatidel. Selliste sõprade arvu juures oli keskmiseks jälgimise arvuks ühe
avatud kontoga kandidaadi ühe postituse puhul 4,6 ja kommntaare samadel tingimustel keskmiselt 1,7.
Avatud keskkondade sissekannete süsteemsust ja sisukust hinnates saab märkida, et suurem osa Facebooki
keskkondi olid täidetud ebaregulaarselt, ei sisaldanud valimisprogrammilist infot või kandidaat lihtsalt ei
kasutanud seda oma valimiskampaania jaoks. Keskerakonna kandidaatide loodud 46-st avatud keskkonnast jäi
silma valimiste hea tava rikkumist 7 juhul. Valimistava rikkumine ilmnes peamiselt konkurente halvustavate
kommentaaride või sellistele materjalidele viitavate postitustena.
Nagu kvantitatiivsetest andmetest selgus, oli Keskerakonna kandidaatide tegevus sotsiaalmeedia keskkondades
uuritud perioodil väga tagasihoidlik. Kui üle poole kandidaatidest üldse ei oma isiklikku Facebooki kontot ja
veerand olid selle enamiku kasutajate jaoks sulgenud, siis sisuanalüüsi põhjal võib väita, et avatud profiiliga
Keskerakonna kandidaadid ei kasuta täiel määral Facebooki võimalusi isikliku või erakonna valimiskampaania
tarbeks.
Eelnevalt esitatud andmete põhjal oli populaarsemaks ja valdavalt ka ainukeseks valimistega seotud
kampaaniamaterjaliks kandidaadi foto, mis oli varustatud erakonna sümboolika ja valimisnumbriga. Esines ka
meeleolukaid pilte valijatega kohtumistest.
Videote kasutamine ei olnud kandidaatide hulgas samuti populaarne. Vaid üksikud kandidaadid olid keskkonda
üles laadinud oma isiklikud videopöördumised, valdavalt oli tegemist partei valimisreklaamidega, millele viidates
püüti neid levitada.
Kandidaadid, kes ei osanud või ei tahtnud ise oma keskkonda sisustada, kasutasid ka võimalust viidata onlineväljaannete artiklitele, kuid seda esines vähe.
Kõige olulisemaks tähelepanekuks oli erakonna valimiskandidaatide Facebooki keskkondade puhul aga see, et
isegi kui kandidaat riputas üles mõne valimisteemalise mõtte või loosungi ja sellele reageeris potentsiaalne
valija, siis jäeti kasutamata võimalus oma seisukohti põhjendada. Sellest võib välja lugeda, et kui sotsiaalmeedia
valimisvankri ette rakendatakse, siis võetakse seda traditsioonilise ühesuunalise reklaamipinnana, mõistmata, et
internetikeskkonnad pakuvad palju rohkem võimalusi oma valijatega reaalsesse kontakti astuda ja diskussiooni
tekitada. Järgnevalt mõned sellekohased näited, kus kandidaadi keskkonnas arutatakse valimisteemasid ilma
keskkonna haldaja osaluseta.
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Kokkuvõtteks:
•

Kandidaatide kampaania sotsiaalmeedias oli juhuslik.

•

Kõikide

kandidaatide

keskkondades

oli

vähe

ühisosa

ning

erakonna

kandidaatide

seas

pole

sotsiaalmeedia kasutamine levinud.
•

Valdavalt oli keskerakondlikku kuuluvust võimatu keskkonnast välja lugeda.

•

Erakonna seas pole levinud internetipõhine valimisagitatsioon. Seda teevad vaid aktiivsemad ning
sedagi suhteliselt laisalt ja väheatraktiivselt.

•

Valimistava rikkumine oli seotud peamiselt konkurente halvustavate kommentaaride või sellistele
materjalidele viitavate postituste näol.

•

"Ühesuunaline" meedia.

•

Twitteri olematu kasutamine.

•

Youtube: nii palju, kui partei teeb, nii palju oli.
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Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) 2011. aasta Riigikogu valimiste üleriigilises nimekirjas oli 125 nime. Ligi
58% neist võib pidada aktiivseks vähemasti ühes suhtlusportaalis, Facebookis, mis vaatluse alla võetud kolmest
keskkonnast (Facebook, Twitter, Youtube) võimaldab pakkuda kõige mitmekülgsemat infot ning oli seejuures ka
ülejäänud kahega ühildatav. Seega oli loogiline, et enim oli panustatud enda ja oma erakonna valimisreklaamile
just selles keskkonnas.
Kvantitatiivne analüüs
Kõik SDE liikmed, kes oma Facebooki kontot aktiivselt kasutavad, teevad seda enamasti eesti keeles. Vaid kolmel
korral 71-st oli kasutaja profiilis kasutatud ingliskeelseid postitusi ning viiel juhul võis leida postitusi, milles oli
auditooriumi poole pöördutud vene keeles. Viimast olid teinud Jaak Allik, Karel Rüütli, Andres Anvelt, Jevgeni
Ossinovski ning Oleg Gogin. Jaak Allik ning Jevgeni Ossinovski kandideerivad Ida-Virumaal, Oleg Gogin
Haaberstis, Põhja-Tallinnas ja Kristiines, Andres Anvelt Tallinna kesklinnas, Lasnamäel ja Pirital ning Karel Rüütli
Harju- ja Raplamaal. Kui nimetatud isikute venekeelsed postitused olid mõeldud ka valimistulemusi nende kasuks
kallutama, oleks see ülejäänud võimalike põhjuste kõrval samuti loogiline.
Üllatavaks osutus aga asjaolu, et vaid 30 kandidaadi Facebooki profiilis oli viide erakonna või valimisprogrammile
ja poliitilistele seisukohtadele. Vaid 19 inimest 71-st olid oma profiili lisanud info teistest keskkondadest, milles
nad aktiivselt tegutsevad: enamasti blogid, paaril üksikul juhul koduleht.

Kvantitatiivne analüüs
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Kvalitatiivne analüüs
SDE veebikampaania, nagu tele- ja muud reklaamid, mõjub inimlähedaselt ning pehmelt. Seepärast oli vähemalt
Facebookis

keeruline

eristada

isiku

eraelulisi

ja

mittepoliitilisi

postitusi

neist,

mis

otseselt

mõeldud

valimiskampaaniat toetama. Seda muudab keerukamaks ka asjaolu, et väga mitmel SDE saadikukandidaadil oli
Facebooki profiilipildiks kampaaniapilt koos järjekorranumbri ja valimisringkonnaga, nagu juuresolevalt jooniselt
ka nähtub.
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Mis puutub kampaania elementidesse, siis fotosid jagasid needsamad, kes ka valimisprogrammi ja/või poliitilisi
seisukohti. 11 kandidaati olid kasutanud võimalust üles laadida poliitilisi ja valimisreklaamiga seotud videoid, mis
olid üldiselt toonilt asised ning võetud SDE Youtube’i-kanalist

64

, mida oli külastanud 14 178 inimest. Ilmselt

seepärast ei ole kandidaadid või kampaanialoojad ka aega ja raha lisakanalite tekitamisele raiskama hakanud –
vaid kolmel saadikukandidaadil oli oma Youtube'i kanal. Need olid Rannar Vassiljev, Gerd Tarand
Ossinovski

66

65

ja Jevgeni

, kes kõik paistavad noorte ja aktiivsete poliitikutena vähemalt veebikeskkondades silma.

125-st SDE liikmest oli aktiivne Twitteri konto 14 kandidaadil, kuid aktiivset poliitjuttu räägib seal neist vaid
käputäis. Karel Rüütli, Gerd Tarand, Barbi Pilvre ning Katrin Saks oli eristuvaimad näited. Seejuures oli Katrin
Saksa Twitteri-kanal peaaegu sajaprotsendiliselt kampaania käsutuses, teistel oli see pikitud ka mittepoliitiliste
säutsudega.
Youtube-kasutatakse valdavalt erakonna kanalit. Kuid kolmel kandidaadil oli ka oma kanal.
Kokkuvõtteks:
•

SDE veebikampaania puhul tuleks rääkida reklaamist Facebookis.

•

Kampaania elemente, valimisprogrammi tõi esile 11 kanidaati

•

Erakonna liikmete profiilidelt kampaaniaga seotud infot ei saa, kui välja arvata pildid ja kandidaatide
numbrid.

•

Väikeste erinevustega räägivad kandidaadid Facebookis siiski samadest asjadest, mis erakonna enda
Facebookis ning mis imagole palju juurde annab.

•

Kas teha sõbra või fännilehte?

•

Vähe viiteid erakonna programmile.

•

Twitteri ja Youtube kasutus

64 http://www.youtube.com/ user/sotsdem

65 Valimiskampaanias ei kasutanud oma videokanalit

66 http://www.youtube.com/user/vybor2011 (Ainult valimisteks tehtud videokanal)
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Pärast valimisi
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Pärast valimisi
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Eestimaa Rahvaliit
Rahvaliidu (RL) 2011. aasta Riigikogu valimiste üleriigilises nimekirjas oli 88 nime. Neist 44 saab pidada
aktiivseks vähemasti ühes suhtlusportaalis – Facebookis. Etteruttavalt võib öelda, et RL-i kandidaadid olid teiste
sotsiaalmeedia kanalite kasutamisel väga tagasihoidlikud, neid peaaegu ei kasutatud. Samas oli kõigil Rahvaliidu
kandidaatidel, kes omavad kontot Facebookis, need ka kõigile kasutajatele avatud. Kommunikatsiooniks valijaga
kasutavad Rahvaliidu liikmed Facebooki võimalusi üllatavalt vähe, vaid 20% kõikidest.
Kvantitatiivne analüüs
Rahvaliidu nimekirjas riigikokku kandideerijatest omavad Facebooki keskkonnas kontot pooled kandidaadid:
50%. Enam oli Facebooki kasutajaid pärast 1970ndat aastat sündinud inimeste seas. Enne 1950ndaid sündinud
rahvaliitlased Facebooki ei kasuta.

Kvantitatiivne analüüs
Viited kampaaniatele/liikmete keskkondadesse
Lingid oma teistesse keskkondadesse
Viide valimisprogrammile
FB konto
Kandidaate Kokku
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Rahvaliidu kandidaatidest üksikud olid postitanud oma seinale lähenevate Riigikogu valimistega seotud
Rahvaliidu valimisreklaami, mõned oli viidanud muudele allikatele kas uudiste, uuringute või millegi muu kaudu.
Värvikaim näide oli Koit Oras, kes 25. veebruaril kannustas enda poolt hääletama lausa iga 20 minuti tagant,
nagu näha juuresolevalt screenshot'ilt. Aktiivseim rahvaliitlane uuritud valikust oli Samuel Golomb, kelle
Facebooki postitused ning tegevused oli vaadeldud kandidaatide omadest kõige põhjalikumad ning asjalikumad.
Otsest valimiskampaaniat oli siiski keeruline tuvastada, neid leidub paari-kolme postituse jagu.
Samas näitab kvantitatiivne analüüs, et valimisteemalisi viiteid nii programmidele kui ka teiste liikmete
kampaaniatele oli väga vähe. Viited valimisprogrammidele puuduvad ning kõikidest kandidaatidest 9% viitab
oma teisele keskkonnale või erakonna teistele keskkondadele.
Kvalitatiivne analüüs
Võrdlemisi vähe kasutatakse valimisteemaliste videote ja piltide postitamise võimalusi Facebooki keskkonnas:

Kvalitatiivne analüüs
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pildilist materjali ei oldud uuringuperioodiks edastatud ning eksisteerisid üksikud videod. Valdavat osa
keskkondadest mitte ainult ei olnud valimiskampaania tarbeks kasutatud, vaid need olid üleüldiselt staatilised
ning valdavalt puudus isegi mõõdukas sisuloomine.
Keskmiselt oli rahvaliitlasest Facebooki konto omanikul ligi 200 sõpra. Vähest kasutamisaktiivsust peegeldab
kõige paremini ühe kommentaari kohta tehtud keskmine kommentaaride arv ja jälgimine. Nimelt jäi mõlemal
juhul keskmine näitaja oluliselt alla ühe.
Kandidaatide keskkonnad oli valdavalt varjusurmas ka valimiste ajal, st puudus süsteemsus ja valimistega
seotud info ning kui oligi aktiivsemaid kontosid, siis puudus seal valimistega seotud info.
Nii Twitteri kui ka Youtube'i kasutajaid Rahvaliidu kandidaatide seas antud valimistel ei tuvastatud. Youtube'is oli
Rahvaliit nõrgalt esindatud, kuigi nt Rahvaliidu noortel oli oma kanal. Vaadeldud kandidaatidest ei tuvastatud
oma kanalit mitte ühelgi. Ära märkima peab siinjuures Ilja Stozarovi valimisklipid

67

, mis senise Rahvaliidu

kuvandiga kuidagi kokku ei läinud. Linn, pantvangid, veri, must ja pime kuritegelik maailm, suunatud pigem
noorele ja seiklushimulisele vene keelt emakeelena kõnelevale noorele kui traditsioonilisele Rahvaliidu valijale.
Eriti kontrastsed olid Ilja klipid võrreldes RL-i noorte tehtud Andrus Bloki videoga

68

.

Kokkuvõtteks:
•

Kandidaadid ei kasuta Facebooki keskkonda oma valimiskampaaniaks ning enamasti oli need isiklikuks

•

Valimisteemalise postituste sisu piirdus oma valimisnumbri ütlemisega, ühel juhul kutsuti ka valijatega

tarbeks.
kohtumise üritusele.
•

Iseenesest oli vähene ka Facebooki kasutajate hulk, mis võib tuleneda kandidaatide
sotsiaaldemograafilisest struktuurist.

•

Facebooki pole kasutatud viitamiseks erakonna valimisplatvormile ega ka teistesse keskkondadesse.

•

Rahvaliidu kandidaatide Facebooki kontode kasutamisaktiivsus oli äärmiselt tagasihoidlik.

•

Pildimaterjal ja videote kasutus: olematu

67 http://www.youtube.com/watch?v=epa7Wz5g-qY; http://www.youtube.com/watch?v=ruDnj26GDyQ

68 http://www.youtube.com/user/rahvaliidunoored
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Reformierakond
Reformierakonna 125-st kandidaadist olid Facebookis esindatud vähemalt 78 (sh Andrus Ansipi Facebooki
fännileht), mis moodustab 62,4%. Valdav osa kandidaatide profiilidest oli suletud ning juurdepääsetavad vaid
juhul, kui kandidaat lisatakse Facebookis sõbraks. 67-l juhul 78st olid Riigikogu kandidaatide profiilid suletud
ning selleks, et analüüsida Reformierakonna kandidaatide kampaaniaid sotsiaalmeedias, tuli lisada kandidaadid
sõbraks. 23-l juhul 67st, mis moodustab 34,3%, sõbrakutse aktsepteeriti.
Kvantitatiivne analüüs
Üldjoontes võib öelda, analüüsides kandidaatide Facebooki profiili, et erakonna valmisplatvormile otsesed viited
puudusid ja pigem leiab erakonna valmisplatvormi kandidaadid isiklikult veebilehelt kui Facebookist. Samas
puudus ka sügavam diskussioon erakonna platvormis esitatud seisukohtade üle.

Kvantitatiivne analüüs
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Peamine valijakommunikatsioon seisnes kas kandidaadi reklaamfotos (kandidaadi portree koos

numbriga) või

erakonna telereklaamidele ning ametlikule kampaaniale ja uudistele viitamises. Mitmel juhul viidati ka oma
ringkonna teistele kandidaatidele. Levinud oli ka oma ajaveebile suunamine, mille alt võis leida aeg-ajalt ka
mõnevõrra sisukamat arutelu. Juhul kui kandidaadil puudus oma isiklik lehekülg, viidati valdavalt erakonna lehe
infole, kus olid esitatud kandidaadid ringkondade kaupa

69

. Mis puudutab infot kandidaadi teiste kanalite kohta,

olgu siis kandidaadi isiklik kodulehekülg või Twitteri ning Youtube'i konto, siis sellised viited kandidaadi info all
pigem puuduvad.
Kvalitatiivne analüüs
Kuna Facebookis oli infot väga palju ning kõik kandidaadid olid siiski inimesed, leidub antud keskkonnas ka
oluliselt palju muud infot, mis ei ole seotud kandidaadi erakonnaga ning oli pigem isiklikumat laadi. Kvalitatiivse
70

analüüsi tulemusel selgus, et 78st kandidaadist 33

, mis moodustab 42,3%, kasutasid foto-, video- ning muid

materjale, mis olid otseselt seotud valimistega. Kui rääkida suunatusest sihtrühmale ehk 18aastastele ja
vanematele Eesti Vabariigi kondanikele, siis tuleb võib üldjoontes öelda, et kandidaatide sõbrad mahuvad pigem
valimisealiste hulka, samas, nagu eelpool öeldud, puudus kandidaatide Facebooki lehekülgedel sisukas ja arukas
debatt, seega oli siinkohal raske hinnata, kas ja millist infot saab pidada kasulikuks infoks kandidaadi seinal.

69 http://www.reform.ee/et/Valimised/Kandidaadid/Tallinna-Haabersti,-Pohja-Tallinna-ja-Kristiine-linnaosa.

70 Siinkohal on eemaldatud Andrus Ansipi ametlik “fännilehekülg”. Antud lehekülg on pigem peaministri kui erakonna juhi ametlik
lehekülg.
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Kvalitatiivne analüüs
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Huvitava tendentsina võib käsitleda kandidaatide järk-järgult suurenevat sõprade arvu: enne valimisi oli
märgatavalt suurenenud kandidaatide FB-sõprade arv. Viimastel päevadel, vahetult enne valimisi võis märgata,
et kandidaatidele olid lisandunud sõpradeks kümneid inimesi. Oli ehk õigustatud küsida, kuivõrd paljud neist olid
kandidaatide tuttavad ja kes oli “sõprussuhte” algataja, kas Riigikogu kandidaat või kodanik?
Twitter & Youtube
Kui Facebooki kasutab 62,4% Reformierakonna kandidaatidest, siis Twitteri kasutajaid oli märksa vähem. Vaid
10% valimisnimekirja kandidaatidest ning 30,3% neist Reformierakonna liikmetest, kellega Facebookis oli
sõlmitud “sõprus”, kasutab Twitterit. 10-st Twitteri kasutajast 9-l olid aktiivsed kontod. Veelgi väiksem oli
Youtube'i osakaal Riigikokku kandideerijate seas. Vaid ühel kandidaadil oli Youtube'i konto. Siinkohal peab lisaks
märkima ka Reformierakonna Youtube'i videokanalit, kus oli ringkondade ja erakonna jaoks olulisematele
sihtrühmadele suunatud kandidaatide valimisvideod

71

Kokkuvõtteks:
•

52-l juhul 75-st olid Reformierakonna Riigikogu kandidaatide profiilid suletud.

•

Peamine valijakommunikatsioon seisnes kas kandidaadi reklaamfotos või erakonna telereklaamidele

•

Levinud oli oma ajaveebile suunatud viited.

•

Keskkonnas leidub oluliselt palju muud infot, mis ei ole seotud kandidaadi enda erakonnaga ning oli

ning ametlikule kampaaniale ja uudistele viitamises.

pigem isiklikumat laadi.
•

Järk-järgult suureneb enne valimisi FB-sõprade arv.

71 http://www.youtube.com/user/reformierakond
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Kandidaadid Riigikogu valimistel sotsiaalmeedias ‐ kokkuvõtteks
Valimisringkonna nimekirjad on avatud, mistõttu nimekirjas järjestuvad kandidaadid häälte arvu järgi nimekirjas
ümber. Kõrgem asetus ühes ringkonna nimekirjas ei taga kandidaadile tingimata äravalimist, kuna üleriigilises
nimekirjas eespool olev kandidaat võib väiksema häälte arvuga temast mööda minna ja osutuda valituks. Nii
saavutasid osad kandidaadid näiteks M.Nutt-hääli 1968 (IRL- pos üleriigiline 29), H.Hanso-1575 (Sotsdem. pos.
32), U.Vaarmann- 1745 (Kesk. pos. 76), A.Korobeinik 2057 (Reform. pos. 58) häältega arvestatava tulemuse,
mis oleks nad avatud üleriigiliste nimekirjade korral viinud otse Riigikokku. Kehtiva valimissüsteemi korral (kui
72

võrrelda häälte arvu

ja positsioone erakondade valimisnimekirjades) pääses otse Riigikokku eelpool

nimetatutest kümmekond tunduvalt vähem hääli saanud kandidaate. Meedia ja erakonna juhtfiguurid räägivad
valimistulemustest kui rahva poliitilisest tahtest

73

, kuid üleriigiline nimekiri, mis oli suletud, kajastas selgelt

erakonna juhtkonna soovi Riigikogu koosseisu kujundamisel. Sellega tagati erakondade juhtkondade poolt, et
osad kandidaatidel ei olenud mingit võimalust ei pääseda parlamenti, kuid erakonna juhtkonnale meelepärased
kandidaadid pääsesid, tänu oma heale positsioonile nii üleriigilises kui ka ringkonna nimekirjas ning vaatamata
tagasihoidlikule häälte arvule, parlamenti. Mõned näited; K.Kallo (Kesk), hääli 308 (pos. üleriigiline 5.), I.Raudne
(IRL), hääli 774 ( pos.16), K.Lillo (Reform), hääli 474 (pos. 11). Erandina tooks välja K.Laaneti (pos. 43,
rigkonnas 2.) hääli 2566. Tänu heale positsioonile ringkonnas ja erakonna ja piirkonna valijate toetus tõi ta
Riigikokku.
Selline käitumine võib tuleneda sellest, et mitmes suures parteis otsustab väike ring, kes millisel positsioonil
paikneb ning kandideerima hakkab. Positsioon üldnimekirjas ja ringkonnas muutub olulisemaks, kui saadud
häälte arv. See tekitab erakonna liikmetes usaldamatust ja ka soovimatust teineteist aidata, mis iseloomustas ka
sotsiaalmeediat. Ühe erakonna kandidaadid olid samas valimisringkonnas omavahel konkurendid, kes võistlesid
häälte arvu pärast.
Erakondade kandidaadid olid kõik justkui üksiksõdurid lahinguväljal, harva kohtas näiteid, kus teineteisele
viidatati või üksteist soovitati, edastatati/postitati teateid erakonna kaaslaste tulevastest kohtumistest/
tegemistest või toetatati üksteist sõnumite kommentaarides. Ühe valimispiirkonna mehed-naised hoidsid
üksteisest eemale, pigem ollakse nõus toetama naaberpiirkonna kandidaate kui oma piirkonna erakonnaliiget.
Mõned olid nõus ka teiste erakondade kandidaate toetama, unustades oma erakonnaliikmed ära. Seega saame
järeldada, et kandidaadid on üksteise suhtes pigem konkurendid kui käituvad ühtse meeskonnana.
Arvati, et need, kes paar kuud enne valimisi liituvad Facebookiga, on lootusetult hiljaks jäänud. Analüüs näitab,
et oli nii neid, kes olid teinud oma konto alles viimastel kuudel, kui ka neid, kelle leht oli loodud aastal 2007, ent
mõlemal juhul oli kontaktide, sõprade ja postituste arv väga erinev, mis ei põhinenud valimiskampaanial ega ka
kandidaadi aktiivsusel. Otsustv oli kanidaadi tuntus. Mõni võib koguda paari kuuga sama palju FB-sõpru kui teine
kolme aastaga. Oli ka neid, kes otsustasid teha viimasel hetkel teiste eeskujul toetajalehe, kuid tunnetades, et
sellegatoetajaid eritiei lisanudnud, asusid oma sõnumeid jällegi läbi sõbrakonto edastama, segades omavahel
lootusetult sõbra- ja toetajalehed. Aeg-ajalt olid pildidki mõlemal kontol samad. Analüüs näitas, et sõbrakontod
olid ahvatlemad kui fänni/toetajalehed.
Facebooki konto omanik, kes midagi ei kirjuta, kellel ei ole teateid, mõtteid, seisukohti ning kelle seinal võib
näha vaid seda, kuidas isik suures koguses ja suurel kiirusel võhivõõraid oma FB-sõbraks võtab, on sama hea,
kui osta raamat, kus kaaned on, kuid sisu asemel on tühjad lehed. Silma hakkas, et paljude kandidaatide
sõnumid valimiskmpaania ajal olid killustatud, vähestel kontodelt saime teada, mis oli kandideerija südameasi,
programm, seisukohad ning mille nimel ta tegutseb ja mida oskab.

72 Vabariigi Valimiskomisjon http://www.vvk.ee/varasemad/?v=rk2011

73 Juhtkiri: rahvas on rääkinud,PM 07.03.2011

http://poliitika.postimees.ee/?id=398500
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Analüüsitavate hulgas leidus ka kandidaate, kes vahetpidamata lobisesid/kirjutasid, postitasid, olid alati valmis
pikemaks aruteluks kui leiduks algataja. Tundub, et nende maailm möödub päevast-päeva võrgustikes ja arvuti
ees istudes.
Facebookis kandidaatide valimiskampaaniat eriti ei toimunudki, isegi sõbrad ja fännid olid passiivsed
kandidaatide mõtteid edasi saatma teistele, pigem piirduti passiivse "meeldib" nupuga.
Mõte, et kandidaadi suur sõprade hulk võiks näidata ka midagi valimistulemustes, sai seekord purustatud. Siin ei
ole mingit loogikat. Sul võib olla kõigest 28 fänni, kuid häältesaak võib olla ligi 800, samas võib sul olla ka 5000
sõpra, kuid häältearv oli ikka 300 ja fänne võib olla ka 600, kuid valimisulemus võib kõikuda 19 000 ümber.
Ühed ja samad, kes sama maailmavaatega kandidaate oma sõbraks pidasid, olid sõbrad ja fännid ka

teiste

maailmavaatega erakondadest pärit kandidaatidega, nii ei saagi me tegelikult öelda, mitu fänni/sõpra/toetajat
kandidaadil siis kokkuvõttes oli. Aga see on juba Eesti elu, kus kõik tunnevad kõiki või vähemalt teavad kedagi,
kes teaks ja oleks kellegi sõber, kes kandideerib valimistel. Pigem meeldib eestlastel sotsiaalmeedias teisi jälgida
e silmas pidada kui oma arvamust või seisukohti kõigile teatavaks teha.
Siit ka soovitus edaspidiseks, kui teete sotsiaalmeedias kampaaniat, hoidke palun lahus oma isiklikud sõbrad ja
poliitiline kampaania. Kumbki ei toeta üksteist, vaid paneb teid endid raskemate valikute tee, mida ja mis võtmes
oma seinale postitada.
Tihti hakkas silma ka sostsiaalmeedia reostajaid, kes olid küll konto teinud, kuid kas siis olid jõud ja huvi otsa
saanud ja nii nad ripuvad nad sotsiaalvõrgustikes oma tühjade väljadega, millel ainus kaunistus oli kellegi nimi.
E-kirjaoskusest sotsiaalmeedias on veel pikk maa. Kui isik on otsustanud Riigikogus kandideerida ning tema
vahendid on napid, siis oleks sotsiaalmeedia üheks võimalikuks ja väga oluliseks kanaliks, kus vähese raha ja
võimalustega saaks oma valimiskampaaniat ka edukalt teha.
Lõpetuseks
•

Kas teha sõbra- või fännilehte?

•

Kandidaatide kampaania sotsiaalmeedias põhineb suuresti juhuslikkusel.

•

Tihti oli erakondlikku kuuluvust võimatu keskkonnast välja lugeda.

•

Erakonna liikmete enda profiilidelt kampaaniaga seotud infot ei saa, väljaarvatud kampaaniks tehtud
pildid ja kandidaatide numbrid.

•

Palju oli ühesuunalist kommunikatsiooni.

•

Kandidaadid ei kasuta/ei oska kasutada Facebooki keskkonda oma valimiskampaania jaoks ning
enamasti olid need tehtud isiklikuks tarbeks, kuid avatud kõigile soovijale.

•

Valimisteemalise postituste sisu piirdus oma valimisnumbri ütlemisega, vahel kutsuti ka valijatega

•

Suletud profiilid: järelikult tulnuks teha fännileht, mis oli kõigile avatud.

•

Järjest suureneb enne valimisi FB-sõprade arv.

•

Mida valimisnimekirjas eespool, seda aktiivsem, mida tagapool, seda passiivsem.

•

Esinumbrid, 10-st 7 usaldavad traditsioonilisi kanaleid. (E kõik tipud ei ole FB-s)

•

Kui meediat ei oleks, ei ole seinale midagi postitada.

•

Oli kirglikke postitajaid kui ka passiivseid kandideerijaid.

•

Mida rohkem sõpru/toetajaid,seda suurem ka kahepoolne suhtlus.

•

Mida rohkem sõpru-ei tähenda, et samasuur on häältearv valimistel. St Sõbrad/toetajad ja valimistel

kohtumisüritusele.

hääletanud ei pruugi samad olla.
•

FB-sõber võib üheaegselt olla nii Rahvaliiduga, Vene Erakonnaga Eestis kui ka Rohelistega.

•

Kui ise enda eest ei postita, siis ei ei tee seda ka teised!

•

Twitteri kasutamine oli olematu.

•

Youtube: nii palju, kui partei teeb, nii palju oli.
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•

Virtuaalne reostus-mahajäetud ja poolikud kontod.

•

Kuidas tegelikult valimiskampaanias kasutada sotsiaalmeediat, tuleb veel õppida.

•

Olematu oli kandidaatide tutvustus ja tema programmiliste seisukohtade ülevaated.

•

Valijatele ei antud selget sõnumit, mis ühendab ühte nimekirja kuuluvaid kandidaate ja millised on
nende ühised eesmärgid, mida Riigikogus läbi viia.

•

Selgusetuks jäi, mida kandidaadid taotlevad, mis eesmärgil ollakse Facebookis.

•

Häälte arv valimistel vs Facebooi kandidaatide ja erakonna sõprade/toetajate arv kokku ei näita, et kes
on aktiivsemad Facebookis, saavad ka parema tulemuse valimistel.

•

Kandidaatide osaline oskamatus kasutatada sotsiaalmeediat ei mõjuta häältearvu valimistel.

•

Sõbrad/toetajad ollakse rohkem kui ühe erinevasse erakonda kuuluva kandidaadiga, ehk ühelgi
kandidaadil ei pruugi olla ainult talle lojaalset sõpra/toetajat.

•

Kandidaadi Facebooki leht ei kajasta valimiskmapaania ajal üldiselt tema erakonna põhiväärtusi ja
seisukohti.

•

Kandidaadi Facebooki leht kajastab enamasti olmeinfot ja isiklikke suhteid.

•

Sõbraks või toetajaks hakatakse pigem uudishimust kui siirast soovist poliitikas osaleda ja kandidaadile
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F) Erakondade hinnang onlinekampaaniale
Nii erakondade kui ka kandidaatide kampaaniaid sotsiaalvõrgustikes iseloomustades ilmneb, et neil ei olnud
2011. a Riigikogu valimistel määravat rolli, kuid võrreldes varasemate valimistega ja analüüsides antud
hinnanguid, nende roll pidevalt kasvab. Virtuaalkeskkonnas toimuva kampaania tähtsuse hindamiseks viidi läbi
intervjuud erakondade esindajate ja kampaaniate eest vastutavate isikutega.
Erakondade võrdlusest tuleb esile, et Facebooki kasutasid kõige enam Reformierakond ja IRL, neile järgnesid
SDE ja Rohelised, Keskerakond ja Rahvaliit. Väiksemate erakondade osa oli marginaalne. Seega kasutasid
sotsiaalvõrgustikku kampaania tegemisel rohkem paremerakonnad ja valitsuserakonnad kui vasakpoolsed ja
opositsiooniparteid.
Kandidaatide sotsiaalvõrgustikes torkas silma selle tagasihoidlik kasutamine kampaaniavahendina, sama
tagasihoidlikud olid kandidaadid ka ankeet-intervjuudele vastamisel. Ankeet-intervjuud viidi läbi pärast Riigikogu
valimisi ja nende abil püüti välja selgitada kandidaatide eneste hinnangut sotsiaalmeedia tõhususele
valimiskampaanias. Nagu eespool märgitud, valitsesid sotsiaalvõrgustikes isiklikud teemad ja suhtlus, olmeinfo
jms. Selge suunatus valijale, poliitiline sõnum ja erakondlik platvorm olid esitatud vähestel. Fänni ehk
toetajaleht, mis oli puhtalt kampaania eesmärgiga, oli vaid üksikutel kandidaatidel. Näis, et seotust mõne
erakonnaga, põhimõtete tutvustamist ja kandideerimist Riigikogu valimistel häbenetakse. Võimalik, et see on
tingitud erakondade ja poliitiku karjääri madalast mainest. Arvesse tuleb võtta ka tõika, et sama erakonna
nimekirja kandidaadid olid omavahel konkurendid, vähemasti samas valimisringkonnas kandideerijad, mistõttu ei
soovitud konkurendile kampaaniat teha.
Ilmnes veel, et sõprade arv ja valimistulemus ei ole eriti tugevas korrelatsioonis ning kandidaadi tuntus on
olulisem kui sotsiaalvõrgustiku kasutamise aeg.
Pärast

Riigikoguvalimisi

viidi

läbi

ankeet-intervjuud

ka

kandidaatide

hulgas.

Paraku

jäi

tagasiside

tagasihoidlikuks, kuigi nii kampaaniajuhtide kui ka erakonna esindajatega olid kontaktid head ja nendepoolne
toetus ankeetide edasisaatmisel oli väga oluline. Ilmnes ka tõik, et aktiivsemad vastajad olid need erakonnad,
kes olid ka sotsiaalmeedias ise aktiivsemad, kuid Reformierakonna kandidaadid jäid siin kahjuks sama suletuks
kui nende kontod sotsiaalvõrgustikes. Tagasiside osas olid aktiivsed üksikkandidaadid, kuid nende vastustes
ilmnes eeskätt negatiivne hoiak e-hääletuse osas.
Kandidaatide hinnangutes sotsiaalmeedia tähtsusele poliitilises kampaanias tuli esile võrdlemisi suur arvamuste
mitmekesisus, mistõttu suhtumist ja seisukohti on keeruline grupeerida. Võrdlemisi üksmeelselt tõdeti, et
sotsiaalvõrgustikud ei ole kampaaniavahendina eriti juurdunud ja suurte hulkade hääletustulemusi need ei
mõjuta. Samas ilmneb selge kasvutendents ja järgmiselt valimistel on sotsiaalvõrgustike roll kampaanias
kindlasti

märgatavalt

suurem.

Ka

kulutused

sotsiaalvõrgustikus

tehtavale

kampaaniale

on

tavapärase

kampaaniaga võrreldes marginaalsed.
Küsitlustes ilmnes samuti, et valdavalt tegelesid kampaaniaga sotsiaalvõrgustikes kandidaadid ise. Erakonna
poolt keskselt korraldatud kampaania jäi tavapärasele kampaaniale selgelt alla. Võrdlemisi palju oli juhuslikkust
ja süsteemitust. Professionaalide abi kasutati veebikeskkonna tegemisel, aga mitte eriti kampaania läbiviimisel.
Sotsiaalmeedia

eelarve

võrreldes

traditsioonilise

kampaania

eelarvega,

mida

oli

võimalik

Riigikogu

korruptsioonikomisjoni andmetega võrrelda, jäi tagasihoidlikuks. Tuleb märkida, et kehtiv süsteem valimiskulude
aruannete osas ei anna selget pilti, kuidas on erakonnad ja kandidaadid tegelikult raha kasutanud. Riigikogu
valimiskampaanias kasutas sotsiaalmeediale 92% kandidaatidest kuni 500 eurot ja ainult 8% kasutas kuni 1500
eurot. Kuludokumentides tuuakse välja küll kulud internetile, kuid mis need konkreetsemalt on, jääb
selgusetuks.
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Elektroonilises keskkonnas domineeris Facebook 89%, järgnesid blogid 70%, You Tube 48%, Twitter ja
Facebooki kampaanialeht 30%.
Sotsiaalvõrgustike olulisust kampaanias hindas 60% kas väga oluliseks, oluliseks või keskmiseks, kuid praktilises
kampaanias see olulisus välja ei paistnud, mistõttu seda seisukohta võib hinnata kui tunnetuslikku.
Rahulolu sotsiaalvõrgustikega oli küllaltki madal. Edetabelit juhtis taas Facebook, kuid ainult 35%-ga. See näitab,
et sotsiaalvõrgustike kaudu ei saadud valimistel oodatud tulemust. Kuid see võis tuleneda ka sellest, et
kandidaatide enda oskused sotsiaalmeedia kasutusel olid tagasihoidlikud.
Kandidaadid ei pööranud ka ise eriti suurt tähelepanu sihtgrupi leidmisele läbi sotsiaalvõrgustike. 26% vastas, et
sõpru leiti “näo järgi” ja see oli kõige kõrgem protsent.
Sotsiaalvõrgustike mõju kampaanias hinnati seevastu ootamatult suureks. 58% vastas, et see on väga suur,
suur või keskmine. Analüüsist nii suur mõju aga välja ei tule ja samuti on see arvamus vastuolus rahuloluga
sotsiaalvõrgustike suhtes.
Elektroonilisi keskkondi, mida kasutati või kust osteti enim lisareklaami olid Facebook 40% ja ajalehtede online
36%. Viimastest märgiti positiivselt ära Pärnu Postimehe e-debatti.
Küsimusele, mida teeksite sotsiaalvõrgustike kampaanias edaspidi teistmoodi, jäi vastustes tooniandvaks, et
mitte midagi. Siit ilmneb jällegi vastuolu madala rahuloluga sotsiaalvõrgustike kampaania suhtes, aga küllap ka
asjaolu, ei teemasse ei ole eriti tõsiselt süvenetud ja võrgustike võimalusi kasutatud.
Marginaalne oli mobiilsõnumite (SMS) kasutamine kampaanias. Jah vastuse andis 0%, ei vastuse 56%, millest
võib järeldada, et kaudset kampaania eesmärki SMS siiski täitis. Põhjuseks võib siin olla aga mobiilside kõrge
hind. E-kirja kasutamine kampaanias oli erakondade ja kandidaatide poolt väga erinev, ulatudes seinast seina.
Samasugused erinevused olid tagasiside võimaluste hindamisel.
Küsimusele,

kas

valijatele

oli

loodud

võimalused

tagasisideks

ja

interaktiivseks

suhtluseks

erakonna/kandidaatidega e-kanalite abil, vastasid enamikus kandidaadid, et isiklik e-kirja aadress oli üleval nii
FB-s kui ka blogis. Tagasiside oli pigem juhuslikku laadi ja vastajad eelistasid jääda anonüümseks. Sellest lähtub,
et vaatamata sõprade hulgale FB-s, on potentsiaalsed valijad kahepoolses kommunikatsioonis passiivsed. On ka
võimalik, et ei taheta teistele teada anda, keda eelistatakse ja kelle poolt kavatsetakse hääletada. Näiteks ühel
kandidaadil, kellel oli ligi 800 sõpra/fänni, teatasid oma hääle andmisest vaid kümmekond inimest.
Eraldi teemana uuriti suhtumist e-valimistesse. Vastused küsimusele, kas teie erakond pidas e-hääletust
oluliseks ja kas seda tutvustati, olid mitmesugused. Pigem jäi vastustest mulje, et e-hääletus jäi eeskätt valija
enda asjaks ja erakonnad e-hääletuse propageerimisele tõsiselt ei panustanud. Küll pidasid e-hääletuse
võimalust tähtsaks paljud kandidaadid. Ka suhtumine ausa e-hääletamise põhimõttesse oli varieeruv. Sellele, et
e-hääletus peaks olema aus, ei vaielnud keegi vastu, kuid kas seda on võimalik ka tagada, suhtuti
reservatsiooniga. Laia usaldust e-valimiste suhtes igatahes ei ilmnenud.
Kõige meeldejäävamaks veebikeskkonnaks pidasid küsitletud Facebooki kandidaadi-lehekülge, aga ära märgiti ka
Facebook ja blogid. Kuigi kandidaadilehekülge kasutati vähe, viitab suhtumine selle suurele perspektiivile
tulevastel valimistel.
Sotsiaalmeedia professionaalsust hinnates märgiti ära Reformierakonda, IRL-i, sotsiaaldemokraate, aga ka
konkreetseid kandidaate. Marko Mihkelsoni blogid äratasid tähelepanu. Mõneti üllatav oli kõrge hinnang Leo
Kunnase kampaaniale ja Valdo Paddari “mustale ratsule”, kuigi nende professionaalne tase oli tegelikult madal ja
mõju tagasihoidlik. Hinnang võis tuleneda nende kandidaatide toetajate subjektiivsest suhtumisest. Samas ei ole
selle küsimuse vastajate hulgas kriitilist hulka, et objektiivset vastust saada.
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Sotsiaalvõrgustiku kampaania üllatajatena märgiti ära Mart Nutti, Ingvar Tshizhikovi ja Siiri Sisaskit. Viidati ka
“kampsunite” positiivsele kampaaniale. Samas kohtas seisukohta, et keegi ei üllatanud või üllatasid paljud.
Kokkuvõttes valitses küsitletute hulgas veendumus, et sotsiaalvõrgustike tähtsus valimiskampaania vahendina
pöördumatult tõuseb. Samas ei tõrju

sotsiaalvõrgustiku-kampaania teisi kampaaniavahendeid kõrvale, vaid

sunnib mingil määral ümber profileerima. Näiteks tõuseb tõenäoliselt seotus erinevate kampaaniameetodite
vahel ja laiemalt leiab kasutust viitamine (sotsiaalmeedia tutvustab kampaaniat mujal, tele-, raadio-, kirjutava
pressi ja tänavakampaania aga omakorda suunavad sotsiaalvõrgustikega tutvuma.

G) Valijamängud
Lõppenud online-valimiskampaanias omandasid meile, analüüsijatele, isegi mõnevõrra üllatuslikult sedavõrd
suure populaarsuse erinevad valimismasinad, et erinevalt algsest metoodikadokukmendist peame oluliseks
tulemuste peatükis peatuda lühidalt ka neil.

eGA ja ERR Valijakompass
Projekti konkreetseks eesmärgiks oli abistada valijaid valimisotsuste tegemisel märtsikuus toimunud Riigikogu
valimistel pakkudes selleks internetipõhist valijakompassi, mis võimaldab valijal oma seisukohti erinevates
poliitika sõlmküsimustes võrrelda erakondade seisukohtadega.
Kompass pälvis elavat vastukaja nii traditsioonilises meedias kui ka erinevates online-keskkondades. Pikemalt
arutleti kompassi üle tosinas blogis, mitmetes foorumites ja Facebookis muutus kompassi avamishetkedest
alates väga populaarseks oma tulemuse jagamine oma FB-kommuuniga.
Vastavalt saadud tagasisidele (vahetule, erinevatest online-keskkondadest kogutule jne) võime nentida, et
kompassi

käigus

seisukohtadega

loodud

osutus

võimalus

lausa

võrrelda

üllatuslikult

erakondade

populaarseks.

seisukohti
Kui

projekti

ühiskonnaelu
kavandades

sõlmküsimustes
seadsime

enda

eesmärgiks

paarkümmend tuhat kasutajat, siis kokkuvõttes andis valijakompass soovituse 111 535 korda (arvestatud on
kasutajaid, kes viibisid veebilehel rohkem kui 2 minutit). Paljud kasutajad täitsid kompassi mitu korda ja
kasutuskordade koguarv küündis lõpuks 163 715-ni!
Kindlasti ei olnud projekti eesmärgiks otseselt kellegi valimisotsust mõjutada, kuid usume, et enamus
kasutajatest sai Valijakompassi kasutamisest siiski mõtelmisainet ja tuge käimasolnud valimisdebati lubaduste
kriitiliseks hindamiseks ja analüüsiks. Kompassi läbiteinutele pakutav visuaalne pilt erakondade paiknemisest
poliitilisel maastikul ja kasutaja enda paiknemine sellel maastikul aitas kindlasti kaasa poliitilise maastiku
selginemisele.

Delfi valimismäng: "Näpud soojaks"
Delfi kodulehel avaldatud nn eelvalimismäng "Vali näpud soojaks" oli poliitiline mäng, nii ütles Delfi ise. Delfit
tsiteerides:" Me kordame - see on elulähedane mäng, mille eesmärk on rõhutada valimiste olulisust ning kutsuda
kodanikke valimiskastide juurde. Soovitame kõigil teha oma valik, sest iga valik on õige ja seda pole õigust
kritiseerida. Delfi pakub võimaluse meie valimiste eelmäng läbi teha ja seejärel minna koos teiste Eesti
kodanikega eelvalimistele või 6. märtsil valimiskasti juurde. Oleme valimistulemuste arvestamisel lähtunud
riigikogu valimiste lihtkvoodi ja mandaatide ringkondliku jagunemise põhimõttest.Iga hääl loeb!".
Jätkates mängu, valides valmispiirkonna, sai liikuda edasi erakonna juurde, keda eeldasid, et soovid valida, enne
üksikkandidaadini ei jõudnud. Seejärel oli võimalus valida omale meelepärane kanidaat. Valides kandidaadi,
ilmus kiri: Hääleta kandidaadi XXXX XXXX poolt.
Kuid siis ilmus kiri: "Hea valija! Valimiseks palume end tuvastada Facebooki kontoga. See on vajalik spämmimise
ärahoidmiseks ning valimisea (vähemalt 18 eluaastat) tõestamiseks. Delfi ei avalda isikuandmeid kolmandatele
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osapooltele ning kasutab neid üksnes projekti "Delfi eelvalimised" tarbeks. Hääle andmine Delfi eelvalimistel ei
kajastu Teie ega Teie sõprade Facebooki seinal."
Kas ikka mäng või muutus mäng reaalsuseks, reaalsed nimed ja konkreetsed, identifitseeritud vailjad?
Vabariigi põhiseaduse paragraafi 60 järgi, mille all käsitletakse ka valimis-printsiipe, on öeldud, et vabadel
valimistel on kõigil hääleõiguslikel kodanikel õigus osaleda. Valija otsustab ise, kas ta osaleb või ei osale
valimistel. Delfi lugeja oli antud juhul otsutanud, et ta soovib valmismängus osaleda ja väljendada oma soovi.
Samas on eelpool mainitud paragraafis kirjast, et salajastel valmistel peab iga hääletaja saama hääletada nii, et
keegi ei saaks teada tema tahte vastaselt teada, kuidas ta hääletas ja kas ta hääletas. Tavaolukorras tagatakse
reeglitega valimisjaoskonnas ja valimis-kabiiniga. Elektroonilise hääletamise korral aga nn "virtuaalse valimiskabiiniga" s.t hääle muutmise võimaluse ja paberhääleülimuslikkusega.
"Delfi eelvalimised ei ole seotud Riigikogu valimistega 2011. Hääleta kandidaadi xxxx xxxx poolt." ja VAJUTA.
Seejärel näeme tulemusi!“.
Samas, kuna hääletused on seotud FB kontodega, kus enamus kasutab oma tegelikku mina, kus “valijal” puudub
teadmus, mida tema “klikiga” tehakse, kas selle põhjal koostatakse ainult edetabel või seotakse see veel
omakorda mingi infoga, kuidas see talletataske või mida tähendab üldse audentimine FB kontoga, millised on
selle eelised ja puudused, oli meie meelest mainitud Delfi eelvalmismäng vastuolus hea tavaga ning mitte üksnes
hea tavaga, vaid ka seadusega endaga.
Me mõistame, et sooviti, et suvaline inimene ei teeks klikimasinat", kuid sidudes hääletamise FB-kontoga, kus
inimesed on omaenda minaga ei ole see hea, seda ei valijatele kui ka Delfile. Kui artiklied ja uudiseid saab
suvaliselt kommenteerida kui palju tahad, siis valmistulemustel tahetakse sinu isikut. Kõik ei ole Eva EvaEva või
Vana Ment.
Teised küsitlused, eeldavad siiski võimaliku valija mitte-identifitseerimist.
Kui riigikogukandidaatidele peaks kehtima Hea Valmistava, kas siis ei peaks ka meediaväljaannetele kehtima hea
valimistava?
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IV Kokkuvõte kogu kampaaniast
Alljärgnevalt võetakse analüüsi tulemused kokku, kuid mitte enam konkreetsete analüüsikeskkondade kaupa,
vaid pigem üldiseid tendentse ja eripärasid rõhutades.
Kokkuvõte on struktureeritud järgmiselt: esmalt antakse hinnang kogu kampaaniale valimiste heast tavast
kinnipidamisest lähtudes, seejärel tuuakse välja üldiselt silma hakanud ilmekamad näited.

Valimiste heast tavast kinnipidamine
Et pakkuda täiendavat sisendit Valimiste Valvuritele

74

analüüsisid uuringusse kaasatud TÜ tudengid online-

kampaaniad ka veel eraldi just Valimiste Heale Tavale vastamisele fokusseerides.
Kommunikatsioonijuhtimise magistrandid noppisid veebikeskkondadest välja peamiselt näiteid, kus poliitikud
valijat hirmutavad, vastaseid mustavad või mõnitavad.
Analüüsijad tõstsid esile näiteks Läänemaa Keskerakonna blogis avaldatud Jaanus Karilaiu kirjutise, kuidas
Isamaa ja Res Publica Liit ning Reformierakond tagavad kindla hinnatõusu ja tööpuuduse, ning seda illustreerib
ka piltsõnum

75

.

Hea valimistava kohaselt peaks valimislubadused keskenduma enam plaanitavale poliitikale, mitte mõne
konkreetse isiku või grupi headele või halbadele omadustele, seetõttu on avaldatu tavaga sellega vastuolus.
Varasemad riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimised on tavapäraselt olnud üles ehitatud kahe suurema
erakonna (Keskerakond, Reformierakond) omavahelisele vastandumisele ja poliitkultuuride konfliktile. Kui senine

74 "Valimiste valvurid" oli Rahvusringhäälingu ja vabaühenduste liidu EMSL ühisprojekt, mille käigus kommenteerivad hea valimistava
põhimõtete järgmist riigikogu valimiste eel mitmed asjatundjad. Hea valimistava teksti leiate aadressil www.ngo.ee/valimised. Valimiste
Valvurite sisekanded leitavad http://valimised.err.ee/?Leht=ValimisteValvurid

75

Jaanus

Karilaid.

Läänemaa

Keskerakond

(blogi),

“Võid

kindel

olla

hinnatõusus

ja

tööpuuduses”

1.02.2011,

http://laanemaa.keskerakond.ee/jaanus-karilaid/70-void-kindel-olla-hinnatousus-ja-toopuuduses.html
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kampaania andis lootust, et loosungitesse selline ärapanemine ei jõua, siis viimases etapis võeti siiski valijate
hirmutamine vastaserakonna võimaliku võimule tulemisega taas kasutusele.
Reformierakond postitas reedel, 18.
veebruaril

youtube.com

keskkonda

valimisreklaami "Ei ole vahet“
peamine

eesmärk

on

76

, mille

vastanduda

Keskerakonnale, esitades hüpoteetilisi
teese, mis oleks viimase nelja aasta
jooksul keskerakonna võimul oleku ajal
tehtud või tegemata jäetud.

Seega on Reformierakond tänavu oma valijate aktiviseerimiseks võtnud kasutusele hirmutamise vastandumise
läbi – kui valija Reformierakonna poolt ei hääleta, võib järgmine peaminister raha küsimas käia Venemaal ja
Eesti riik upuks võlgadesse.
Kommunikatsioonijuhtimise magistrandid märgivad ära ka Edgar Savisaare veebipäeviku
ründeblogiks,

kuna

reformierakondlasest

seda

avades

rahandusministrit

ei

paista
Jürgen

esimesena
Ligit

ning

silma

Isamaa

77

Keskerakonna
ja

Res

Publica

, mida nad nimetavad
reklaamlaused,
liitu

(IRL)

vaid

kuuluvat

haridusministrit Tõnis Lukast halvustavad vilkuvad bännerid.

Tegemist on kontekstist välja kisutud lausetega ning rünnakuga konkureerivate erakondade vastu, mis sellega ei
piirdu, sest lehekülge allapoole kerides saab lisaks Keskerakonna valimislubaduste videole ja Savisaare
veebikaamera pildile näha ka rattas jooksvat oravat, kõrval liikumas sekundid, mis loevad Reformierakonna
lubaduse täitmiseni jäänud aega.

76 http://www.youtube.com/watch?v=uHw2zbG6GXE&feature=autoplay&list=ULZG5bscmH9aE&index=24&playnext=1

77 http://www.keskerakond.ee/savisaar/
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Seega keskendub Keskerakonna esimehe blogi tudengite hinnangul pigem teiste erakondade mustamisele ja
halbade külgede väljatoomisele, kui erakonna lubadustele ja sisulistele küsimustele, see on aga vastuolus
valimiste hea tavaga.
Üliõpilased toovad esile, et riigikokku pürgivad kandidaadid kasutavad tuntud

propagandavõtetest ka

hirmutamist.
Ühe kurjakuulutavate ennustuste tegijana märgivad nad ära Keskerakonna Võru-, Valga- ja Põlvamaa esinumbri
Heimar Lengi, kes oma blogis

78

on muu hulgas kirjutanud, et kui oravad kauaks võimule jäävad, kaob riiklik

pension ja et riik jääb praeguse juhtimisviisi jätkudes üha vaesemaks.

78 http://heimarlenk.blogspot.com/
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Trendid, Eesti kampaania eripärasused ja seaduspärasused
Kuidas siis vastata selle mahuka uuringu kavandamisel püstitatud küsimusele: Kas
valijaskonna võimalused saada põhjalikku, uuendatud ja tasakaalustatud infot oma
teadliku valimisotsuse kujundamiseks on infoühiskonna arenedes märkimisväärselt
paranenud? Samuti küsimusele: Kas kodanikele pakutakse tagasiside võimalusi ja kas
nendega astutakse dialoogi?
Kõigepealt tuleb tõdeda, et 2011 a. valimisi üldiselt iseloomustab kindlasti senisest veelgi massilisem internetti
kandumine. Samas, päris sellist edulugu sotsaalmeedia kasutuses, nagu näiteks üksikkandidaat Indrek Tarandil
Euroopa Parlamendi valimistel, me sel korral ei kohanud. Tundub isegi mõnevõrra üllatav, et näiteks vabatmehed
või üksikkandidaadid olid sotsiaalmeedias võrdlemisi passiivsed. Teisalt ei olnud käesolevas kampaanias ka enam
nii konkreetseid näiteid sellest, kuidas mingit keskkonda ei osata kasutada nii nagu selle keskkonna reeglid ette
näevad (EP kampaaniast võime välja tuua näiteks Rahvaliidu Twitteri-kasutuse, kus Twitterisse kopeeriti
tähemärgi-limiidi piires lõike oma ametlikest pressiteadestest jne.).
Kui eelmisi valimisi tervikuna iseloomustas Twitteri võidukäik, siis nüüd võib öelda, et Twitterist on peamiselt
liigutud Faecbook-i, mis võib viidata sellele, et Twitteri lakoonilisus ja mahtu tajutakse siiski liiga piiravana.
Samas ei ole FB-l kindlasti nii suurt mõjuvõimu kui ehk oletatakse – häälte arv ikkagi ei võrdu sõprade arvuga,
mida tõestab näiteks kasvõi Evelyn Sepa juhtum, kellel on FB- poliitikutest pea konkurentsitult enim sõpru FB-s
(üle 5000), kuid kes valimistel kogus üle kümne korra vähem hääli.
Kui lühidalt iga keskkonna kohta peamine välja tuua, siis nüüdseks on võrreldes varasemate uuringutega
erakondade ametlikud veebid oluliselt rohkem seotud ja otselingitud sotsiaalmeediaga (näiteks Reformierakond
lingib pea igat lehte ja alalehte FB-s, Keskerakond jällegi teeb oma peamist kampaaniat blogidega ja lingib
sinna). Kolm erakonda on otseselt investeerinud oma veebilehe uuendamisse enne valimisi.
Erakondadest tervikuna sotsiaalmeedias võib aktiivseimana välja tuua Reformierakonda , kel on 2300
„laikijat“ FB-s, 420 jälgijat Twitteris, 25 videot youtube-s. Siiski on erakondlik sotsiaalmeedia kasutus
tagasihoidlik – tundub, et oma kandidaatidel lastakse vabalt üksikult sotsiaalmeedias tegutseda, sellesse ei
sekkuta, seda ei koordineerita.
Kandidaatide üldist toimetamist erinevates keskkondades iseloomustab individualism ja rollide segiajamine.
Ühe valimispiirkonna raames reeglina oma erakonna teistele kandidaatidele ei viidata. See on mõneti ka
mõistetav - ühe erakonna kandidaadid on ühes valimisringkonnas omavahel konkurendid, kes võistlevad häälte
arvu pärast. Avatud nimekirjas järjestuvad kandidaadid häälte arvu järgi oma nimekirjas ümber, mistõttu
konkurendi hea tulemus võib vähendada kandidaadi võimalusi osutuda valituks.
Samas,

oleks poliitikutele küll edaspidi soovitus hoida poliitiku ja lihtsalt toreda inimese rollid oma FB-s ja

blogides rohkem lahus. Hetkel on era- ja poliitikuelu paljudel kandidaatidele totaalselt segi läinud (näiteks üks
naispoliitik, kes räägib FB-s kõrvuti viidetega oma erakonna programmile oma kassi käppade pehmusest jne).
Mõni kandidaat peab kahte lehte korra ja siis ristviitab seal üksühele. Kandidaatide ja sotsiaalmeedia kohta
tervikuna võib täheldada, et need kes on aktiivsed sotsiaalmeedias, need tavaliselt ei ole jällegi aktiivsed teistes
keskkondades. FB-s ei leidu tavaliselt parteide

esikümne poliitikuid ja ühe keskmise poliitiku Näoraamat on

hetkel alles võrdlemisi tühi raamat.
Üldise tendentsina ja ennekõike võrrelduna varasemate uuringutega torkab silma ka kanalite nö ristkasutus Youtube videot kommenteeritakse FB-s jne. Veel iseloomustab seda kampaaniat tervikuna see, et ametlikud
erakondade veebid on kui koht, kus näidata oma tugevusi ja püüdlusi, sotsiaalmeedia jällegi konkurendi nõrkuste
ja pahede esile tõstmiseks!
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Kui varasemad Ameerika Ühendriikides läbiviidud online-keskkondade valimisaegsed uuringud (Wattal et al
2010)

väidavad, et

poliitikute

vähemasti USA-s on blogid võimsam kampaaniavahend kui isegi Web 2.0, siis Eesti

kampaania-aegsetest

blogidest

kandsid

vähem

kui

pooled

mingitki

poliitilist,

erakondlikku,

maailmavaatelist või valimisprogrammiga seotud sõnumit. Pigem ikka mängitakse mänge või suheldakse sõprade
ja perega. Positiivselt paistis siin erakondadest silma IRL, kelle liikmete seas leidus väga häid blogisid.
Samas võib nentida ka, et näiteks, kui Keskerakond millelegi reageerib (isegi tavameedias esitatule), siis tehakse
seda tavaliselt just oma erakonna liikmete blogides.
Kui Reformierakonna kandidaatide blogides on valitsev nö korporatiivne identiteet, st. kasutatakse ühtset põhja,
visuaali, siis silma jäi ka paar eristuvat näidet. Kui Keit Pentuse eestikeelne blogi jälgib erakonna
stamplahendust, siis venekeelne on sisukas ja omanäoline. Ka Tõnis Kõivu blogi on interaktiivsem, kui ta
erakonnakaaslastel (seal saab näiteks registreerida Paide Valiitorni külastusele). Viimane näide on ka üks
väheseid mängulisi elemente blogidest, kui välja jätta Roheliste kandidaadi Marek Strandbergi karikatuurid.
Mida tuleb kindlasti rõhutada on see, et online-päevalehtedes ja kohalikes lehtedes on valimiskampaania
võrreldes varasemate valimistega väga tagasihoidlik. Ilmselt on just rahanappus selle peamine põhjus, et onlinemeediasse on jõudnud väga vähe muid kampaaniaelemente peale kandidaatide näopiltide ja numbrite (üheks
meeldejäänud näiteks võiks tuua Jaanus Rahumägi nö valimismängu, kus kutsutakse üles Tallinna puhastama
(vt. täpsemalt online-meedia peatükist).
Tuleb tõdeda, et ehkki kolmel erakonnal on sloganiks „Aitab“ , „Uus algus“ ja „On aeg“, on uuendusi onlinekeskkondades vähe. Vähe oli märgata ka sotsiaalmeediale omast kiiret reageerimist mingitele küsimustele,
reaktsioonidele, huumori kasutamist, nagu seda tegi rohkesti just eespool mainitud Indrek Tarand oma edukaks
osutunud EP valimiskampaanias. Ühe sellise hea näite siiski leiab – IRL nn „Kampsunite video“

79

.

Ka sotsiaalmeediale omistatav üldine avatus ei iseloomusta alati kõigi poliitikute sotsiaalmeedia kasutust. Näiteks
oli analüüsivatel tudengitel vahel keeruline saada aktsepteeritud kandidaadi sõbrana ja tihti jäigi arusaamatuks,
millised olid aktsepteerimise kriteeriumid.
Siiski, kõiki keskkondi (ka traditsioonilist meediat) kokku võttes võib lõppenud kampaania kohta ilmselt väita, et
poliitiline argument on selgem kui varem ja online-keskkond tervikuna tunduvalt harivam, kui varem. Sellele
aitavad oluliselt kaasa ka erinevad valimismängud, millest on põhjalikumalt juttu kokkuvõtva peatüki alguses.
Kui vaadelda erinevaid e-demokraatia teoreetilisi käsitlusi, siis on palju diskuteeritud e-hääletamise mõju üle
demokraatia arengule. Lõppenud valimistel oli e-hääletanute arv väga suur – üle 140 000 hääel andnud inimese
tegi seda interneti vahendusel.

Alahindamata seda mugavat võimalust oma kodanikukohust täita, arvab

siinkirjutaja, et tegelikku otsest valimisaktiivsust see ehk nii palju ei mõjuta, küll aga jätab see kindlasti jälje
online-keskkondadele. On alust arvata, et need, kes annavad oma hääle Internetis, ka hangivad oma
valimiseelse info interneti-keskkondadest. Ka erakonnad näevad seda seost ja seekordses kampaanias lülitas
kaks erakonda (IRL ja Reformierakond) e-hääletuse perioodi alguses oma veebikampaaniasse otselingid ehääeltuse portaali. IRL sealjuures rõhus eriti selgelt sellele, et valija jaoks oleks toiming eriti mugav ja vähe aega
(ning mõtlemist?) nõudev – valijale püstitati eri keskkondades küsimus „Nõus lubadusega „Tasuta kõrgharidus“ ?
Kliki siia ja anna oma hääl!“ (ja vastava valimislubaduse bänneril vajutades jõutigi kohe e-hääeltuse keskkonda).
Üks teoreetilisi arutluskohti, mis lähtub ka Pipa Norrise (Norris 2003) 15 EL liikmesriiki käsitlevast uuringust, on
küsimus, kas online- kampaaniad on suunatud ja jõuavad peamiselt vaid nendeni, kes on niikuinii poliitiliselt
aktiivsed või on mingigi šanss jõuda sel moel ka nendeni, kes traditsioonilise meedia ja traditsioonilise
kampaania tingimustes jääkski passivseks. Analoogne diskussioon on akadeemilistes käsitlustes jõuliselt varemgi
esiplaanil olnud. Online-kampaania poliitilist aktiivsust tõstvat potentsiaali tõestab Hollandi 2002. a. valimiste
79 http://www.youtube.com/watch?v=9qwTKVEBLAY
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põhjal tehtud analüüs, milles Boogers and Voermann (2003) väidavad, et enamus neist inimestest, kes veebi
valimisinfot otsima lähevad, on just need, kellel on valik alles ebaselge. Seega võib veebikampaaniat just selle
sisu ja professionaalsuse mõttes pidada ülioluliseks nende inimeste valikuotsuste kujundamisel.
Vaadates nüüd, tagantjärele valimistulemusele - ehkki ei saa kindlasti tõmmata otseiseid seoseid onlinekampaania edukuse (või ebaedukuse) ning lõpliku valimistulemuse vahel, muid tegueid on ka palju - võime me
omale

uurijatena

lubada

siiski

mõningat

interpreteerimisvabadust

ja

tuua

välja

järgmist.

Näiteks

Sotsiaaldemokraatliku erakonna edu valimistel ei tundu väga üllatav, kui vaadata selle erakonna ning
kandidaatide ühtselt aktiivset ja sisukat esindatust ning vormi ja visuaali terviklikkust erinevates kanalites.
Hoolimata kampaanias ääretult inimlikke teemasid ( a la et koolis oleks loovust ja et loomi ei piinataks)
tõstatanud, ent lõpuks valimiskünnist mitte-ületanud Roheliste online-kampaaniat seevastu iseloomustab ääretu
loidus ja üllatavalt nõrk on panus sotsiaalmeedias ka nende vabatmeestel.
Teisalt esindab erandit ükiskkandidaat Leo Kunnas, kelle kampaania internetis oli pigem hirmutav ja küsimusi
tekitav, kuid, kes kogus valimistel siiski väga suure häältesaagi (olgugi, et alla valimiskünnise, kuid siiski ligi
3000 häält).
e-Riigi Akadeemial on kindlasti kavas võimaluste (rahastuse olemasolu) korral analüüsida ka järgmiste valimiste
online-kampaaniad. Selge on ka, et sedavõrd, kuidas arenevad keskkonnad ja nende kasutus, on vaja täiustada
ka metoodikat. Selged trendid ja arengusuunad poliitilises online-kommunikatsioonis saavad joonistuda vaid pika
perioodi jooksul analoogilisi uuringuid tehes, kusjuures metoodiline täpsus on võrreldavuse jaoks eriti tähtis.
Kindlasti peame oluliseks uurida poliitikute e-aktiivust ja uue meedia kasutust kaväljaspool valimisvõitlust.
Ilmselt ei säästa me ka äsja ametisseasunud RK koosseisu ja analüüsime nende interneti ja sotsiaalmeedia
80

kasutust ka valimiste vahele jääval ajal

.

80 E-Riigi Akadeemia hindas seda ka eelmise koosseisu puhul ja tõdes, et 101st liikmest 37 olid esindatud sostiaalmeedias. Žürii valikul sai
peaauhinna poliitik, kellelt oli vaatlusperioodil ilmunud 997 blogipostitust, 1633 sõpra FB-s ja 1601 jälgijat Twitteris.

160

2011. aasta Riigikogu valimised: online-kampaania analüüs

Viited
•

Boogers, M. ja G. Voerman. 2003. Surfing citizens and floating voters: results of an online survey of
visitors of political websites during the Dutch 2002 general elections. Information Polity, 8. Pp. 17-27.

•

Carlson, T. and G. Djupsund. 2001. Djupsund Internet Old Wine in New Bottles? : The 1999 Finnish
Election Campaign on the Internet. The Harvard International Journal of Press/Politics 2001 6: 68

•

Gulati, N. 2007. Keeping Up Appearances: Candidate Self-Presentation through Web Videos in the 2008
U.S. Presidential Primary Campaign. Msc Dissertation. London School of Economics and Political Science

•

Lilles, E. 2010, „Erakondade veebid valimiskampaaniates 2005-2009“. Magistritöö. Kaitstud Tartu
Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudis, juhendaja Marju Lauristin.

•

Norris, P. 2003. Preaching to the converted? Pluralism, participation and party websites. Party Politics,
9, pp. 21-45

•

Reinsalu, K. (ilmumisel), „Elections in Information Society: The case of local and European Parliament
elections in 2009 in Estonia“. NISPACee Journal of Public Administration and Policy.

•

Šein-Meier, H. 2010, „Eesti 2009. A. kohalike omavalitsuste valimiste onlinekampaania ajalehtede
veebikülgedel

ja

uudisportaalides“.

Magistritöö.

Kaitstud

Tartu

Ülikooli

ajakirjanduse

ja

kommunikatsiooni instituudis, juhendaja Kristina Reinsalu.
•

Yannas, P. and L. Georgios, 2005, „Web Campaign in the 2002 Greek Municipal Elections“, Journal of
Political Marketing, Vol. 4 (1)

•

Wattal, S. , D. Scuff, M. Mandviwalla, Chr. B Williams, 2010 „Web 2.0 and Politics“, MIS Quarterly Vol.
34 No. 4 pp. 669-688

161

2011. aasta Riigikogu valimised: online-kampaania analüüs

LISA 1, Metoodika valimiskampaania analüüsiks 2011. aasta
Riigikogu valimistel
a) Erakondade kampaaniad erakondade ametlikel veebilehtedel
Iga erakonna kohta fikseeritakse alljärgnev informatsioon, milles esitatakse

nii kvantitatiivne kui ka sisuline

vaade. Kvantitatiivne analüüs sisaldab fikseeritud tunnuse olemasolu või puudumist erakonna veebilehel,
kvalitatiivne analüüs toob välja erakonna poolt esitatava teabe sisu iseärasused. Erakondade veebilehtede sisu
fikseerimine toimub 1 nädal enne valimisi. Vaatlustega tehakse algust 1 kuu enne valimisi.
Kvantitatiivne analüüs vormistatakse excel tabelina, kasutades järgmist kodeeringut:
kodeering 1 – tunnus on olemas
kodeering 0 – tunnus puudub
Lisaks kodeeringule märgitakse tabelisse kommentaari vormis tähelepanekud, mis annavad vaadeldava tunnuse
kohta täiendavat informatsiooni. Tabelis toodud tunnuste loend ei pruugi olla lõplik, seda täiendatakse vastavalt
erakondade veebilehtede iseärasustele.

Tabel 1. Erakondade veebilehtede jälgitavad tunnused
Vaadeldavad tunnused
1.

Tabelisse fikseerida

Üldine teave
nimi

Erakond

Veebilehe aadress, aktiivne otselink

URL

Veebilehe keel

Kas lisaks eestikeelsele veebilehele on olemas
võõrkeelsed veebilehed

Veebilehe külastamise kuupäev

kuupäev

2.

Kvantitatiivne analüüs

Valimistega seonduva teabe olemasolu avalehel
(1- teave peab olema silmatorkavalt esitletud ilma
vajaduseta otsida seda menüüdest

Kodeering (1/0)

Valimisprogrammi/valimisplatvormi olemasolu
(1, valimisplatvorm kas esilehel või 1 kliki kaugusel)

Kodeering (1/0)

Seisukohtade võrdlus konkurentide seisukohtadega

Kodeering (1/0),
kommentaaris kirjeldus võrdluse laadi kohta)

Kandidaatide nimekirja olemasolu ( nimekiri mitte
enam kui 2 kliki kaugusel esilehelt)

Kodeering (1/0).
Kommentaaris fikseerida, millist infot on
avalikustatud kandidaatide kohta

Erakonnale veebilehelt ettepanekute esitamise
üleskutse

Kodeering (1/0),
kommentaaris kirjeldada, kuidas see toimub

Veebilehel üleskutse annetada erakonnale

Kodeering (1/0),
kommentaaris kirjeldada annetamise
kasutajasõbralikkust
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Erakonna virtuaalse võrgustikuga liitumise võimalus

Kodeering (1/0),
kommentaaris kirjeldada, kuidas liitumine toimub

Uudiste tellimise võimalus

Kodeering (1/0), kommentaaris kirjeldada, millisel
viisil see toimu: RSS, liitumine listiga vms)

Lingid erakonna teistesse keskkondadesse (blogi, FB,
Twitter jt.)

Kodeering (1/0), kommentaaris täpsustada,
millistesse keskkondadesse on lingitud

Üleskutse e-hääletamisele

Kodeering (1/0)

3.

Kvalitatiivne analüüs

Kampaania elemendid

Kirjeldada, millistest elementidest kampaania
koosneb – video, fotod, animafilm, joonistused jne.).
Kopeerida ja salvestada vastav veebileht

Kampaania sõnumid reklaamis

Kirjeldus ja hinnang: suunatus sihtgrupile,
kasuliku info edastamine jms

4.

valijale

Üldhinnang veebilehe

Hinne 1-5 skaalas, 1 – ei sisalda valimisi puudutavat
infot, 5- veebileht on väga sisukas valimisinfo
edastaja.

Lühike põhjendus hinnangule

Hinnang kampaania vastavuse kohta valimiste heale
81
tavale

Lühike hinnang ja põhjendus

B) Erakondade/üksikkandidaatide kampaaniad onlinemeedias
Valimisse kuulub 29 eestikeelsete ajalehe või portaali (neist 7 üleriigilist ja 22 kohalikku) online-väljaannet ja
venekeelse meedia online-väljaanded

82

. Analüüsitavad eestikeelsed online-väljaanded on toodud Tabelis 1.

Tabel 2. Online‐kampaania analüüsi valimisse kuuluvad online‐ajalehed ja veebiportaalid
Väljaanne
Postimees
EPL
Õhtuleht
Delfi
Äripäev
Eesti Ekspress
Maaleht
Harju Ekspress
Hiiu leht
Järva Teataja
Koit
Kuulutaja
Lääne Elu
LõunaLeht
Meie Maa
Nädaline
Oma Saar

Veebiaadress
http://www.postimees.ee
http://www.epl.ee
http://www.ohtuleht.ee

Piirkond

Reklaamide arv

81 Valimiste hea tava tekst leitav http://www.ngo.ee/26389

82 Nende täpne arv selgub analüüsi käigus, eGA varasemates uuringutes ei ole venekeelset meediat analüüsiks sisse võetud
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Pärnu Postimees
Põhjarannik
Sakala
Tallinna Postimees
Tartu Postimees
Valgamaalane
Virumaa Nädalaleht
Virumaa Teataja
Vooremaa
Võrumaa Teataja
Saarlane
Võrumaa24
Analüüsiühikuks oli iga iseseisev online-reklaam (siia alla läheb nii arvamuslugu, bänner, jms). Vaatlusperioodi
jooksul registreeritakse kõik mainitud veebilehtedel ilmunud valimisreklaamid tabelisse.
Valimisreklaamid kodeeritakse vastavalt kodeerimisjuhendile (vt tabel 3 ).

Tabel 3. Erakondade/üksikkandidaatide online‐meedias tehtavate kampaaniate jälgitavad
tunnused
Vaadeldavad tunnused
1.

Tabelisse fikseerida

Üldine teave

Kandidaat/erakond

nimi

ringkond

nimi

Online-väljaande nimi, aktiivne otselink

URL

üleriigiline või kohalik kanal

Ü või K

Online-väljaande keel

keel

Reklaami fikseerimise kuupäev

kuupäev

2.

Kvantitatiivne analüüs

Lingid erakondade/kandidaatide blogidele,
sotsiaalsetele võrgustikele (kelle?)

Kodeering (1/0), kirjeldus

Kas reklaam on lingitud valimisprogrammiga?

Kodeering (1/0), kirjeldus-täpsustus

3.

Kvalitatiivne analüüs

Kampaania elemendid

Kirjeldada, millistest elementidest kampaania
koosneb – video, fotod, animafilm, joonistused jne.).
Kopeerida ja salvestada vastav veebileht

Kampaania sõnumid

Kirjeldus ja hinnang: suunatus sihtgrupile,
kasuliku info edastamine jms

4.

valijale

Üldhinnang kampaaniale

Hinnang kampaaniale (löövus, sõnumite selgus,
vastavus erakonna programmile, kasutatud visuaal
jne)

Lühike hinnang ja põhjendus

Hinnang kampaania vastavuse kohta valimiste heale
tavale

Lühike hinnang ja põhjendus
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C) Riigikogusse kandideerijate personaalsed veebilehed (blogid)
kampaania instrumendina
Analüüsi esimese sammuna kaardistatakse VVK kodulehel kandidaatide lõpliku nimekirja alusel kõik need
kandidaadid, kellel on isiklik veebileht/blogi. Seejärel tunnused kodeeritakse ja kirjeldatakse vastavalt tabelile 4.

Tabel 4. Kandidaatide personaalsetel veebilehtedel (blogides) jälgitavad tunnused
Vaadeldavad tunnused
1.

Tabelisse fikseerida

Üldine teave

Kandidaadi nimi

nimi

Üksikkandidaat või esindab erakonda

nimi

Ringkond

nimi

Senine mandaat (kas kandidaat on RK liige, olnud
minister, kuulub mingi omavalitsuse volikogusse
vms)

kirjeldus

Blogi aadress, aktiivne otselink

URL

Blogi keel

keel

Blogi külastamise kuupäev

kuupäev

2.

Kvantitatiivne analüüs

Poliitilised seisukohad (kas toodud eraldi välja
erisused konkurentide seisukohtadest?)

Kodeering (1/0), kommentaaris kirjeldus võrdluse
laadi kohta)

Viide oma erakonna (kui esindab erakonda) või
isiklikule valimisprogrammile

Kodeering (1/0)

Kandidaadi virtuaalse võrgustikuga liitumise võimalus

Kodeering (1/0), kommentaaris kirjeldada, kuidas
liitumine toimub

Lingid kandidaadi teistesse keskkondadesse (FB,
Twitter jt.)

Kodeering (1/0), kommentaaris täpsustada,
millistesse keskkondadesse on lingitud

Viited enda erakonna kampaaniale teistes
keskkondades

Kodeering (1/0), kommentaaris täpsustada,
millistesse keskkondadesse , kampaaniatele on viited

3.

Kvalitatiivne analüüs

Blogis leiduva otseselt valimistega seotud kampaania
elemendid

Kirjeldada, millistest elementidest kampaania
koosneb – video, fotod, animafilm, joonistused jne.).
Kopeerida ja salvestada vastav veebileht

Kampaania sõnumid

Kirjeldus ja hinnang: suunatus sihtgrupile,
kasuliku info edastamine jms

Blogi interaktiivsus (kommenteerimise intensiivsus,
kommentaaridele vastamine)

Kirjeldus ja hinnang

4.

valijale

Üldhinnang blogile

Hinne 1-5 skaalas, 1 – väga episoodiline sissekannete
tegemine vähe kommentaare, neile ei vastata; 5blogisse postitakse järjepidevalt, sisukad postitused
päevakajalistel ja valimistega seotud teemadel

Lühike põhjendus hinnangule

Hinnang kampaania vastavuse kohta valimiste heale
tavale

Lühike hinnang ja põhjendus
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D) Erakondade kampaaniad üldlevinud sotsiaalsetes võrgustikes
(Facebook, Twitter, Youtube)
Tabel 5. Erakondade sotsiaalsetes võrgustikes tehtava kampaania jälgitavad tunnused83
Vaadeldavad tunnused
1.

Tabelisse fikseerida

Üldine teave

erakond

nimi

ringkond

nimi

sotsiaalse võrgustiku nimi, otselink

Nimi, URL

keel

nimi

Võrgustiku külastamise kuupäev
2.

kuupäev

Kvantitatiivne analüüs

Viide oma erakonna valimisprogrammile ja
poliitilistele seisukohtadele

Kodeering (1/0)

Võrgustikuga liitumise võimalus

Kodeering (1/0), kommentaaris kirjeldada, kuidas
liitumine toimub

Lingid oma erakonna teistesse keskkondadesse
(blogi, teised sots. võrgustikud )

Kodeering (1/0), kommentaaris täpsustada,
millistesse keskkondadesse on lingitud

Viited enda erakonna kampaaniatele teistes
keskkondades

Kodeering (1/0), kommentaaris täpsustada,
millistesse keskkondadesse , kampaaniatele on viited

3.

Kvalitatiivne analüüs

Keskkonnas leiduva, otseselt valimistega seotud
kampaania elemendid

Kirjeldada, millistest elementidest kampaania
koosneb – video, fotod, animafilm, joonistused jne.).
Kopeerida ja salvestada pildina keskkond

Kampaania sõnumid

Kirjeldus ja hinnang: suunatus sihtgrupile,
kasuliku info edastamine jms

Keskkonna kasutamise aktiivsus (palju sõpru, palju
jälgijaid , kommentaaride rohkus)

Arvulised näitajad, kirjeldus ja hinnang

4.

valijale

Üldhinnang keskkonnale

Hinne 1-5 skaalas, 1 – väga episoodiline sissekannete
tegemine vähe kommentaare, neile ei vastata, jne
,5- võrgustiku „sisustamisega tegeletakse
järjepidevalt, sisukad postitused päevakajalistel ja
valimistega seotud teemadel

Lühike põhjendus hinnangule

Hinnang kampaania vastavuse kohta valimiste heale
tavale

Lühike hinnang ja põhjendus

83 Analüüsitabelis 4 toodud tunnuste koostamisel on lähtutud pigem Facebook-i

kasutusloogikast ja –võimalustest. Kaks ülejäänud

keskkonda on oma olemuselt palju limiteeritumad ja nende analüüsil saab kaardistada vaid üksikud tunnused toodud tabelist.
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E) Kandidaatide kampaaniad üldlevinud sotsiaalsetes võrgustikes
Tabel 6. Kandidaatide sotsiaalsetes võrgustikes tehtava kampaania jälgitavad tunnused

Vaadeldavad tunnused
1.

Tabelisse fikseerida

Üldine teave

Kandidaat

nimi

Üksikkandidaat või esindab erakonda

nimi

Ringkond

nimi

Senine mandaat (kas kandidaat on RK liige, kuulub
mingi omavalitsuse volikogusse vms)

kirjeldus

Sotsiaalse võrgustiku nimi, otselink

Nimi, URL

keel

keel

Võrgustiku külastamise päev

kuupäev

2.

Kvantitatiivne analüüs

Viide oma erakonna või isiklikule valimisprogrammile
(kui üksikkandidaat)

Kodeering (1/0), täpsustus

Võrgustikuga liitumise võimalus

Kodeering (1/0), kommentaaris kirjeldada, kuidas
liitumine toimub

Lingid oma teistesse keskkondadesse (blogid,
ülejäänud sotsiaalsed võrgustikud)

Kodeering (1/0), kommentaaris täpsustada,
millistesse keskkondadesse on lingitud

Viited oma erakonna kampaaniatele teistest
keskkondades

Kodeering (1/0), kommentaaris täpsustada,
millistesse keskkondadesse , kampaaniatele on viited

3.

Kvalitatiivne analüüs

Keskkonnas leiduva, otseselt valimistega seotud
kampaania elemendid

Kirjeldada, millistest elementidest kampaania
koosneb – video, fotod, animafilm, joonistused jne.).
Kopeerida ja salvestada pildina keskkond

Kampaania sõnumid

Kirjeldus ja hinnang: suunatus sihtgrupile,
kasuliku info edastamine jms

Keskkonna kasutamise aktiivsus (palju sõpru, palju
jälgijaid , kommentaaride rohkus)

Arvulised näitajad, kirjeldus ja hinnang

4.

valijale

Üldhinnang keskkonnale

Hinne 1-5 skaalas, 1 – väga episoodiline sissekannete
tegemine vähe kommentaare, neile ei vastata, jne
,5- võrgustiku „sisustamisega tegeletakse
järjepidevalt, sisukad postitused päevakajalistel ja
valimistega seotud teemadel

Lühike põhjendus hinnangule

Hinnang kampaania vastavuse kohta valimiste heale
tavale

Lühike hinnang ja põhjendus

167

2011. aasta Riigikogu valimised: online-kampaania analüüs

F) Erakondade hinnang onlinekampaaniale
Virtuaalkeskkonnas toimuva kampaania tähtsuse hindamiseks viiakse läbi intervjuud erakondade kampaaniate
eest vastutavate isikutega. Tulenevalt online-kampaaniate monitooringu tulemustele koostame küsimustiku
erakondadele, mille edastame vastamiseks, vajadusel ka täiendavaks silmast-silma kohtumiseks.
Teemad intervjuudeks on järgmised:
Teemad intervjuuks:
1.

Hinnang e-kanalite tähtsusele poliitilistes kampaaniates, e-kampaania eelarve võrreldes traditsioonilise
kampaania eelarvega.

2.

E-kampaania korraldamine erakonnas, kes kavandas ja kes koordineeris erinevaid tegevusi, kas olid
kaasatud professionaalsed e-turundusega tegelejad.

3.

Millised olid erakonna juhtnöörid ja soovitused piirkondlikele ühendustele,

valimisnimekirjadele ja

kandidaatidele e-kanalite kasutamiseks valimiskampaanias. Kas toimus sellekohaseid koolitusi?
4.

Mobiilisõnumite kasutamine valimiskampaanias.

5.

E-maili võimaluste kasutamine valimiskampaanias.

6.

Valijatele loodud võimalused tagasisideks ja interaktiivseks suhtluseks erakonna/kandidaatidega
e-kanalite abil.

7.

Erakonna suhtumine e-hääletamisse: kas seda tutvustati valijatele.

8.

Erakonna suhtumine ausa e-hääletamise põhimõtetesse ja valimise heasse tavasse.
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