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VUOSIKERTOMUS

Piraattipuolue r.p.
Toimintakausi 1.1.–31.12.2011

Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2011

1. Yleistä

Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin
olemalla mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Puolue vaatii yksilön oikeuksien
turvaamisesta erityisesti yksityisyyden suojan ja sananvapauden osalta ja sähköisen kuluttajansuojan
parantamista. Puolue vaatii kulttuurin ja tiedon vapauden, sekä päätöksenteon avoimuuden ja
demokraattisuuden lisäämistä. Puolue tavoittelee tekijänoikeusjärjestelmän radikaalia uudistamista ja
patenttijärjestelmän hyödyllisyyden uudelleenarviointia.

Puolueen keskeisenä arvona on avoimuus raha-asioissa ja päätöksenteossa. Piraattipuolue on ollut
puoluerekisterissä 13.8.2009 alkaen. Puolue osallistui 17.4.2011 pidettyihin eduskuntavaaleihin ja 
saavutti suurimman eduskunnan ulkopuolisen puolueen paikan. Puolueen syyskokouksessa joulukuussa 
puolueohjelmaa laajennettiin koskemaan myös eräitä sosiaali-, talous- ja koulutuspolitiikan 
kysymyksiä.

Piraattipuolueen toiminnassa vuonna 2011 keskeisintä oli osallistuminen huhtikuussa pidettyihin 
eduskuntavaaleihin. Vaalikampajoinnin lisäksi toimintaan kuului poliittista ja vapaa-ajan toimintaa. 
Poliittiseen toimintaan kuului lausuntojen valmistelua, keskustelutilaisuuksiin osallistumista, 
yhteydenpitoa viranomaisiin ja kansalaisjärjestöihin ja tiedottamista ajankohtaisista kysymyksistä ja 
puolueen asioista. Vuoden lopulla aloitettiin valmistautuminen kunnallisvaaleihin. Eduskuntavaalit 
näkyivät keskeisesti myös varainkäytössä. Edellisen vuoden ylijäämä ja alkuvuonna saadut tulot 
käytettiin vaalikampanjaan siten, että tilikauden tulos oli yli 5 000 euroa alijäämäinen.

Piraattipuolue ja sen yhteydessä toimivat paikallis-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöt 
luottamushenkilöineen, muine aktiiveineen sekä rivijäsenineen ja kannattajineen muodostivat 
puolueyhteisön, jonka piirissä toimintasuunnitelman tavoitteita toteutettiin vuonna 2011.

2. Valtakunnallinen toiminta

2.1. Vaaleissa menestyvä puolue

Piraattipuolue osallistui vuoden 2011 eduskuntavaaleihin, muttei saanut kansanedustajapaikkoja. 
Tavoitteet eivät tältä osin toteutuneet. Piraattipuolue saavutti vaaleissa kuitenkin suurimman 
eduskunnan ulkopuolisen puolueen aseman.

Piraattipuolue sai 17.4.2011 pidetyissä eduskuntavaaleissa yhteensä 15 103 ääntä. Valtakunnallinen 
ossuus annetuista hyväksytyistä äänistä oli 0,51 %. Vaalipiireistä suurin kannatus oli Pirkanmaalla ja 
Helsingissä (0,9 %) (LIITE 1). Kunnista kannatus oli suurinta Tampereella, Jämsässä, Vaalassa, 
Jyväskylässä ja Ypäjällä (1,1–1,5 %) (LIITE 2). Menestyksekkäimmillä äänestysalueilla saavutettiin 2–7 
%:n kannatus. Piraattipuolueen suosituimmilla äänestysalueilla oli lähes kaikissa opiskelija-asuntoja tai 
muutoin suuri määrä opiskelijoita (esim. Otaniemi, Hervanta) (LIITE 3).
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Piraattipuolue asetti vaaleihin 127 ehdokasta 11 vaalipiirissä (LIITE 4). Kahdessa vaalipiirissä 
(Helsinki, Uusimaa) oli täysi ehdokaslista. Vähintään puolet ehdokkaiden enimmäismäärästä asetettiin 
viidessä vaalipiirissä (Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Vaasa, Varsinais-Suomi). Neljässä vaalipiirissä 
asetettiin lisäksi vähintään kaksi ehdokasta (Etelä-Savo, Kymi, Oulu, Pohjois-Karjala). Puolueella ei 
ollut ehdokkaita kolmessa manner-Suomen vaalipiirissä (Lappi, Pohjois-Savo, Satakunta). Puolueen 
kannatus niissä vaalipiireissä, joissa puolueella oli ehdokkaita, oli 0,59 %.

Piraattipuolueen ehdokkaista eniten ääniä sai puheenjohtaja Pasi Palmulehto, 1 074, mikä teki hänestä 
eduskunnan ulkopuolisten puolueiden suurimman ääniharavan. Piraattipuolueen asettama 
ehdokasmäärä oli eduskunnan ulkopuolisista puolueista toiseksi suurin. Ehdokkaiden keski-ikä oli 
vaalien nuorin, 29,2 vuotta. Ehdokkaiden sukupuolijakauma oli vaalien toiseksi miesvoittoisin. 
Naisehdokkaiden osuus oli 15,75 %. Puolueen ainoa vaaliliitto oli Pirkanmaalla Muutos 2011:n kanssa.

Tavoitteena oli nostaa vaaliohjelmaan liittyviä asioita yleiseen tietoisuuteen, keskusteluun ja
tiedotusvälineisiin sekä haastaa muut puolueet ottamaan kantaa niihin. Aktiivisella verkkokirjoittelulla 
tavoitetta saatiin jonkin verran toteutettua, mutta lopputulos ei ollut kovin onnistunut. Kesällä 
toteutettuun Piraattipuolue-kyselyyn (ks. kohta 2.4.) vastaajista 27 % katsoi sen, etteivät puolueen 
ajamat asiat olleet riittävästi julkisuudessa, vähentäneen haluaan äänestää Piraattipuoluetta. Tämä oli 
kolmanneksi yleisin äänestämishalukkuutta vähentänyt syy.

Tavoitteena oli tarjota verkkopalveluita ja viestintämahdollisuuksia ja -materiaaleja 
eduskuntavaaliehdokkaiden käyttöön. Puolueen vaalisivustoa lukuunottamatta tämä jäi vähäiseksi. 
Vaaliviestintä painottui tavoitteiden mukaisesti aktiiviseen läsnäoloon yhteisöllisissä verkkopalveluissa 
ja kunnallisten vaalijulistepaikkojen hyödyntämiseen. Piraattipuolue oli Facebookissa kolmanneksi 
seuratuin puolue vaalien alla, joten verkkonäkyvyys oli merkittävää. Vaalijulisteet olivat 
vaalikampanjan suurin kuluerä. Sen sijaan verkkomainontaa ei käytetty juurikaan, parin yksittäisen 
ehdokkaan aktiivisuutta lukuunottamatta. Ajankohtaista videomateriaalia tuotettiin vaalien alla jonkin 
verran, mutta ei tyydyttävässä määrin.

Hallitus arvioi vaalien jälkeen, että ehdokasmäärä oli hyvä ensikertalaiselle puolueelle. Onnistumisena 
pidettiin lisäksi erityisesti Helsingin, Tampereen ja Turun vaalimökkitoimintaa. Vaalijulisteiden kanssa 
onnistuttiin monin paikoin hyvin. Vaalitulos oli joissakin kunnissa varsin lupaava kunnallisvaaleja 
ajatellen. Suurista kunnista erityisesti Tampereella, Jyväskylässä, Helsingissä, Turussa ja Espoossa 
päästiin lähelle kunnallisvaalien piilevää äänikynnystä.

Vaalikampanjan aikana havaittiin kuitenkin myös puutteita. Sisäinen viestintä oli puutteellista ja 
piiriyhdistysten toimintaa olisi ollut tarpeen laajentaa, sillä vaalikampanjan aikana työtaakkaa 
kasautui liikaa liian harvoille. Tarvetta olisi ollut myös selkeille kärkiehdokkaille, joiden kampanjoihin 
olisi suunnattu enimmät resurssit. Rahoituksen vaatimattomuus näkyi kaikessa kampanjoinnissa. 
Rahoitusta oli hädin tuskin riittävästi välttämättömimpien kulujen kattamiseen. Ehdokkaiden 
henkilökohtaiset kampanjat jäivät rahoitukseltaan erittäin vaatimattomiksi.

Puolueen julkisuuskuvan hallinta ei aivan onnistunut, sillä 13 % Piraattipuolue-kyselyyn vastanneista 
arvioi ehdokkaisiin kohdistuneen kielteisen julkisuuden vaikuttaneen äänestyshalukkuuttaan 
heikentävästi. Lisäksi 40 % katsoi, että samaan suuntaan vaikuttivat yksittäisten ehdokkaiden 
mielipiteet, joista vastaajat olivat eri mieltä. Tämä oli yleisin äänestyshalukkuutta vähentänyt syy. 
Tämä tulos ja kyselyn tulokset eräiltä muiltakin osin viittasivat siihen, että puolueohjelmaa olisi 
tarvetta laajentaa kattamaan useampia politiikan alueita, jotta äänestäjille syntyisi puolueesta 
yhtenäisempi kuva. Puolueohjelmaa laajennettiin syyskokouksessa (ks. kohta 2.3.).
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Puolueen kokemattomuus vaalityöstä näkyi selkeästi vaalikampanjassa. Vaalikampanjan kokemuksista 
voidaan kuitenkin ottaa oppia vuoden 2012 kunnallisvaaleissa. Eduskuntavaalien jälkeen voitiin joka 
tapauksessa todeta, että Piraattipuolue on sekä kannatukseltaan että jäsenmäärältään suurin 
eduskunnan ulkopuolinen puolue.

Tavoitteena oli asettaa ehdokas myös vuoden 2012 presidentinvaaliin. Koska Piraattipuolue ei päässyt 
eduskuntaan, tähän olisi tarvittu 20 000 kannattajakorttia. Viranomaisilla ei ollut valmiutta sähköisen 
kannattajakorttikeräyksen puitteiden järjestämiseen, joten keräys olisi tullut Piraattipuolueelle liian 
kalliiksi ja vaativaksi juuri eduskuntavaalien jälkeen. Tämän vuoksi puolueen kevätkokous päätti, ettei 
puolue pyri osallistumaan presidentinvaaliin.

2.2. Asiantunteva kansalaisjärjestö

Piraattipuolue seurasi tavoitteiden mukaisesti jatkuvasti meneillään olevia puolueen tavoitteisiin 
liittyviä lainsäädäntöhankkeita ja otti aktiivisesti kantaa tavoitteisiinsa liittyvään 
kansalaiskeskusteluun. Puolue antoi lausunnon kuvaohjelmalainsäädännön uudistamisesta, lasten 
suojelemista seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä koskevasta Euroopan neuvoston sopimuksesta, 
tietojärjestelmien välityksellä tehtyjä rasistisia ja muukalaisivihamielisiä tekoja koskevasta 
sopimuksesta sekä oikeusministeriön Verkkovaikuttamista 2010-luvulla -selvityksestä.

Puolueen syyskokouksessa laajennettiin puolueohjelmaa (ks. kohta 2.3.). Puheenjohtaja Pasi Palmulehto 
kirjoitti artikkelin maaliskuussa julkaistuun teokseen Piraatti vai kirjailija (Avain, 2011). 
Marraskuussa puolue kiinnitti huomiota tekijänoikeusjärjestöjen yläkouluille lähettämiin 
propagandasarjakuviin lähettämällä asiaa koskevan avoimen kirjeen eri viranomaistahoille ja 
järjestöille.

Piraattipuolueella oli vuonna 2010 valmisteltu eduskuntavaaliohjelma, jota tuotiin esille 
vaalikampanjoinnissa. Tavoitteiden esilletuontia puolueesta kiinnostuneille ja sitä aktiivisesti 
seuraaville voidaan pitää kohtuullisen onnistuneena. Kesällä pidettyyn Piraattipuolue-kyselyyn 
vastanneista 62 % piti puolue- ja vaaliohjelmissa määriteltyjä kantoja ja tavoitteita 
äänestämishalukkuuttaan lisäävänä seikkana. Tämä oli yksi suosituimmista vaihtoehdoista. 

Tavoitteiden esilletuonti laajemmalle yleisölle ei onnistunut kovin hyvin, sillä 27 % kyselyyn 
vastanneista katsoi äänestämishalukkuuttaan vähentäneeksi seikaksi, että puolueen ajamat asiat eivät 
olleet riittävästi julkisuudessa vaalien alla. Toisaalta eduskuntavaaleissa tiedotusvälineiden 
ylimääräinen huomio keskittyi lähinnä perussuomalaisiin. Vaalit olivat omien kantojen esilletuonnin 
kannalta tämän vuoksi poikkeuksellisen vaikeat kaikille eduskunnan ulkopuolisille puolueille.

Piraattipuolue teki vaalikampanjoinnin yhteydessä yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Esimerkiksi 
Tampereella järjestettiin yhdessä Keski-Tampereen Vasemmiston kanssa 23.2. vaalipaneeli teemalla 
Tietoyhteiskunta ja tekijänoikeudet. Espoossa järjestettiin 2.3. paneelikeskustelu Suomen 
tietoyhteiskuntataistelu, jossa tietoyhteiskuntapolitiikasta keskustelivat Piraattipuolueen, vihreiden ja 
kokoomuksen edustajat. Lisäksi vuoden aikana osallistuttiin muiden tahojen järjestämiin 
vaalipaneeleihin ja muihin keskustelutilaisuuksiin eri paikkakunnilla, esimerkiksi Kemissä, Espoossa, 
Helsingissä, Tampereella, Valkeakoskella, Jyväskylässä, Kajaanissa ja Turussa.

Syksyllä osallistuttiin Effi ry:n Isoveli-palkintogaalaan, Finnish Internet Forumiin, Teoston seminaariin 
Sisältöä elämään – ja verkkoon, Tietotekniikan kehittämiskeskuksen 30-vuotisjuhlaseminaariin sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään Tekijänoikeusfoorumiin Helsingissä. Elokuussa 
Piraattipuolueen edustajat tapasivat opetus- ja kulttuuriministeriössä valtiosihteeri Jarmo Lindénin ja 
kulttuuriyksikön johtaja Jukka Liedeksen. Myös epävirallisempia yhteyksiä pidettiin eri 
vaikuttajatahoihin, kansalaisjärjestöihin ja poliittisiin järjestöihin pidettiin yllä.
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Puolue osallistui tyydyttävällä aktiivisuudella keskustelu- ja muihin tilaisuuksiin ja tapaamisiin, antoi 
lausuntoja sekä jakoi tietoa. Puolue oli tyydyttävästi yhteistyössä eri järjestöjen ja viranomaistahojen 
kanssa. Säädösvalmistelun seuraaminen ei kuitenkaan ollut puolueessa riittävän järjestelmällistä, vaan 
lähinnä yksittäisten henkilöiden aktiivisuuden varassa. Tilanteen parantamiseksi puolueen kevätkokous 
valtuutti puoluehallituksen perustamaan säädösvalmistelua seuraavia työryhmiä, joiden toimintaa ei 
kuitenkaan saatu käynnistettyä loppuvuoden aikana.

2.3. Aktiivinen poliittisten avausten tekijä

Piraattipuolueen tiedotus- ja julkaisutoiminta tapahtui myös vuonna 2011 ensisijaisesti verkossa. 
Kesällä pidetyssä Piraattipuolue-kyselyssä 60 % vastaajista piti puolueen verkkosivuja keskeisenä 
tapana seurata puolueen toimintaa. Seuraavaksi suosituimpia tapoja olivat Facebook (44 %) sekä 
puolueaktiivien blogit ja/tai kotisivut, sähköpostitse saapuvat jäsenkirjeet ja yleiset tiedotusvälineet 
(30–38 %). Puolueaktiivien mielipiteet näkyivät eduskuntavaalikampanjassa lukuisten vaalikoneiden 
kautta sekä joidenkin ehdokkaiden osalta aktiivisen blogikirjoittelun kautta.

Vuonna 2011 lähetettiin 32 lehdistötiedotetta (2009: 30, 2010: 30). Puolueen blogissa julkaistiin 66 
kirjoitusta, missä oli huomattava vähennys edellisvuosista (2009: 213, 2010: 134). Osa tästä johtui jo 
vuonna 2010 alkaneesta kehityksestä, jonka myötä aktiivit kirjoittivat aiempaa enemmän omiin 
blogeihinsa. Vaalien jälkeen oli kuitenkin huomattavaa kirjoitustahdin harventumista. Esimerkiksi 
syyskuussa julkaistiin vain yksi kirjoitus. Blogissa julkaistiin pohdiskelevia artikkeleita puolueen 
ajamista asioista ja ajankohtaisia mielipidekirjoituksia ja puolueen toimintaa koskevia tiedotuksia. 
Vähentyneestä kirjoitusmäärästä johtuen blogi ei kuitenkaan toiminut yhtä tärkeänä osana puolueen 
tavoitteista käytävää kansalaiskeskustelua kuin aiempina vuosina.

Jäsenlehti Purje ei ilmestynyt kertaakaan vuonna 2011. Myöskään Piraattiradiota ei julkaistu juurikaan, 
eikä ajankohtaista videomateriaalia pystytty tuottamaan kuin vaalikampanjan aikana ja silloinkin 
vaatimattomasti. Puolueella oli tarvittava vähimmäismäärä tiedotusmateriaalia, kuten flyereitä. Selkeä 
johtopäätös oli, että puolueella ei ollut riittävästi aktiiveja tuottamaan tyydyttävää määrää 
tiedotusmateriaalia ja audiovisuaalista viestintää.

Kokemukset vaalikampanjasta ja kesällä pidetyn kyselyn tulokset osoittivat, että puolueohjelman 
laajentamista oli syytä miettiä vakavasti. Kyselyyn vastanneista noin 40 % oli sitä mieltä, että 
puolueohjelmaa pitäisi laajentaa. Vain 6 % arvioi, että puolueohjelman laajentaminen vähentäisi 
halukkuutta äänestää Piraattipuoluetta. Puolueohjelman kapeus arvioitiin kampanjoinnista saatujen 
kokemusten ja kyselyn vastausten perusteella merkittäväksi äänestyshalukkuutta vähentäväksi syyksi.

Tampereella joulukuussa pidetyssä syyskokouksessa puolueohjelmaa laajennettiin. Kansalaisoikeudet, 
immateriaalioikeudet ja tietoyhteiskunta-asiat säilyivät edelleen puolueohjelman keskeisenä sisältönä. 
Lisäksi mukaan otettiin oikeusturvan puolustaminen, perustulon kannattaminen ja eräitä muita talous-, 
sosiaali- ja koulutuspoliittisia kantoja.

2.4. Puolueen toimintakulttuurin kehittäminen

Puoluehallitus seurasi toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista. Vuoden aikana pidettiin 
puoluehallituksen, piiriyhdistysten hallitusten ja Piraattinuorten hallituksen yhteisiä 
suunnittelutapaamisia 22.–23.1., 21.–22.5. ja 15.–16.10. Tapaamiset pidettiin Helsingissä piraattien 
toimistolla. Vuoden aikana havaittiin kuitenkin tarve parantaa seurantaa. Vuoden 2012 
toimintasuunnitelma laadittiin aiempaa konkreettisemmaksi, jotta seuranta helpottuisi. Lisäksi 
puoluehallitus hyväksyi itselleen 29.12. toimintaohjeen, jossa käytäntöjä muutettiin siten, että hallitus 
keskittyy jatkossa entistä enemmän toimintasuunnitelman seurantaan. Rutiiniasioiden hyväksyminen 
siirrettiin kevyempään kokousmenettelyyn.
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Vuonna 2010 valitun puoluehallituksen toimikausi jatkui vuonna 2011 (LIITE 5). Hallitus kokoontui 22 
kertaa (2009: 30, 2010: 29). Kaikki kokoukset pidettiin IRC:ssä siten, että kuka tahansa saattoi seurata 
niitä. Pöytäkirjat julkaistiin verkossa. Hallituksen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelu tehtiin 
kuitenkin usein liian kiireellä ja tiedotus oli puutteellista. Tähän reagoitiin loppuvuoden aikana ja 
erityisesti 29.12. hyväksyttyyn hallituksen toimintaohjeeseen kirjatuissa käytännöissä.

Piraattipuolueen kevätkokous pidettiin 18.6. Akaalla. Kokouksessa päätettiin olla osallistumatta 
presidentinvaaleihin ja hyväksyttiin puolueen toiminnan kehittämistä käsittelevä tiekartta vuosille 
2011–2015. Syyskokous pidettiin 4.12. Tampereella. Syyskokouksessa hyväksyttiin muutoksia 
puolueohjelmaan (ks. kohta 2.3.).

Kesällä järjestettiin verkossa kaikille avoin Piraattipuolueen toimintaa käsittelevä kysely, jotta 
saataisiin tietoa puolueen kehittämistä varten. Kysely oli avoinna 13.7.–22.8. ja siihen saatiin 1 003 
vastausta. Kysely oli onnistunut ja sen tuloksia hyödynnettiin erityisesti arvioitaessa puolueohjelman 
uudistamistarpeita ja vuoden 2012 toimintasuunnitelman laadinnassa.

Puolueen varainkäyttö keskittyi eduskuntavaalikampanjaan. Eduskuntavaaleja ennen lahjoitusmäärä 
nousi jo vuoden 2010 syyskuussa 1 000 euroon ja pysyi tasolla 1 000–1 500 euroa vuoden 2011 
helmikuuhun asti. Maalis- ja huhtikuussa saatiin yli 2 000 euroa lahjoituksia. Eduskuntavaalien jälkeen 
lahjoitusten määrä putosi kesä-heinäkuuta (600–700 euroa) lukuunottamatta noin 300 euroon 
kuukaudessa (LIITE 6 ja 7). Kannatustuotekauppa oli myös hyvin vähäistä. Edellisen vuoden ylijäämä 
ja alkuvuonna saadut tulot käytettiin vaalikampanjaan siten, että tilikauden tulos oli yli 5 000 euroa 
alijäämäinen (LIITE 8). Puolueen varainkäytöstä oli puolueen verkkosivuilla saatavilla ajantasaiset 
tiedot.

Puolueen varainkäytössä jatkui valitettavan yleisenä käytäntö, että aktiivit käyttivät toimintaan omia 
rahojaan laskuttamatta puoluetta. Tämän vuoksi puolueen taloudellisesta toiminnasta oli vaikea saada 
kokonaiskuvaa, ja aktiiveille kasaantui kohtuuttomasti taloudellistakin taakkaa. Aktiiveille pystyttiin 
maksamaan kuitenkin jonkin verran kulukorvauksia. Varsinaisen puolueen varainkäytön ulkopuolelle 
sijoittuivat puolueen ehdokkaiden vaalikampanjat, mutta ne olivat suurelta osin summiltaan hyvin 
vaatimattomia.

Puolueen jäsenmäärä oli vuoden alkaessa noin 3 150 ja päättyessä 3 700. Jäsenmäärä kasvoi 
vaalikampanjan aikana puolueen ollessa tavanomaista enemmän esillä julkisuudessa. Vaalien jälkeen 
jäsenmäärän kasvu pysähtyi loppuvuoden ajaksi (LIITE 9). Vuoden lopussa noin neljäsosa puolueen 
jäsenistä oli syntynyt 1990-luvulla, kolmasosa 1985–1989, viidesosa 1980–1984 ja neljäsosa 1970-luvulla 
tai sitä aiemmin (LIITE 10). Ainoa muutos kahteen edelliseen vuoteen on, että 1990-luvulla syntyneiden 
jäsenten määrä on kasvanut hieman 1970-luvulla syntyneiden kustannuksella.

2.5. Puolueen avoimuuden ja viestinnän kehittäminen

Piraattipuolueen viestintä puolueesta jo muutenkin kiinnostuneille osoittautui onnistuneeksi. 
Piraattipuolue-kyselyyn vastanneista 82 % muisti havainneensa puolueesta mainintoja yleisissä 
tiedotusvälineissä (televisio, radio, sanoma- ja aikakauslehdet, verkkolehdet jne.) useasti tai ainakin 
pari kertaa. Puolueen tavoitteiden ja ehdokkaiden esittelyssä laajemmalle yleisölle vaalikampanjan 
aikana ei kuitenkaan onnistuttu tyydyttävästi, mikä johtui osittain tiedotusvälineiden ylimääräisen 
huomion kanavoitumisesta perussuomalaisille.

Piraattipuolue sai julkisuutta erityisesti vaalikampanjan aikana. Puheenjohtaja Pasi Palmulehto 
osallistui eduskunnan ulkopuolisten puolueiden televisoituun vaalitenttiin. Puolueen ehdokkaat olivat 
esillä vaalikoneissa, puolueen vaalisivustolla, lehtijutuissa ja blogikirjoittelussa. Vaikka julkisuuskuvan 
hallinta ei aivan onnistunut, ja 13 % Piraattipuolue-kyselyyn vastanneista arvioi ehdokkaisiin 
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kohdistuneen kielteisen julkisuuden vaikuttaneen äänestyshalukkuuttaan heikentävästi, suurin osa 
julkisuudesta vaikutti puolueen menestykseen epäilemättä myönteisesti. Puolue oli vaalien alla 
julkisuudessa enemmän kuin koskaan aiemmin.

Vaalien jälkeen puolue sai näkyvyyttä tiedotusvälineissä kesäkuun alussa vuodettuaan 
tekijänoikeustoimikunnassa valmisteltua lakiehdotusta koskevan muistion ja myöhemmin oikeudelle 
tehdyn The Pirate Bay -estovaatimuksen käsittelyn yhteydessä.

Puolue oli vielä vaalien alla Facebookissa kolmanneksi seuratuin puolue, mutta vaalikampanjan viime 
vaiheissa muutama suurempi puolue kiri ohitse. Vuoden lopussa Piraattipuolue oli Facebookissa 
kuudenneksi seuratuin ja Twitterissä viidenneksi seuratuin suomalainen puolue. Facebook-seuraajien 
määrä nousi vuoden aikana noin 3 100:sta 4 200:een (vuoden 2010 alussa noin 1 700). Vuoden lopussa 
Facebookin kautta tavoitettiin kullakin tilapäivityksellä keskimäärin vajaat 2 000 ihmistä.

Piraattipuolue-kyselyn vastaajista 44 % koki Facebookin ja 11 % Twitterin yhdeksi tärkeimmistä 
tavoistaan seurata Piraattipuoluetta. Muita tärkeimpiä tapoja olivat puolueaktiivien blogit ja/tai 
kotisivut, sähköpostitse saapuvat jäsenkirjeet ja yleiset tiedotusvälineet (30–38 %). Myös IRC koettiin 
melko tärkeäksi (21 %). Sen sijaan piiriyhdistysten verkkosivuja piti tärkeinä vain 5 % kyselyyn 
vastanneista.

Puolueen IRC-kanavat olivat piraattien tärkeä sähköisen yhdessäolon väline ja erittäin aktiivinen 
yhteisö, jossa käytiin, paitsi vapaamuotoista keskustelua, myös vilkasta ajatustenvaihtoa puolueelle 
ajankohtaisista ja muistakin kysymyksistä. Vuoden lopussa yhtäaikaisia IRC-käyttäjiä oli noin 250, 
missä oli jonkin verran laskua vaalikampanjoinnin ajan huippulukemista. Aktiivien välisessä 
työskentelyssä tärkeitä olivat puolueen wiki sekä Kirjoitusalusta.fi-palvelu.

Puolueen luottamushenkilöiden ja aktiivien keskinäisessä viestinnässä oli merkittävää 
kehittämistarvetta vielä vuoden 2011 lopussa, eivätkä parantamistavoitteet vuoden osalta onnistuneet. 
Piraattipuolue-kyselyn vastaajista kaksi kolmaosaa oli tyytyväistä puolueen viestintään ja reilu 
viidennes tyytymätöntä. Kolmasosa piti puolueen viestinnän määrää liian pienenä, eikä juuri kukaan 
liian suurena. Tulokset osoittivat, että puolueen viestinnässä oli laajemminkin kehittämisvaraa. Vuoden 
2012 toimintasuunnitelmassa päätettiin lisätä jäsenistölle tärkeiden jäsenkirjeiden määrää. Myös 
viestintää parantava puolueen verkkosivuston kokonaisuudistus aloitettiin loppuvuodesta, ja sen 
loppuun saattaminen jäi vuoden 2012 alkuvuoden keskeiseksi tavoitteeksi.

Puolueen toiminnan avoimuutta on käsitelty myös kohdassa 2.4.

2.6. Aktiivinen paikallistoiminnan järjestäminen

Alkuvuoden paikallistoiminta liittyi eduskuntavaalikampanjointiin. Puolue osallistui vaaleihin 11 
vaalipiirissä, joista jokaisessa oli vaalipiiriyhditys. Kaikissa näissä piireissä järjestettiin 
kampanjointia. Tammi-helmikuussa järjestettiin ja osallistuttiin yhteensä noin 30 tapahtumaan 
kuukaudessa, maaliskuussa 60:een ja huhtikuussa 40:ään. Tämän jälkeen tapahtumien määrä laski 15–
25:een kuussa. 

Yhteensä piraatit järjestivät ja osallistuivat noin 320 tapahtumaan (2010: noin 300) ja tapaamiseen 20 
eri paikkakunnalla (2010: 16) (Akaa, Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, 
Kajaani, Kemi, Kouvola, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Riihimäki, Tampere, Turku, Vaasa, 
Valkeakoski, Vantaa). Määrään eivät sisälly puoluejärjestöjen hallitusten kokoukset, eivätkä eri 
yhteistyötahojen kanssa pidetyt, osallistujamäärältään rajatut neuvottelut ja tapaamiset. Kohdissa 2.1. 
ja 2.2. on kuvailtu tarkemmin eräitä paikallistoiminnan osa-alueita.
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Vaalimökkiä pidettiin Helsingissä, Tampereella ja Turussa erittäin onnistuneesti. Lisäksi 
vaalikampanjoinnin aikana paikallistoimintaan kuului flyereiden jakamista, paneelikeskusteluja ja 
esittelypöydän pitoa erilaisissa tapahtumissa. Piraattien yhteinen toimitila Helsingissä oli 
Pääkaupunkiseudun toiminnan kannalta tärkeä. Vaalien jälkeen osallistuttiin myös erilaisiin jäsenistöä 
kiinnostaviin kulttuuri- ja tietoyhteiskuntatapahtumiin, esimerkkinä Mahdollisuuksien tori (Tampere 
2.6.), Pride-kulkue (Helsinki 2.7., Tampere 23.7.), Assembly Summer (Helsinki 4.–7.8.), Tracon (Tampere 
3.–4.9.), Finnish Internet Forum (Helsinki 18.–19.10.) ja Alternative Party (Helsinki 21.–23.10.).

Kesällä järjestettiin myös monipuolista vapaa-ajantoimintaa, esimerkiksi piknikejä ja grillausta.
Maaliskuussa järjestettiin Helsingissä pienimuotoinen mielenosoitus Bradley Manningin puolesta ja 
syyskuussa toimintaa valvontayhteiskunnan vastaisena kansainvälisenä Freedom not fear -päivänä. 
Piraattipuolue-kyselyn vastaajista 57 % oli sitä mieltä, että puolueen toimintaan osallistuminen on 
helppoa. Vaikeana sitä piti 12 %, eikä 28 % vastaajista ollut kiinnostunut osallistumaan toimintaan. 
Kolme neljäsosaa vastaajista oli yleisellä tasolla puolueen toimintaan tyytyväistä, neljäsosa 
tyytymätöntä.

3. Muu toiminta

3.1. Kansainvälinen toiminta

Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä, jonka yhteistyöelimenä toimii Pirate Parties
International (PPI) -järjestö. Puolue ja Piraattinuoret osallistuivat jonkin verran kansainväliseen 
toimintaan ja ylläpitivät yhteyksiä lähinnä Ruotsin ja Saksan piraattipuolueisiin. Ruotsin 
piraattipuolueen perustaja Rick Falkvinge ja The Pirate Bayn ylläpitäjä Peter Sunde vierailivat 
Suomessa huhtikuussa Piraattipuolueen kutsusta. Marraskuussa osallistuttiin pohjoismaisten 
kansalaisjärjestöjen Free Society Conference and Nordic Summit -tapahtumaan Göteborgissa.

3.2. Paikallisoiminta

Paikallistoimintaa on kuvailtu kohdassa 2.6.

3.3. Nuorisotoiminta

Piraattinuoret ry jatkoi toimintaansa Piraattipuolueen nuorisojärjestönä. Erityisesti 
Pääkaupunkiseudun paikallistoiminnasta suuri osa oli Piraattinuorten ja puolueen paikallisaktiivien 
yhdessä järjestämää. Piraattinuorilla ja puolueella oli yhteinen toimitila Helsingissä. Haasteeksi jäi 
edelleen Piraattinuorten toiminnan laajentaminen kattavammin valtakunnalliseksi.

3.4. Opiskelijatoiminta

Piraattipuoluetta lähellä olevia opiskelijajärjestöjä olivat Helsingin yliopiston akateemiset piraatit 
HYARRja Aalto-yliopiston piirissä toimiva Aaltopiraatit, jotka toimivat toistaiseksi 
rekisteröimättöminä yhdistyksinä. Piraatit osallistuivat ylioppilaskuntien edustajistovaaleihin 
Helsingin yliopistossa, Aalto-yliopistossa ja Åbo akademissa. Kahdessa jälkimmäisessä piraatit 
pääsivät varasijoille. Akateemiset piraatit järjesti Helsingin yliopistolla jonkin verran toimintaa 
edustajistovaalien alla. Kokonaisuutena arvioiden piraattien opiskelijatoiminta oli melko vaatimatonta.
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Piraattipuolueen ehdokastilasto eduskuntavaaleissa 2011

Helsingin vaalipiiri
Nimi (Ikä) Ääniä 

1 Rauhala Mikko (33) 427 
2 Tamminen Lilja (23) 411 
3 Hautakangas Ville (33) 327 
4 Plommer Raoul (33) 219 
5 Laasonen Jan-Markus (Jani) (32) 208 
6 Apajalahti Ahto (23) 208 
7 Sotala Kaj (24) 198 
8 Metsälä Jari (33) 146 
9 Berschewsky Tapio (32) 108 
10 Söderholm Charlotta (Lotta) (23) 108 
11 Yltiö Lari (22) 102 
12 Louhi Milla (45) 77 
13 Mäkinen Joonas (22) 74 
14 Hukkinen Janne (39) 65 
15 Immonen Satu (42) 59 
16 Merikanto Len (40) 59 
17 Kurhinen Antti (27) 53 
18 Tiilikainen Toni-Petri (27) 45 
19 Salminen Inka (20) 31 
20 Burtsoff Ari (37) 27 
21 Kortesaari Joel (18) 22 

Uudenmaan vaalipiiri
Nimi (Ikä) Ääniä 

1 Palmulehto Pasi (30) 1074 
2 Elmgren Oskar (Jeppe) (33) 197 
3 Vistbacka Henry (26) 189
4 Paalijärvi Janne (29) 163 
5 Särelä Mikko (36) 158 
6 Iivarinen Ville (29) 157 
7 Österman Lars (52) 116 
8 Korppi Tuomas (34) 85 
9 Vähämartti Pasi (29) 83 
10 Niemi Sari (23) 82 
11 Chanth Taija (30) 80 
12 Broas Patricia (35) 69 
13 Laurikainen Markku (27) 69 
14 Hovila Jyri (36) 62 
15 Syreeni Sampo (32) 59 
16 Kettunen Mira (35) 53 
17 Karlsson Jouni (36) 51 
18 Pohjola Toni (29) 50 
19 Saarelma Noa (26) 46 
20 Gogoljuk Taivas (21) 45 
21 Junni Petter (26) 44 
22 Nybergh Thomas (23) 43 
23 Toivola Laura (31) 42 
24 Tarvainen Joni (36) 42 
25 Mäntylä Milla (18) 41 
26 Wallén Aarne (24) 39 
27 Smolander Sampo (35) 38 
28 Taskinen Petrus (23) 34 
29 Tervashonka Ari (22) 21 
30 Inha Tero (23) 18 
31 Torfayeh Aleksander (33) 18 
32 Paavola Mika (22) 11 
33 Vaarnas Ari (27) 10 
34 Niemelä Riku-Juhani (25) 10 
35 Kiukkonen Olli-Pekka (39) 8 

Varsinais-Suomen vaalipiiri
Nimi (Ikä) Ääniä 

1 Flemming Jouni (29) 303 
2 Karvinen Tapani (29)  225 
3 Vesti Jetro (23) 202 
4 Lagus Petri (53) 166 
5 Ruuhijärvi Tuomas (19) 148 
6 Tuohimetsä Jukka (24) 143 
7 Pahalahti Samuli (28) 97 
8 Pinjanainen Maria (52) 78 
9 Björkman Mika (39) 61 
10 Kohonen Pekka (36) 51 
11 Flemming Sonja (30) 46 
12 Lagus Katri (35) 44 
13 Pajulahti Matias (25) 36 
14 Kingelin Olli (48) 33 
15 Kiiski Toni (30) 31 

Hämeen vaalipiiri
Nimi (Ikä) Ääniä 

1 Heikkilä Olli (40) 163 
2 Kaskela Toni (32) 154 
3 Rutila Juho (27) 140 
4 Mäkimattila Ilari (26) 127 
5 Kaskela Hannu (58) 118 
6 Palmulehto Mari (28) 117 
7 Storbacka Harry (28) 116 
8 Väätäinen Mikko (24) 98 
9 Pätsi Juha (45) 41 



Pirkanmaan vaalipiiri
Nimi (Ikä) Ääniä 

1 Isomaa Mika (29) 407 
2 Kivistö Harri (30) 360 
3 Soppela Olli (23) 313 
4 Morri Maria (23) 280 
5 Koivula Jaakko (27) 240 
6 Leinonen Tarmo (47) 219 
7 Eturautti Kyuu (31) 211 
8 Horsmalahti Panu (22) 152 
9 Alasuutari Aapo (20) 136 
10 Oksanen Juha (26) 115 
11 Impiö Antti (27) 63 
12 Tuhola Henri (23) 43

Kymen vaalipiiri
Nimi (Ikä) Ääniä 

1 Koskelainen Markus (37) 169 
2 Simola Tomi (27) 117 
3 Keinänen Tero (19) 90 

Etelä-Savon vaalipiiri
Nimi (Ikä) Ääniä 

1 Letonsaari Mika (36) 110 
2 Ripatti Jukka (29) 59 
3 Himanen Joni (19) 37 
4 Tissari Petro Miikkael (18) 24 
5 Tiihonen Kristian (20) 13 

Pohjois-Karjalan vaalipiiri
Nimi (Ikä) Ääniä 

1 Mustonen Pekka (29) 252 
2 Hiltunen Veli-Matti (25) 54 

Vaasan vaalipiiri
Nimi (Ikä) Ääniä 

1 Kopakkala Olli (22) 250 
2 Sandberg Henrik (23) 110 
3 Koiranen Jussi (23) 75 
4 Pajunen Taru (20) 46 
5 Paatsama Juhani (23)  42 
6 Kannisto Aleksi (24) 36 
7 Heikkilä Vili (22) 27 
8 Kotilainen Atte (20)  26 
9 Brander Jyri (23) 6 

Keski-Suomen vaalipiiri
Nimi (Ikä) Ääniä 

1 Näsi Dorrit (21) 172 
2 Hämäläinen Jyri (22) 171 
3 Korhonen Jani (34) 169 
4 Vähäjylkkä Olli (29) 137 
5 Lampila Arto (23) 134 
6 Kurki Joanna (44) 116 
7 Eskelinen Matti (22) 114 
8 Rantakangas Eetu (23) 80 
9 Brander Tommi (23) 57 
10 Partonen Aino (25) 44 
11 Santakallio Tuomas (28) 41 

Oulun vaalipiiri
Nimi (Ikä) Ääniä 

1 Mourujärvi Niko (22) 300 
2 Hakkarainen Jere (32) 284 
3 Salomäki Toni (31) 76 
4 Tikkanen Niko (20) 61 
5 Mäntykangas Ensio (54) 46 

Ei ehdokkaita
Satakunnan vaalipiiri
Ahvenanmaan vaalipiiri
Pohjois-Savon vaalipiiri
Lapin vaalipiiri

Ehdokkaita yhteensä
127 (miehiä: 107, naisia: 20)

Ääniä yhteensä
15 103 (0,51 %)

Ehdokkaiden ikäjakauma
18–19 vuotta: 6
20–24 vuotta: 41
25–29 vuotta: 31
30–39 vuotta: 36
40– vuotta: 13
Keski-ikä: 29,2
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Puoluehallituksen jäsenet vuonna 2011

Varsinaiset jäsenet

Nimi Tehtävä

Pasi Palmulehto puheenjohtaja

Ahto Apajalahti varapuheenjohtaja

Petri Lagus varapuheenjohtaja

Harri Kivistö puoluesihteeri

Arto Lampila

Janne Paalijärvi tiedottaja

Mikko Rauhala

Ari Vaarnas jäsenasiat ja -tiedotus

Pasi Vähämartti taloudenhoitaja

Varajäsenet

Nimi Tehtävä

Panu Horsmalahti (3.10. saakka)

Antti Impiö kansainväliset asiat

Emmi Kianto

Tero Miettinen

Aino Partonen tiedottaja

Jukka Tuohimetsä
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Piraattipuolueen talousarviokatsaus Q4 (1.1.‐31.12.2011)

TULOT Arvio 2011 Toteuma vuoden 2011 lopussa

Lahjoitukset 12400 €
Kannatustuotemyynti 12400 €
Muut satunnaiset tulot 200 € 16,72 €

Tulot yhteensä 25000 € 12286,84 €

MENOT

Verkkopalvelumaksut 700 €
Postimaksut 620,98 €
Kannatustuotteiden hankinta
Nuorisotoiminnan avustus 500 € 0,00 €
Tapahtumien järjestäminen 0,00 €
Tapahtumiin osallistuminen 586,55 €
Kulukorvaukset 78,14 €
Matkakorvaukset 0 € 296,70 €
Liikenneväline vuokra (auto, peräkärry) 0 € 90,00 €
Mainonta

Verkkomainonta 0,00 €
Flyerit, esitteet, lehdet ym. 725,93 €
Vaalijulisteet
Muu mainonta 582,92 €

Muut kustannukset
Pankkikulut 300 € 272,14 €
Kokouskulut 530,44 €
Toimistotarvikkeita
Viranomaismaksut 100 € 120,00 €
Kirjanpito 300 € 419,00 €
Puhelinkulut 0 € 612,66 €
Laitehankinnat 500 € 0,00 €
Käyttötarvike 0 € 67,99 €
Toimiston tilavuokra

Muut satunnaiset menot 200 € 0,00 €

Menot yhteensä 25000 €

Tase: 0,00 €

Varat 31.12.2010:

Tase varoilla:

10 332,59 €
1 937,53 €

1 304,44 €
1 000 €
5 000 € 1 176,84 €

1 500 €
1 500 €
1 500 €

2 000 €
2 000 €
3 500 € 6 532,99 €
1 000 €

1 200 €
1 000 € 1 668,90 €

1 200 € 1 100,00 €

16 786,62 €

‐4 499,78 €

6 933,02 €

6 933,02 € 2 433,24 €
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PIRAATTIPUOLUE  
 
 

 
 
 

01.01.2011 01.01.2010

Rahayksikkö EURO - 31.12.2011 - 31.12.2010

VARSINAINEN TOIMINTA

Piraattipuolue Rp:n varsinainen toiminta

Kulut

Muut kulut

3671 Kirjanpito -173,00 -200,00

36711 Tilintarkastus -246,00 0,00

3672 Internet/tiedonsiirto/domain -1308,37 -578,00

3673 Mainos- ja ilmoituskulut, -tarvikkeet -287,21 -242,78

3674 Puhelinkulut 93,46 -100,05

3675 Konttorikulut -1635,32 -471,08

3676 Kokouskulut -384,27 -84,35

36761 Matkakorvaukset -78,14 -243,20

3677 Pienhankinnat 0,00 -187,55

3678 Vuokrakulut -1209,00 -1466,80

3679 Muut varsinaisen toiminnan kulut -58,24 -248,15

Yhteensä -5286,09 -3821,96

Kulut yhteensä -5286,09 -3821,96

Varsinaisen toiminnan kate -5286,09 -3821,96

Vaalitoiminta

Vaalitoiminnan tuotot

3701 Avustukset omalta organisaatiolta 0,00 788,72

Tuotot yhteensä 0,00 788,72

Kulut

Vaalitoiminnan kulut

3770 Lehtimainonta 0,00 -319,80

3771 Vaalijulisteet-,mainokset-,bannerit ym -7097,61 0,00

3773 Muu vaalimainonta 0,00 -349,00

3775 Vaalitilaisuudet -573,72 -16,37

3779 Muut vaalikulut -1112,85 -103,55

Yhteensä -8784,18 -788,72

Kulut yhteensä -8784,18 -788,72

Vaalitoiminnan kate -8784,18 0,00

Tuotto-/kulujäämä -14070,27 -3821,96

Piraattipuolue Rp:n varainhankinta

Tuotot

4150 Kannatustuotemyynti 1951,93 4495,96

4250 Lahjoitukset 10332,59 8962,41

Tuotot yhteensä 12284,52 13458,37

Kulut

4500 Pankin kulut -325,99 -268,37

4501 Konttorikulut -93,22 -236,19

4502 Internet/tiedonsiirto/domain 0,00 -62,00

4503 Postikulut -482,99 -796,00

4600 Keräyskulut -120,00 0,00

4650 Kannatustuotehankinnat -1176,84 -2653,47

4651 Varaston muutos/kannatustuotteet -1276,26 1666,22

4652 Pienhankinnat 0,00 -39,90

4700 Siirto vaalitoimintaan 0,00 -788,72
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01.01.2011 01.01.2010

Rahayksikkö EURO - 31.12.2011 - 31.12.2010

Kulut yhteensä -3475,30 -3178,43

Varainhankinnan kate 8809,22 10279,94

Tuotto-/kulujäämä -5261,05 6457,98

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

Rahoitustoiminta

5300 Korkotuotot 6,72 5,55

Yhteensä 6,72 5,55

Tuotot yhteensä 6,72 5,55

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 6,72 5,55

Tuotto-/kulujäämä -5254,33 6463,53

Tilikauden tulos -5254,33 6463,53

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5254,33 6463,53



1513 PIRAATTIPUOLUE RP 
Tilikausi 01.01.2011-31.12.2011 

TASE 
Jakso 12/11-12/11 

Sivu 1
Pvm 08.02.2012 

Rahayksikkö EURO 31.12.2011 31.12.2010

V  A  S  T  A  A  V  A  A

VAIHTUVAT VASTAAVAT

V a i h t o - o m a i s u u s

Valmiit tuotteet/Tavarat

1631 Tavarat 1 483,55 2 759,81

Yhteensä 1 483,55 2 759,81

V a i h t o - o m a i s u u s   y h t e e n s ä 1 483,55 2 759,81

S a a m i s e t

L y h y t a i k a i s e t

Myyntisaamiset

1701 Myyntisaamiset 41,00 36,60

Yhteensä 41,00 36,60

Muut saamiset

1779 Muut saamiset 785,19 200,00

Yhteensä 785,19 200,00

L y h y t a i k a i s e t   y h t e e n s ä 826,19 236,60

S a a m i s e t   y h t e e n s ä 826,19 236,60

R a h a t   j a   p a n k k i s a a m i s e t

1920 Länsi-Suomen Op/563062-20024891 1 270,06 5 812,65

1930 Nordea/101130-270974 1 163,18 1 120,37

R a h a t  j a  p a n k k i s a a m i s e t   y h t. 2 433,24 6 933,02

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 742,98 9 929,43

V A S T A A V A A   Y H T E E N S Ä 4 742,98 9 929,43



1513 PIRAATTIPUOLUE RP 
Tilikausi 01.01.2011-31.12.2011 

TASE 
Jakso 12/11-12/11 

Sivu 2
Pvm 08.02.2012 

Rahayksikkö EURO 31.12.2011 31.12.2010

V  A  S  T  A  T  T  A  V  A  A

OMA PÄÄOMA

Toimintapääoma (ed. tilik. yli-/alijäämä)

2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 9 929,43 3 465,90

Yhteensä 9 929,43 3 465,90

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

2371 Tilikauden ylijäämä 0,00 6 463,53

2375 Tilikauden alijäämä -5 254,33 0,00

Yhteensä -5 254,33 6 463,53

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 675,10 9 929,43

VIERAS PÄÄOMA

L y h y t a i k a i n e n

Ostovelat

2871 Ostovelat 67,88 0,00

Yhteensä 67,88 0,00

L y h y t a i k a i n e n   y h t e e n s ä 67,88 0,00

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 67,88 0,00

V A S T A T T A V A A   Y H T E E N S Ä 4 742,98 9 929,43
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VAALIOHJELMA (esitys) LIITE 3

Piraattipuolueen kunnallisvaaliohjelma

Avoimuus, oikeusturva ja demokratia

Piraattipuolue haluaa suljetut ovet auki. Kuntien päätöksenteosta on saatava helposti tietoa jo 
valmisteluvaiheessa. Avoimuuden perusteiden on oltava kunnossa jokaisessa kunnassa.  Kuntien on 
myös tiedotettava toiminnastaan ja päätöksistään paremmin.

Tietoyhteiskunnan kehityksessä minimivaatimuksena pitäisi olla verkkopalvelu, esimerkiksi kunnan 
omat verkkosivut, josta löytyy kaikkien keskeisten päätöksentekoelinten käsittelyssä olevista asioista 
tiedot ja päätökset, kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset, ja jonka kautta esimerkiksi 
kunnanvaltuustojen istuntojen seuraaminen suorana lähetyksenä voisi olla mahdollista. Myös päättäjien 
ja kuntalaisten välistä yhteydenpitoa tulee edistää erilaisten sähköisten palvelujen avulla.

Kuntien on järjestettävä paremmat mahdollisuudet kansalaisyhteiskunnan ja kunnan hallinnon 
yhteistyölle. Kansalaisjärjestöt, yritykset ja muut paikalliset toimijat on otettava vahvasti mukaan 
päätöksentekoon, esimerkiksi säännöllisen yhteydenpidon ja keskustelutilaisuuksien kautta.

Kuntalaisten tulee voida äänestää kuntaliitoksista ja muista perustavanlaatuisista muutoksista. Eri 
vaihtoehtojen vaikutuksista kuntalaisten elämään on tuotava riittävästi ja tasapuolisesti tietoa 
äänestämisen tueksi.

Oikeus yksityisyyteen on perustuslaissa turvattu kansanvallan tärkeä kulmakivi, johon nojaavat kaikki 
tärkeinä pitämämme vapaudet. Yksityisyyden loukkaukset merkitsevät tunkeutumista ihmisyyden 
ydinalueille: ajatuksiin, mielipiteisiin, vakaumuksiin, ihmissuhteisiin ja elintapoihin. Yksityisyyden 
suojan rikkomista koulussa tai työpaikalla ei voida hyväksyä. Oppilaiden tai työntekijöiden sähköisen 
viestinnän valvonta kohdistuu helposti myös niihin täysin ulkopuolisiin, joihin he ovat yhteyksissä.

Toimivat palvelut

Kunnan tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että lakisääteiset palvelut hoidetaan asianmukaisesti ja lain 
edellyttämällä tavalla. Muita toimintoja voidaan vähentää näiden toimintojen turvaamiseksi. Hyvään 
hallintotapaan ja eettisiin toimintatapoihin on kiinnitettävä huomiota. Jokaisen on saatava 
oikeudenmukainen kohtelu. Valitus- ja selvitysmekanismeja on kehitettävä tältä osin ja niiden käytöstä 
on tehtävä helppoa esimerkiksi kunnan verkkopalveluiden kautta.

Peruspalvelujen järjestämisessä ei pidä olla ideologisia esteitä. Tärkeää ei ole se, onko ratkaisu 
vasemmistolainen tai oikeistolainen, vaan se, että se toimii.

Kirjastotoiminnassa on huolehdittava, että sama avoimen tiedon idea, joka oli yleisten kirjastojen 
perustamisen taustalla, toteutuu myös tietoyhteiskunnassa. Digitaalisten kopioiden jakelu ei saa jäädä 
pelkästään kaupallisten toimijoiden varaan. Kirjastojen luonnollinen tehtävä tietoyhteiskunnassa on 
toimia laillisten ja ilmaisten digitaalisten kopioiden jakelupaikkoina. Kirjastojen on pyrittävä 
tekemään kustantajien ja julkaisijoiden kanssa sellaisia sopimuksia, että teokset voidaan laittaa 
kopioitavaksi kirjaston verkkopalveluun. Erityisen tärkeää tämä olisi tietokirjojen saatavuuden 
parantamiseksi. Kirjastojen on hankittava myös enemmän vapaasti lisensoituja teoksia valikoimiinsa.

Piraattipuolue r.p.
Pähkinätie 13, 16710 Hollola kk

 info@piraattipuolue.fi
http://piraattipuolue.fi

  045 310 2340 (pj)
 045 310 2344 (puoluesiht.)
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Kulttuuritoiminnassa kunnan pitää tukea ja edistää avoimesti lisensoitua kulttuuritarjontaa.  Kunnan 
työntekijöiden työtehtävissään laatimat teokset ja tietokannat on julkaistava levittämisen ja 
uudelleenkäytön sallivalla lisenssillä. Kunnan tukemassa orkesteri-, teatteri- ja taidenäyttelytoiminnassa 
on pyrittävä myös esitysten ja teosten ilmaiseen jakeluun verkon kautta. On kohtuullista, että 
kuntalaiset saavat nauttia mahdollisimman vapaasti teoksista, joita on rahoitettu tai joiden esittämistä 
on tuettu kuntalaisten verovaroilla.

Koulut eivät saa jäädä jälkeen muun yhteiskunnan kehityksestä. Opetussuunnitelmia ja 
opetusmenetelmiä tulee jatkuvasti arvioida ja ajanmukaistaa. Tämä ei tarkoita ainoastaan teknologisia 
muutoksia ja verkkomateriaalien hyödyntämistä, vaan myös nykyistä enemmän oman ajattelun ja 
tiedonhaun painottamista, jolloin asioiden ulkoaopettelu vähenee. Samalla painopiste siirtyy kokeisiin 
pänttäämisestä syvällisempään ymmärtämiseen. Julkisella rahoituksella tuotetut oppimateriaalit pitää 
julkaista avoimella lisenssillä. Sähköisten materiaalien tuottamisen ei pidä olla pelkästään opettajan 
tehtävä.

Tietoyhteiskunta

Tietojärjestelmät ovat nykyään yksi keskeisimmistä kysymyksistä minkä tahansa alan toiminnassa 
esimerkiksi kustannusten säästämisen ja tehokkuuden lisäämisen kannalta. Valitettavasti liian monet 
kuntien ohjelmistohankkeet menevät pieleen. Kuntien on tehtävä järjestelmähankkeissaan yhteistyötä 
ja otettava tavoitteeksi tiedon sujuva siirtäminen palvelusta toiseen avoimien rajapintojen ja 
tiedostomuotojen avulla.

Yhä useampi valtion ja kunnan palvelu siirtyy verkkoon. Kuntien tulee tarjota pääsy näihin palveluihin 
kaikille asukkailleen – myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta verkkoyhteyteen tai tietokoneeseen. 
Oppilaitoksissa, kirjastoissa ja virastoissa tarjottavia verkkoyhteyksiä ei pidä sensuroida, eikä niiden 
käyttöä pidä perusteettomasti rajoittaa. Kirjastoissa tulisi olla kaikille avoin langaton nettiyhteys sekä 
yleisökäytössä olevia tietokoneita, joilla tapahtuvaa verkon käyttöä ei rajoiteta eikä tarkkailla.

Kuntien tulee rakentaa omaa kuiturunkoverkkoaan erityisesti viemäröinti-, sähkö- ja muiden 
kaivaustöiden ohessa, sekä kartoittaa mahdollisuutta jatkorakentaa kattava kuituverkko. Tietoverkko 
on vastaavaa perusinfrastruktuuria kuin vesijohdot tai tieverkko ja sen toimivuus ja kattavuus on 
perusedellytys monille kunnallisille palveluille, etätyöskentelylle ja arkipäiväisten asioiden hoidolle.

Kuntien on toimittava tarpeettoman paperinkäytön vähentämiseksi. Yksinkertaisilla arjen 
käytäntöjen uudistamisilla, nykyaikaisemmalla kokoustekniikalla ja tietotekniikan tehokkaammalla 
hyödyntämisellä voidaan vielä saavuttaa huomattavia säästöjä sekä helpottaa kuntalaisten asioimista 
verkon välityksellä. Paperiton toimisto helpottaa erilaisten tietojärjestelmien käyttöönottoa, 
mahdollistaa haluttujen osioiden avaamisen julkisesti tarkasteltavaksi. Etätyöskentelyn avulla voidaan 
myös vähentää tarvetta liikkua kodin ja eri toimipisteiden välillä.

Piraattipuolue r.p.
Pähkinätie 13, 16710 Hollola kk

 info@piraattipuolue.fi
http://piraattipuolue.fi

  045 310 2340 (pj)
 045 310 2344 (puoluesiht.)
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OHJE     LIITE 4

Piraattipuolue r.p.:n jäsenille

Kokousaloitteiden laatiminen
Piraattipuolueen sääntöjen 9 §:ssä todetaan kokousaloitteista seuraavaa:

"Oikeus aloitteen tekemiseen kokoukseen on kaikilla jäsenillä, mutta aloitteen on saatava ainakin 
kymmenen muun jäsenen tuki. Tuki ei edellytä äänestämään asian puolesta."

Aloiteoikeudella tarkoitetaan sitä, että yhdistyksen jäsenillä on oikeus saada haluamansa asia 
yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Kevätkokoukselle tämän ohjeen mukaan jätetty aloite otetaan 
automaattisesti kokouksen käsiteltäväksi, paitsi jos aloite:
a) ei koske yhdistyksen toimialaa
b) ei kuulu yhdistyksen päätäntävaltaan
c) on yhdistyksen sääntöjen vastainen
d) on lain tai hyvän tavan vastainen.
(Hallila, Riitesuo: Yhdistystoiminnan perusteet.)

1. Aloite voi olla esimerkiksi ehdotus kannanotoksi tai pysyvämmäksi kannaksi jostakin 
puolueohjelmaan liittyvästä asiasta tai se voi koskea yhdistyksen toimintatapoja. Aloitteen sisältämän 
esityksen tulisi olla merkitykseltään sellainen, että se sopii juuri puoluekokouksen hyväksyttäväksi (eikä 
esimerkiksi vain hallituksen). Aloitteessa voi olla erikseen perusteluosa ja varsinainen aloite. Aloite voi 
koskea sääntöjen tai puolueohjelman muuttamista vain, jos se on jätetty niin hyvissä ajoin, että hallitus 
voi sisällyttää kokouskutsuun tiedon, että kokouksessa käsitellään kyseisiä asioita.

2. Aloitteen esittäjä tai joku muu hänen puolestaan tekee aloitteelle oman keskusteluketjun 
Piraattipuolueen keskustelupalastan syyskokousosioon (www.piraattipuolue.fi/keskustelupalsta/574-
kevaetkokous-2012/). Aloitteen perään merkitään aloitteen esittäjän nimi, sekä aloitetta kannattavien 
Piraattipuolueen jäsenten nimet, mikäli kannattajia on ilmoittautunut jo etukäteen. Aloitteen 
sanamuotoa ei pidä muuttaa sen jälkeen kun se on lisätty keskustelupalstalle. Sanamuotoa voidaan 
muuttaa vasta itse kokouksessa.

3. Jos aloitteelle ei ole etukäteen tiedossa vähintään kymmentä kannattajaa, kuka tahansa 
Piraattipuolueen jäsen voi aloitetta koskevassa keskusteluketjussa ilmoittautua kannattamaan aloitetta. 
Riittävän kannatuksen saaneista aloitteista kootaan jatkuvasti päivitettävä yhteenveto Piraattipuolueen 
wikiin.

4. Riittävän kannatuksen saaneet aloitteet käsitellään vuosikokouksessa automaattisesti, eli aloitteen 
tekijän tai kenenkään sen kannattajista ei tarvitse olla läsnä kokouksessa, vaikka läsnäolo toki on 
suotavaa.

5. Aloitteen voi jättää tai kannatuksensa jollekin aloitteelle ilmoittaa myös saattamalla asian muulla 
tavoin hallituksen tietoon (www.piraattipuolue.fi/puolue/yhteystiedot). Tällöin hallitus vastaa aloitteen 
lisäämisestä keskustelupalstalle.

6. Aloitteet pyydetään jättämään viimeistään 24.3., jotta ne ovat kaikkien luettavissa riittävän hyvissä 
ajoin ennen kevätkokousta.

Piraattipuolue r.p.
Pähkinätie 13, 16710 Hollola kk

 info@piraattipuolue.fi
http://piraattipuolue.fi

  045 310 2340 (pj)
 045 310 2344 (puoluesiht.)


