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Toimintakertomus vuodelta 2014
Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin
asioihin olemalla mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Piraattipuolueen
mielestä politiikan lähtökohtana tulee olla yksilönvapaus. Jokaisella on oltava vapaus
toimia  haluamallaan  tavalla  kunhan  ei  rajoita  muiden  vapauksia.  Piraattipuolue
vastustaa  holhousyhteiskuntaa,  jossa  valtio  puuttuu  yksityiskohtaisesti  jokaiseen
elämän osa-alueeseen. Piraattipuolue on ollut puoluerekisterissä 13.8.2009 alkaen.  

Piraattipuolueen  toiminnassa  vuonna  2014  keskeisintä  oli  osallistuminen  25.5.2014
pidettyihin  euroopan  parlamentin  vaaleihin  sekä  valmitautuminen  kevään  2015
eduskuntavaaleihin.  Piraattipuolueen  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.

Piraattipuolue  ja  sen  yhteydessä  toimivat  paikallis-,  nuoriso-  ja  opiskelijajärjestöt
luottamushenkilöineen,  muine  aktiiveineen  sekä  rivijäsenineen  ja  kannattajineen
muodostivat  puolueyhteisön,  jonka  piirissä  toimintasuunnitelman  tavoitteita
toteutettiin vuonna 2014.

1. Vaalityö ja poliittiset ohjelmat
1.1. Paikallistoiminnan kehittäminen
Tavoitteena oli perustaa puolueelle piiriyhdistys Satakuntaan sekä aktivoida toimintaa
laajasti ympäri maata sekä panostaa uusien jäsenten rekrytointiin. Lisäksi tavoitteena
oli järjestää eurovaaleihin liittyvää toimintaa kaikkien piirien alueella. Syksyä kohden
tavoitteena  oli  siirtää  painopistetta  eduskuntavaalien  alueellisen  toiminnan
suunnitteluun. 

Paikallisten  toimijoiden  vähyydestä  johtuen  Satakuntaan  ei  vielä  perustettu
piiriyhdistystä,  mutta  työn  seurauksena  vaalipiiristä  löytyi  kuitenkin  ehdokkaita
vuoden  2015  eduskuntavaaleihin.  Puolueeseen  liittyi  vuoden  2014  aikana  130  uutta
jäsentä ja siitä erosi 75 jäsentä. Puolue järjesti tai osallistui vuoden aikana yhteensä 133
tapahtumaan.

1.2. Poliittinen ohjelmatyö
Vuoden  2014  tärkein  poliittinen  ohjelmatyö  tehtiin  suunnitelman  mukaisesti
eduskuntavaaliohjelman  parissa.  Eduskuntavaaliohjelma  hyväksyttiin  puolueen
syyskokouksessa.   Eduskuntavaaliohjelman  lisäksi  vuoden  aikana  tehtiin
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puoluekokouksien  yhteydessä  muutoksia  myös  puolueohjelmaan.  Merkittävin
uudistuksista oli yhdenvertaisuuden nostaminen yksilönvapauksien rinnalle puolueen
poliittisten tavoitteiden lähtökohtina.

1.3. Eurovaalit 
Piraattipuolue  osallistui  vuoden  2014  eurovaaleihin  täydellä  20  ehdokkaan  listalla.
Vaaleissa  puolue  saavutti  0,7%  kannatuksen  ollen  jälleen  suurin  eduskunnan
ulkopuolisista  puolueista.  Korkeinta  puolueen  kannatus  oli  helsingissä  1,1%,
pirkanmaalla 0,9%, keski-suomessa 0,9% ja uudellamaalla 0,8%.

1.4. Eduskuntavaalit 2015
Ehdokasasettelu  eduskuntavaaleja  varten  aloitettiin  syksyllä  2014.  Ehdokasasettelun
alkuvaiheessa  painopiste  oli  puolueen  vahvimmilla  kannatusalueilla.  Ehdokkaita
etsittiin sekä puolueen aktiivien joukosta, heidän verkostojensa kautta sekä avoimen
markkinoinnin kautta. 

1.5. Rahoitus
Koska  Suomessa  puoluetukea  saavat  vain  eduskuntapuolueet  on  puolueen
taloudellinen tilanne jatkuvasti keskeinen toiminnan suunnittelun haaste. Varainkeruu
eduskuntavaaleja  varten  lähti  jälleen  käyntiin  syksyllä  puolueen  saatua  uusittua
rahankeruulupansa, lisäksi erityisesti bitcoinlahjoitusten määrän kasvu loppuvuodesta
paransi puolueen taloudellista tilannetta.

2. Organisaatio
2.1. Organisaation kehittäminen ja toiminnan seuranta
Puoluehallituksen  keskeinen  rooli  on  valvoa  ja  koordinoida  toimintasuunnitelman
toteutumista.  Tätä  työtä  tehtiin  ensisijaisesti  puoluehallituksen  kokouksissa.  Lisäksi
vuoden aikana järjestettiin kaksi puolueen ja piraattinuorten yhteistä valtakunnallista
toiminnansuunnittelutapaamista.  Vuonna  2014  järjestettiin  myös  sääntömääräiset
kevät- ja syyskokoukset. Kevätkokouksessa päättyi puoluehallituksen kaksivuotiskausi
ja uusi hallitus valittiin.  Uudessa puoluehallituksessa toimivat: Puheenjohtaja: Tapani
Karvinen,  varapuheenjohtajat:  Pasi  Palmulehto  ja  Janne  Paalijärvi,  varsinaiset
jäsenet:Satu Immonen, Jiri Keronen, Arto Lampila, Harri Kivistö, Lasse Kärkkäinen    ja
varajäsenet:   Jonna Purojärvi, Pasi Vähämartti, Ville Hautakangas Tuukka Virtaperkko.

2.2. Viestintä
Puolueen  viestintä  on  keskeisessä  asemassa  kun  pyritään  lisäämään  aktiivien  ja
jäsentenmäärää sekä puolueen kannatusta.  Tavoitteena oli  olla  aiempaa näkyvämpi
tiedotusvälineissä  ja  julkisessa  keskustelussa.  Lisäksi  puolueen  sisäinen,  jäsenille
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suunnattu, viestintä on tärkeä osa jäsenten sitouttamista. 

Tavoitteena  oli  lähettää vuoden  aikana 12  jäsenkirjettä  ja  40 lehdistötiedotetta  sekä
julkaista  kolme  purjetta.  Viestinnän  numeerisiin  tavoitteisiin  ei  aivan  ylletty.  Lehtiä
julkaistiin  yksi  kappale  eurovaalien  alla,  jäsenkirjeitä  lähetettiin  kymmenen  ja
lehdistötiedotteita  24  kappaletta.  Lupaavaa  oli  kuitenkin  tiedotuksen  aktiivisuuden
nousu vuoden loppua kohden. 

2.3. Avoimuus
Piraattipuolueen  arvojen  mukaisesti  puolueen  toiminta  halutaan  pitää
mahdollisimman  avoimena.  Puolueen  taloudelliseen  tilanteeseen  liittyvät  asiakirjat
sekä puoluehallituksen pöytäkirjat ovat julkisesti nähtävillä. Lisäksi kuka tahansa saa
seurata puoluehallituksen keskustelukokouksia.   Vaikka puolueen toiminta oli muihin
puolueisiin  verrattuna  esimerkillisen  avointa,  ei  kaikkia  tavoitteita  saavutettu:
Puoluehallituksen pöytäkirjat voisivat olla saatavilla nopeammin, puolueen lausuntoja
ei aina aikataulusyistä saatu jäsenten kommentoitavaksi ajoissa eikä julkista kokeilua
Palautevirta -järjestelmän käyttöönotosta ehditty toteuttaa.

3. Muu toiminta
3.1 Lainsäädäntöön vaikuttaminen ja kansalaistoiminta
Puolueen näkyvyys tiedotusvälineissä riippuu paljolti puolueen kyvystä reagoida
tehokkaasti ajankohtaisiin puolueohjelmaa koskeviin uutisaiheisiin ja kyvystä etsiä itse
mielenkiintoisia  asioita  nostettavaksi  näkyviin.  Tavoitteena  oli  antaa  lausunto
jokaisesta  puolueohjelmaa  koskettavasta  valmistelussaolevasta  lainsäädäntö-  tai
muusta  valtakunnallisesta  viranomaishankkeesta  sekä  lisäksi  tehdä   omia  avauksia,
jotka eivät perustu mediassa jo valmiiksi käsiteltäviin asioihin.

Puolue  antoi  vuoden  aikana  seitsemän  virallista  lausuntoa  meneillään  olleista
lakialoitteista  sekä  osallistui  laajemmin  keskusteluun  puolueen  ydinteemoista
käytävään  keskusteluun  tiedotteiden  ja  sosiaalisen  median  kautta.  Lisäksi  puolueen
edustajat  osallistuivat  aktiivisessa  roolissa  useisiin  poliitisiin  foorumeihin  ja
tapahtumiin  (mm.  European  internet  governance  and  beyond  ja  Suomen
Taidepoliittinen Tapahtuma).

3.2. Kansainvälinen toiminta
Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä, ja  kannattaa piraattipuolueiden
kansainvälisen yhteistyön kehittämistä.  Piraattipuolueella  ja  Piraattinuorilla  on ollut
yhteyksiä  lähinnä  Ruotsin,  Saksan  ja  Viron  piraattipuolueisiin.  Keväällä  2014
perustettiin  piraattipuolueiden  eurooppalainden  yheistyöjärjestö  PPEU.
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Perustamiskokouksessa  oli  mukana  delegaatio  myös  Suomen  Piraattipuolueesta.
Lisäksi  Piraattinuoret  osallistuivat  aktiivisesti  nuorisojärjestöjen  kansainväliseen
yhteistyöhön.

3.3. Nuorisotoiminta
Piraattinuoret  toimivat  puolueen  nuorisojärjestönä.  Tavoitteena  oli  auttaa
piraattinuoria  järjestämään  toimintaa  mahdollisimman  monessa  vaalipiirissä  sekä
lisätä  piraattiliikkeen  näkyvyttää  tekemällä  yhteistyötä  mm.  Purje-julkaisujen
muodossa.

Piraattinuorten  toiminta  painottui  piireihin  joissa  puolueen  aktiivisuus  on
keskimääräistä  korkeampaa.  Erityisen  näkyvää  piraattinuorten  toiminta  oli
pääkaupunkiseudulla johtuen toimitilan tarjoamista toimintamahdollisuukista. Lisäksi
piraattinuorilla  oli  merkittävä  rooli  puolueen  ja  nuorisojärjestön  yheisessä
eurovaalilehdessä.

3.4. Opiskelijatoiminta 
Piraattipuoluetta  lähellä  olevia  opiskelijajärjestöjä  ovat  Helsingin  yliopiston
akateemiset  piraatit  H-YARR  ja  Aalto-yliopiston  piirissä  toimiva  Aaltopiraatit,  jotka
toimivat  toistaiseksi  rekisteröimättöminä  yhdistyksinä.  H-YARR  osallistui
opiskelijakunnan  vaaleihin  syksyllä  2014.  Piraattipuolue  tuki  opiskelijatoimintaa
tarjoamalla  järjestöjen  käyttöön  visuaalista  materiaalia,  viestintäapua  sekä
verkkopalveluita.


