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TOIMINTAKERTOMUS (LUONNOS) 

Hyväksyttäväksi piraattipuolueen kevätkokouksessa 17.3.2018 

Piraattipuolueen toimintakertomus vuodelle 2017 (luonnos) 
Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin olemalla 
mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta. 

Piraattipuolue katsoo, että politiikan lähtökohtana tulee olla yksilönvapaus ja yhdenvertaisuus. Jokaisella 
on oltava vapaus toimia haluamallaan tavalla, kunhan ei rajoita muiden vapauksia. Piraattipuolue vastustaa 
holhousyhteiskuntaa, jossa valtio puuttuu yksityiskohtaisesti jokaiseen elämän osa-alueeseen. 

Puolueen keskeisiin arvoihin kuuluu avoimuus raha-asioissa ja päätöksenteossa. Piraattipuolue on ollut 
puoluerekisterissä 13.8.2009-7.5.2015 sekä uudelleen 2.6.2016 alkaen. Puolue on osallistunut 
eduskuntavaaleihin 2011 ja 2015, kuntavaaleihin 2012 ja 2017 sekä eurovaaleihin 2014 ollen 
säännönmukaisesti suurin eduskunnan ulkopuolisista toimijoista. 

Vuonna 2017 puolue sai ensimmäiset kaupunginvaltuutettunsa. 
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1. Vaaleissa vaikuttaminen ja poliittiset ohjelmat 

1.1. Kuntavaalit 2017 

Puolue osallistui kuntavaaleihin ja saavutti kaupunginvaltuutetut Helsingissä ja Jyväskylässä sekä 
varavaltuutettuja Espoossa. 

Ehdokasasettelusta ja kampanjoinnista vastasivat pääosin puolueen piiriyhdistykset. Ehdokasasettelu 
aloitettiin syksyllä 2016 ja sitä jatkettiin vuoden 2017 alkuun. Piraattipuolueella oli 137 ehdokasta 30 
kunnassa, kasvattaen näin ehdokasmäärää edellisistä kuntavaaleista 16 henkilöllä (vuoden 2012 
kuntavaaleissa piraattiehdokkaita oli 121 henkilöä 26 kunnassa). 

Puolue oli vaaliliitossa Liberaalipuolueen kanssa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Jyväskylässä ja 
Oulussa. 

1.2. Maakuntavaalit ja presidentinvaalit 2018 

Koska puolueella ei ole vielä kansanedustajia, se ei voinut asettaa ehdokkaita presidentinvaaliin 2018. 

Puolue päätti asettua Petrus Pennasen kannattajakorttikeräyksen taakse syyskokouksessa 2017. Kortteja 
varten oli saatu sähköinen keräysmahdollisuus. Keräys ei kuitenkaan yltänyt 20 000 kortin vaatimukseen. 

Maakuntavaaleihin liittyen tehtiin esityötä mm. sääntömuutosten ja alustavan ehdokashankinnan osalta, 
mutta koska lainsäädäntöä ei vahvistettu vuoden aikana, konkreettiset toimet jäivät vielä pöydälle. 

1.3. Valtakunnallinen ja paikallinen toiminta 

Piraattipuolue järjesti kolmannet puoluepäivät yksipäiväisenä 8.7.2017 Lahdessa. Päivän ohjelmassa oli 
puolueohjelmamuutosten työstämistä, kuulumisia kaupunginvaltuustoista ja keskustelua 
puolueorganisaation kehittämisestä. 

Puolueella on kaikissa kahdessatoista manner-Suomen eduskuntavaalien vaalipiirissä toimiva piiriyhdistys, 
jotka vastaavat ensisijaisesti toiminnan järjestämisestä alueellaan. Tapahtumista tiedotetaan puolueen 
kalenterissa ja eri somekanavissa. 

1.4. Rahoitus 

Puolueen rahoitus nojaa lahjoituksiin ja jäsenmaksuihin, koska puoluetukea saavat Suomessa edelleen 
käytännössä vain eduskuntapuolueet. 

Puoluehallitus suositti piiriyhdistyksille 20 euron ehdokasmaksua kuntavaaleihin vaalikulujen 
rahoittamiseksi. Koska piiriyhdistykset vastasivat ehdokasasettelusta, ne päättivät lopulta itsenäisesti 
ehdokasmaksun suuruudesta. 

Rahoitusta on saatu myös luottamustoimimaksuista, joita vuoden 2017 aikana kertyi niin vaalilautakunnissa 
toimimisesta kuin kunnallisissa luottamustoimitehtävissä toimimisesta. 21.11.2017 pidetyssä kokouksessa 
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puoluehallitus linjasi luottamustoimimaksujen jakautumisesta 50/50 suhteella luottamustoimimaksuja 
keräävän piirin ja puolueen välillä. Puoluehallitus on ohjannut luottamustoimimaksujen suuruudeksi 25%, 
mutta piiriyhdistyksillä on mahdollisuus omalla päätöksellä muuttaa sen suuruutta. 

Tulot olivat vuoden aikana yhteensä 29347,51 €. 

Vuoden aikana kerättiin jäsenmaksuja 3812,00 €. Luottamustoimimaksuista kertyi 3058,63 €, joista tilitettiin 
piireille noin puolet. Ehdokasmaksuja kerättiin 1087,00 €. 

Näiden lisäksi puolue sai lahjoituksia 11874,25 €. Piraattipuodista saatiin tuloja 7030,07 €. Osa tuloista oli 
aiemmin saatujen bitcoin-lahjoitusten realisointia. 

1.5. Puolueohjelma 

Puolueohjelmaa ajantasaistettiin kevätkokouksessa. Muutaman uuden lisäyksen ohessa ohjelmasta 
poistettiin sellaisia tavoitteita, jotka ovat jo toteutuneet tai eivät enää ole ajankohtaisia. 

Syyskokouksessa hyväksyttiin puolueen ympäristöohjelma. Piraattipuolueen mukaan energia- ja 
ympäristöpolitiikalla on kiinnitettävä huomiota kestävään kehitykseen, säilytettävä luonnon 
moninaisuus, pyrittävä hillitsemään ilmastonmuutosta ja varauduttava ilmastonmuutoksen 
aiheuttamiin ongelmiin. 

2. Organisaatio 

2.1. Jäsenistö 

Vuoden 2017 aikana puolueeseen liittyi 140 jäsentä ja jäsenmäärä oli vuoden lopussa noin 4200.  

Vuoden 2017 lopulla Ari-Martti Hopiavuori soitti puolueen jäsenille, joiden sähköpostit eivät olleet ajan 
tasalla. Tämä ylläpitotyö kutisti ainakin hetkellisesti hiukan puolueen jäsenmäärää. 

2.2. Viestintä 

Puolue julkaisi vuoden 2017 aikana 8 lehdistötiedotetta ja kannanottoa. Jäsenistölle lähetettiin 6 
jäsenkirjettä. 

Sosiaalisessa mediassa puolueen kannalta tärkeiden aiheiden jakaminen on toiminut hyvin ja aktiivisesti. 
Viestintää ohjataan sille suunnatulla kanavalla, jossa päivityksiä eritoten on vuoden aikana julkaissut Janne 
Uotila.  

Vuoden mittaan havaittiin, että sisäistä viestintää täytyy kehittää radikaalisti. Piirit ja puolueen aktiivit 
eivät pysy ajan tasalla puolueen ja sen hallituksen toiminnasta, vaikka käytössä olivat vuoden aikana 
muutamat piirikirjeet etenkin ennen vaaleja ja eri työryhmien käyttöön muodostetut keskusteluryhmät. 

Työryhmien viestinnässä on lisätty puolueen Mumble-palvelimen käyttöä.  

 

Piraattipuolue r.p. 
Franzéninkatu 5 E 1, 00500 Helsinki 

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

+358 45 310 2351 (puheenjohtaja) 
+358 45 310 2340 (puoluesihteeri) 

 



 

 
_._.2018  4 (6) 

 

Reaaliaikaista viestintää on pyritty helpottamaan eri keskustelualustojen välisten siltauksien 
muodostamisella ja niiden ylläpidolla. Tällä hetkellä käytössä ovat IRC, Slack, Telegram ja Matrix-palvelut, 
joiden kautta aktiivit voivat osallistua keskusteluihin itselle mieluisimmalla välineellä. Näiden palvelujen 
lisäksi on keskusteltu Discord-siltauksen toteuttamisesta, mutta sitä ei ole otettu käyttöön vielä vuoden 
2017 aikana. 

2.3. Organisaation kehittäminen ja toiminnan seuranta 

Vuoden 2017 aikana järjestettiin kaksi sääntömääräistä puoluekokousta: 

● Kevätkokous 9.7.2017 Lahdessa 
● Syyskokous 11.11.2017 Helsingissä. 

Puoluehallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen kokoonpano 1.1.2017 oli seuraava: 

● Jonna Purojärvi, puheenjohtaja 
● Arto Lampila, varapuheenjohtaja 
● Petrus Pennanen, varapuheenjohtaja 
● Tapani Karvinen, varapuheenjohtaja 
● Satu Immonen 
● Janne Paalijärvi 
● Harri Kivistö 
● Miika Hämynen 
● Olli Markkanen 
● Pasi Vähämartti, taloudenhoitaja 
● Pekka Mustonen, puoluesihteeri, hallituksen varajäsen 
● Tiia Mustonen, hallituksen varajäsen 
● Raoul Plommer, hallituksen varajäsen 
● Ville Hautakangas, hallituksen varajäsen 
● Paavo Tertsunen, hallituksen varajäsen 

Paavo Tertsunen erosi omalla ilmoituksellaan hallituksesta 19.4.2017. Puoluehallitus päätti avata kyseisen 
varajäsenen paikan täytettäväksi seuraavassa yhdistyksen kokouksessa 9.7. Lahdessa. Paikkaan valittiin 
Petra Salmi. 

Samassa yhdistyksen kokouksessa käsiteltiin Raoul Plommerin erottamista käsittelevä kokousaloite, jonka 
myötä Plommer erotettiin hallituksen varajäsenen paikalta. 

Vuoden 2017 aikana järjestettiin kaksi vaalisuunnittelupalaveria, 22.1. ja 5.3.2017 Mumblen välityksellä. 

Valtuustokauden suunnittelua varten kokoonnuttiin Helsingissä 10.6.2017. Läsnä oli Helsingin, Jyväskylän ja 
Espoon kaupungeissa luottamustoimipaikkoja saaneita sekä kaupunkien muita aktiiveja. 

Vuoden aikana työskenteli useita työryhmiä. Jatkuvampaa toimintaa edustivat verkkopalveluiden ylläpito, 
mediaseuranta ja graafisten materiaalien suunnittelu. Yksittäisinä projekteina mainittakoon 
puolueohjelman päivityksiä ja laajennuksia valmistelleet ryhmät. 
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Piraattipuolueen arvojen mukaisesti puolueen toiminta halutaan pitää mahdollisimman avoimena. 
Puoluehallituksen kokoukset ovat olleet kaikille vapaasti seurattavissa IRC:ssä ja siihen sillatuissa 
palveluissa #hallituskokous-kanavalla. Kokousten pöytäkirjat ja puolueen taloustilanne ovat vapaasti 
saatavilla verkossa. 

3. Muu vaikuttaminen ja sidosryhmät 

3.1. Lainsäädäntöön vaikuttaminen ja kansalaistoiminta 

Puolue antoi vuoden 2017 aikana seuraavat lausunnot: 

● 13.1.2017 Oikeusministeriön mietintö luottamuksellisen viestin salaisuudesta 
● 21.6.2017 Moniongelmainen siviilitiedustelulaki 
● 17.10.2017 Luonnos ”Satelliittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa – 

toimenpideohjelma 2017-2020” 
● 25.10.2017 Arviomuistio kansalaisaloitemenettelyn toiminnasta 2012–2017 

Puolue on edellisvuoden tapaan ollut näkyvissä vastustamalla aktiivisesti asianajotoimistojen lähettämiä, 
väitettyihin tekijänoikeusloukkauksiin liittyviä kirjeitä ja ylläpitänyt kiristyskirje.fi-verkkosivua. 
Puoluehallituksesta erityisesti Janne Paalijärvi on perehtynyt kirjeisiin. 

Osa puolueen tavoitteista edistyi vuoden aikana. Suomeen saatiin vuodenvaihteessa 2017-2018 liberaalimpi 
alkoholilainsäädäntö. Kesäajan kumoamista ajanut kansalaisaloite eteni eduskuntaan, joka päätti edistää 
asiaa EU-tasolla. Tiedustelulakien vaatima perustuslain muutos sai kritiikkiä eri tahoilta, mikä saattaa 
vaikuttaa ainakin lakien lykkääntymiseen seuraavalle vaalikaudelle. 

3.2. Kansainvälinen toiminta 

Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä ja tekee yhteistyötä muiden maiden piraattipuolueiden 
kanssa. Piraattipuolueella ja Piraattinuorilla on ollut yhteyksiä erityisesti Ruotsin, Saksan ja Viron 
piraattipuolueisiin. 

Piraattipuolue on Euroopan piraattien (PPEU) jäsen.  

Suomalaisia aktiiveja ja hallituksen jäseniä vieraili Islannissa seuraamassa kampanjointia lokakuisten 
parlamenttivaalien aikaan.  

3.3. Nuorisotoiminta 

Puolueen nuorisotoiminnasta huolehtii nuorisojärjestö Piraattinuoret. Toiminta on vakiintunutta ja 
nuorisojärjestö toimii yhä luontevammin omana organisaationaan. Piraattinuorten aktiivisuus on ollut 
suurinta pääkaupunkiseudulla etenkin Helsingissä sijaitsevan toimitilan ansiosta. 
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Puolue on kannustanut piiriyhdistyksiä valitsemaan hallitukseensa nuorisovastaavan, jotta 
nuorisotoimintaa saadaan ylläpidettyä yksinkertaisemmin myös paikallistasolla. 

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. 

Aaltopiraatit osallistuivat syksyllä 2017 AYY:n edustajistovaaleihin omalla listallaan. 

Piraattipuolue tuki opiskelijatoimintaa tarjoamalla järjestöjen käyttöön visuaalista materiaalia, 
viestintäapua sekä verkkopalveluja. 
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