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VUOSIKERTOMUS

Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2009

Piraattipuolue r.p.

Toimintakausi 1.1.–31.12.2009

1. Yleistä

Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue. Piraattipuolue vaatii yksilön oikeuksien 
turvaamista erityisesti yksityisyyden suojan ja sananvapauden osalta ja sähköisen kuluttajansuojan 
parantamista. Puolue vaatii kulttuurin ja tiedon vapauden, sekä päätöksenteon avoimuuden ja 
demokraattisuuden lisäämistä.

Piraattipuolueen päätavoitteita toimintavuodelle 2009 olivat paikallistoiminnan kehittäminen, tiiviin 
ja toimeliaan yhteisön luominen puolueen toimintaa edistämään, toimintatapojen vakiinnuttaminen, 
puoluerekisteriin pääsy, yhteistyön lisääminen kansalaisjärjestöjen, puolueiden ja viranomaisten 
kanssa, kansalaistoiminnan järjestäminen ja vilkas tiedotustoiminta erityisesti verkossa. Puolueen 
jäsenmäärä oli toimintavuoden alkaessa noin 900. Tavoitteena oli, että jäsenmäärä kasvaa jatkuvasti 
koko toimintavuoden ajan.

Toimintavuodelle asetetut tavoitteet toteutuivat enimmäkseen hyvin tai tyydyttävästi. Hallituksen 
vuodenvaihteessa laatiman itsearvioinnin mukaan kaikkiaan 35 tavoitteesta 22 toteutui hyvin, 
kymmenen tyydyttävästi ja kolme huonosti (LIITE 1). Vuoden 2009 varainkäyttö oli tasapainoista. 
Tulojen ja menojen kokonaissummat olivat lähellä talousarvioon hyväksyttyjä tavoitteita (LIITE 2).

Piraattipuolueen toimintatavat ja -muodot alkoivat vakiintua vuonna 2009. Toimintaan kuului 
poliittista ja vapaa-ajan toimintaa. Poliittiseen toimintaan kuului lausuntojen valmistelua, 
keskustelutilaisuuksiin osallistumisia, yhteydenpitoa viranomaisiin ja kansalaisjärjestöihin, 
mielenosoituksen järjestämistä ja tiedottamista ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä ja puolueen 
asioista. Vapaa-ajan toimintaan kuului tapahtumien ja vapaamuotoisten tapaamisten valmistelua ja 
niihin osallistumista.

2. Puolueen toiminta

2.1. Valtakunnallinen toiminta

2.1.1. Hallituksen toiminta
Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta, joten vuonna 2008 valitun hallituksen toimikausi jatkui koko 
toimintavuoden ajan (LIITE 3). Hallitus kokoontui säännöllisesti, yleensä parin viikon välein. Kaikki 
kokoukset pidettiin IRC-pikaviestintäjärjestelmässä keskustelukanavalla siten, että kuka tahansa 
saattoi liittyä seuraamaan kokousta. Kokouksilla olikin poikkeuksetta hallituksen ulkopuolisia 
seuraajia, jotka saattoivat myös osallistua keskusteluun. Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden 
aikana 30.

Hallituksen päätehtävinä säilyivät  uusien jäsenten hyväksyminen, raha-asioiden hoito, lausuntojen 
valmistelu, erilaiset hallinnolliset asiat ja käytännön toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen. 
Hallituksen toiminnassa tärkeänä työkaluna säilyi Piraattipuolueen wiki.
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Puolueen jäsenmäärä oli toimintavuoden alkaessa noin 900. Tavoitteena oli, että jäsenmäärä kasvaa 
jatkuvasti koko toimintavuoden ajan. Toimintavuoden päättyessä jäseniä oli noin 2 700, eli 
jäsenmäärä noin kolminkertaistui vuoden aikana (LIITE 4). Jäsenmäärän suuret kasvupyrähdykset 
liittyivät puolueelle paljon julkisuutta tuoneisiin tai mielenkiintoa puoluetta kohtaan muuten 
lisänneisiin tapahtumiin. The Pirate Bay -vertaisverkkopalvelua vastaan käydyn oikeudenkäynnin 
päättyminen langettavaan tuomioon lähes kaksinkertaisti jäsenmäärän puolessatoista kuukaudessa. 
Heti sen jälkeen puoluerekisterihakemuksen jättämistä koskeva uutisointi toi parissa viikossa 
kolmisensataa jäsentä lisää. Kasvu jatkui tämänkin jälkeen ja puoluerekisteriin pääsyn yhteydessä 
koettiin vielä noin sadan jäsenen kasvupyrähdys. Loppuvuonna kasvu taittui, mutta jäsenmäärä ei 
missään vaiheessa kääntynyt laskuun.

Syyskuun lopussa puolueen jäsenistöstä noin viidesosa oli syntynyt 1990-luvulla, kolmasosa 1985–
1989, neljäsosa 1980–1984, sekä viidesosa 1970-luvulla ja vajaat 10 % sitä aiemmin (LIITE 5). Alle 18-
vuotiaita jäseniä oli noin 6,9 %. Jäsenkunnan ikäjakauma muuttui vuoden aikana vanhempaan 
suuntaan. Vuosina 1975–1979 syntyneiden osuus jäsenistä oli syyskuun lopussa 25 % suurempi kuin 
marraskuussa 2008. Myös kaikki tätä vanhemmat ikäryhmät kasvattivat suhteellista osuuttaan. 
Vuosina 1985–1989 syntyneiden osuus putosi 11 ja 1990-luvulla syntyneiden 17 % (LIITE 6). Naisia oli 
jäsenistä arviolta 7,5 %.

Hallitus täsmensi vuoden aikana varainkäyttöön liittyviä käytäntöjä. Hallitus otti käytännöksi, että 
hallitus hyväksyy ainoastaan vähintään 200 euron kertalaskut, jotka eivät perustu aiemmin 
hyväksyttyyn sopimukseen eivätkä koske kannatustuotteiden ostamista. Muut laskut hyväsyvät 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä. Käytäntö 
osoittautui toimivaksi ja joustavaksi. Vuoden 2009 varainkäyttö oli tasapainoista. Tulojen ja menojen 
kokonaissummat olivat lähellä talousarvioon hyväksyttyjä tavoitteita (LIITE 2).

Piraattipuolue antoi toimintavuoden aikana useita lausuntoja ajankohtaisiin lakihankkeisiin. Osa 
lausunnoista annettiin pyydettäessä, osa omasta aloitteesta. Lausuntoja annettiin yhdistyslain 
uudistuksesta, joka koskee sähköistä etäosallistumista, teosten luvattoman verkkojakelun 
vähentämistä koskevista mietinnöistä, wlan-yhteyden luvattoman käytön dekriminalisoinnista, 
sähköisen äänestyksen tulevaisuudesta, suoran demokratian kehittämisestä, työ- ja virkasuhteessa 
luotujen teosten asemasta ja lapsipornografiaa koskevan lainsäädännön tiukentamista koskevista 
kansainvälisistä säädöksistä. Lisäksi hallitus hyväksyi 26.11. kannanoton avointen ohjelmistojen 
käytöstä julkishallinnossa.

Tavoitteena oli parantaa tiedottamista hallituksen toiminnasta puolueen verkkosivuja ja 
keskustelupalstaa kehittämällä, sekä huolehtia siitä, että päätösesitykset, kannanotot ja muut 
hallituksen käsittelyyn tulevat asiat saatetaan jäsenistön kommentoitavaksi hyvissä ajoin aina kun se 
on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Nämä tavoitteet eivät onnistuneet. Verkkosivujen 
kehittämisestä laadittiin suunnitelma, jota ei kuitenkaan vuoden loppuun mennessä vielä toteutettu. 
Tiedottaminen oli usein ennemminkin jälkikäteistä kuin etukäteistä, eikä toteutunut hyvissä ajoin 
läheskään aina. Syynä oli henkilöresurssien vähyys ja aikataulujen kireys. Lausuntojen suunnittelusta 
tiedottaminen parani hieman loppuvuonna, muttei merkittävästi. Hallituksen pöytäkirjoja ei pystytty 
laatimaan ajantasaisesti.

Tavoitteena oli edistää monipuolista sisäistä keskustelua puolueen toiminnasta ja tavoitteista. 
Keskustelua edistettiin jonkin verran Piraattipuolueen blogissa ja puolueohjelman uudistamisen 
yhteydessä.
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Tavoitteena oli huolehtia siitä, että puolueen raha-asioiden hoito tapahtuu mahdollisimman 
avoimesti. Tämä tavoite onnistui erinomaisesti. Puolueen varainkäytöstä oli koko toimintavuoden 
ajan saatavilla ajankohtaiset tiedot puolueen verkkosivuilla.

2.1.2. Tiedotus- ja valistustoiminta
Piraattipuolueen tiedotus- ja valistustoiminta tapahtui myös vuonna 2009 ensisijaisesti verkossa.  
Keskeisimpiä verkkopalveluita olivat Piraattipuolue.fi-sivusto, blogi, keskustelupalsta, wiki ja IRC.

Tavoittena oli, että puolueen verkkosivuja parannetaan kävijöiden ja puolueen jäsenten toiveiden 
mukaisesti ja toiveita kartoitetaan jatkuvasti. Sivusto pidettiin ajantasalla. Verkkosivujen 
kehittämisestä laadittiin suunnitelma, jota ei kuitenkaan vuoden loppuun mennessä vielä toteutettu.

Puolueen blogi pysyi aktiivisena puolueen tiedotuskanavana ja ideologisen kehittämisen ja 
monipuolisemman tekijänoikeus- ja kansalaisoikeuskeskustelun foorumina. Blogissa julkaistiin 
vuoden aikana 213 viestiä, mukaanlukien kuusi vieraskirjoitusta enimmäkseen politiikan ja 
kulttuurialan asiantuntijoilta. Blogissa julkaistiin pohdiskelevia artikkeleita puolueen ajamista asioista 
ja ajankohtaisia mielipidekirjoituksia, lehdistötiedotteita ja puolueen toimintaa koskevia tiedotuksia.

Keskustelupalstalle saattoi liittyä kuka tahansa ja sitä hyödynnettiin lausuntojen valmistelussa ja 
toiminnan suunnittelussa. Keskustelupalstalla käytiin myös keskustelua laajasti Piraattipuolueen 
toimintaan liittyvistä asioista. Tavoittena oli hyödyntää keskustelupalstaa aiempaa paremmin 
puolueen sisäisessä tiedotuksessa ja toiminnan ja päätöksenteon suunnittelussa. Keskustelupalstaa 
hyödynnettiinkin, mutta usein melko tiukalla aikataululla. Keskustelu ei ollut niin aktiivista kuin olisi 
voinut toivoa. Puolueen wiki toimi tavoitteiden mukaisesti puolueen avoimena, läpinäkyvänä ja 
joustavana sisäisenä tiedotus- ja työskentelytilana.

Puolueen IRC-kanavasta oli muodostunut piraattien tärkein sähköisen yhdessäolon väline ja erittäin 
aktiivinen yhteisö, jossa käytiin, paitsi vapaamuotoista keskustelua, myös vilkasta ajatustenvaihtoa 
puolueelle ajankohtaisista ja muistakin kysymyksistä. IRC-kanavan käyttäjämäärä kasvoi vuoden 2009 
aikana. Toimintavuoden alussa yhtäaikaisia käyttäjiä oli keskimäärin yli 100, vuoden lopussa yli 200.

Tavoitteena oli kehittää puolueelle uusia verkkopalveluita tarpeen mukaan. Vuoden aikana 
lehdistötiedotteiden laadinnassa ja tapahtumien suunnittelutyössä otettiin käyttöön reaaliaikaisia 
tekstinkäsittelyalustoja (nk. padit, kuten PiratePad). Uusien verkkopalveluiden kehittämisessä 
epäonnistuttiin kuitenkin sikäli, ettei uutta jäsenrekisterijärjestelmää saatu käyttöön, vaikka sille olisi 
ollut tarvetta.

Vuonna 2009 tavoitteena oli myös lisätä audiovisuaalisen tiedotusmateriaalin määrää. Tavoitteessa 
onnistuttiin tyydyttävästi. Piraattiradiota julkaistiin vuoden aikana 12 jaksoa ja YouTubeen lisättiin 
pari esittelyvideota. Materiaalin laatu ja määrä olisi kuitenkin voinut olla parempikin.

Vuoden yksi päätavoitteista oli vilkas tiedotustoiminta erityisesti verkossa. Tässä onnistuttiin. Blogi oli 
aktiivinen ja verkkosivuilla oli saatavilla paljon tietoja. Läsnäoloa suosituissa verkkoyhteisöissä kuten 
Facebookissa ja Twitterissä lisättiin. Suurin parannus oli oma jäsenlehti, Purje, jota alettiin julkaista 
sähköisenä ja paperiversiona lokakuusta alkaen kerran kuukaudessa.

Tavoitteena oli ottaa säännöllisesti kantaa ajankohtaisiin asioihin ja julkaista lehdistötiedotteita. 
Tavoitteessa onnistuttiin. Vuonna 2009 julkaistiin 30 lehdistötiedotetta ja yhdeksän lausuntoa, ja 
hyväksyttiin kaksi kannanottoa.
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Piraattipuolue antoi toimintavuoden aikana useita lausuntoja ajankohtaisiin lakihankkeisiin. Osa 
lausunnoista annettiin pyynnöstä, osa omasta aloitteesta. Lausuntoja annettiin yhdistyslain 
uudistuksesta, joka koskee sähköistä etäosallistumista, teosten luvattoman verkkojakelun 
vähentämistä koskevista mietinnöistä, wlan-yhteyden luvattoman käytön dekriminalisoinnista, 
sähköisen äänestyksen tulevaisuudesta, suoran demokratian kehittämisestä, työ- ja virkasuhteessa 
luotujen teosten asemasta ja lapsipornografiaa koskevan lainsäädännön tiukentamista koskevista 
kansainvälisistä säädöksistä.

Kesäkuussa pidetyssä puoluekokouksessa hyväksyttiin puolueelle sananvapauskannanotto. Lisäksi 
hallitus hyväksyi 26.11. kannanoton avointen ohjelmistojen käytöstä julkishallinnossa. Puolueen 
lehdistötiedotteet käsittelivät erityisesti tekijänoikeuksia, viestintäsalaisuutta ja sananvapautta, 
mutta myös yhdistyslain uudistamista, avoimia ohjelmistoja ja patentteja.

Puolueen näkyvyyteen tiedotusvälineissä pyrittiin vaikuttamaan lehdistötiedotteiden määrää 
lisäämällä ja niiden valmistelua nopeuttamalla. Hallituksen arvion mukaan puolueen näkyvyys 
tiedotusvälineissä oli eduskunnan ulkopuoliseksi puolueeksi hyvä. Puolue noteerattiin televisiossa, 
radiossa, sanomalehdissä ja niiden mielipidepalstoilla sekä verkkolehdissä. Puolueen saama julkisuus 
keskittyi erityisesti puoluerekisterihakemuksen jättämiseen ja puoluerekisteriin pääsemiseen. 
Julkisuutta saatiin myös Lex Nokian vastaisen mielenosoituksen, Pirate Bay -tuomion, suomalaisten 
vertaisverkkoihin liittyvien rikostutkintojen, yhdistyslain kehittämisen ja Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunnan edustjaistovaalien ja uuden Loviisan ylimääräisten kunnallisvaalien yhteydessä.

Piraattipuolueen asiantuntemus kiinnosti viranomaisia eräiden lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä. 
Lex Nokian käsittelyn yhteydessä puolueen edustajat tapasivat perustuslakivaliokunnan 
puheenjohtaja Kimmo Sasin. Luvattoman verkkojakelun vähentämistä koskevan mietinnön 
julkaisemisen yhteydessä puolueen edustajat tapasivat opetusministeriön edustajia. Myöhemmin 
puolueen puheenjohtaja kutsuttiin puhujaksi opetusministeriön järjestämään 
tekijänoikeusfoorumiin. Sähköisen etäosallistumisen sallimiseen liittyvän yhdistyslain uudistuksen 
kohdalla piraattipuolueelta pyydettiin lausunnon jälkeen kaksi tarkempaa lisäselvitystä. 
Piraattipuolue oli lisäksi ainoa puolue, jolta pyydettiin lausuntoa wlan-yhteyden luvattoman käytön 
dekriminalisoinnista.

2.1.3. Tapahtumat
Toimintavuonna pidettiin kaksi ylimääräistä ja yksi sääntömääräinen puoluekokous. Helsingissä 
pidettiin 31.1. ylimääräinen kokous, jossa valittiin varapuheenjohtaja Pasi Palmulehto uudeksi 
puheenjohtajaksi henkilökohtaisista syistä eronneen Carl E. Wahlmanin tilalle. Sääntömääräinen 
vuosikokous pidettiin 14.6. Vantaalla. Paikalla oli noin 50 osallistujaa. Toinen ylimääräinen kokous 
pidettiin 15.11. Turussa. Kokouksessa uudistettiin sääntöjä ja puolueohjelmaa ja osallistujia oli noin 
50. Kesäkuun ja marraskuun kokousten yhteydessä oli paikalla myös vierailevia luennoitsijoita 
kansalaistoiminnan, politiikan ja immateriaalioikeuden asiantuntemuksen aloilta. Vuoden aikana 
pidettiin kaksi valtakunnallista piraattiaktiivien suunnittelutapaamista: heinäkuussa Tampereella ja 
marraskuussa Turussa.

Piraattipuolue osallistui tavoitteiden mukaisesti ajankohtaisten lakihankkeiden ympärillä käytävään 
kansalaiskeskusteluun ja kansalaistoimintaan. Helsingissä järjestettiin 31.1.–2.2. piraattipuolueiden IV 
kansainvälinen konferenssi, johon osallistui edustajia Suomen lisäksi viidestä maasta. Piraattipuolue 
toimi 5.2. Helsingissä pidetyn Lex Nokian vastaisen mielenosoituksen yhtenä pääjärjestäjänä. 
Mielenosoitukseen osallistui kolmisensataa ihmistä. Puolueen aktiivit osallistuivat muutoinkin Lex 
Nokian vastaiseen kampanjaan, kuten lakia kritisoineiden tv-mainosten kuvauksiin.
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Piraatteja osallistui Helsingissä 13.3. pidettyyn uutta yliopistolakia vastustaneeseen 
mielenosoitukseen. Piraattipuolue kritisoi lakia siitä, ettei siinä turvattu riittävästi julkisrahoitteisen 
tutkimustiedon avoimuutta. Lisäksi piraatteja osallistui Helsingissä 13.5. pidettyyn erään 
mediakonsernin freelancereiltaan vaatimia sopimuksia kritisoineeseen mielenosoitukseen ja 1.10. 
Helsingissä pidettyyn vaali- ja puoluerahoitusskandaalia koskeneeseen mielenosoitukseen. Piraatteja 
osallistui myös Piraattinuorten järjestämään mediamaksun vastaiseen mielenosoitukseen 10.12. 
Helsingissä.

Puolue osallistui toimintavuoden aikana tavoitteiden mukaisesti monenlaisiin jäsenistöä 
kiinnostaviin tietoyhteiskunta- ja kulttuuritapahtumiin. Puolue ja nuorisojärjestö Piraattinuoret olivat 
virallisesti läsnä pitämässä esittelypöytää, esitelmää tai luentoa animetapahtuma Traconissa 
Tampereella 7.2., Tampere kuplii -sarjakuvatapahtumassa Tampereella 27.–29.3., Mediapäivillä 
Helsingissä 4.4., animetapahtuma Desuconissa Lahdessa 6.–7.6., scifi- ja animetapahtuma 
Finncon/Animeconissa Helsingissä 10.–12.7., tietokonefestivaali Assemblyssä Helsingissä 6.–9.8., 
animetapahtuma Tsukiconissa Helsingissä 17.–18.10. ja digitaalisen kulttuurin festivaali Alternative 
Partyssä Helsingissä 23.–25.10.

Piraatit osallistuivat puhujina tai yleisönä erilaisiin keskustelutilaisuuksiin ja seminaareihin. Näitä 
olivat esimerkiksi Helsingin ja Tampereen yliopistoilla pidetyt tekijänoikeuksia käsitelleet opintopiirit 
ja tilaisuudet (3 kpl), Helsingissä ja Turussa järjestetyt tietoyhteiskuntaa, tekijänoikeuksia ja 
kansalaisoikeuksia käsitelleet seminaarit ja keskustelutilaisuudet (useita, esimerkiksi eduskunnan 
Kansalaisinfossa), Assembly-tapahtuman yhteydessä ollut paneelikeskustelu ja Barrikadi-
kustantamon järjestämä paneelikeskustelu 4.11. Helsingissä.

Piraattipuolue lisäsi yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Sähköisiä kansalaisoikeuksia puolustavan 
Effi ry:n kanssa oltiin yhteistyössä ja osallistuttiin Effin järjestämiin tilaisuuksiin. Kulttuurialalta 
suhteita luotiin säveltäjien ja sanoittajien Elvis ry:hyn, jonka kanssa pidettiin tapaaminen ja jonka 
järjestämään keskustelupaneeliin puheenjohtaja osallistui. Lisäksi Helsingissä käytiin Teoston tiloissa 
tutustumassa järjestön toimintaan.

Piraattipuolueen toimintaan kuuluivat myös jalkautumiset ulkoilmaan jakamaan flyereitä ja 
keskustelemaan ohikulkijoiden kanssa. Esimerkiksi kansainvälisenä valvontayhteiskunnan vastaisena 
Freedom not fear -toimintapäivänä 12.9. jalkauduttiin Helsingin keskustaan. Piraattien 
vapaamuotoisia tapaamisia järjestettiin vuoden aikana kymmeniä yhteensä 11 paikkakunnalla 
(Helsinki, Tampere, Turku, Vaasa, Oulu, Lahti, Kouvola, Loviisa, Jyväskylä, Espoo, Joensuu). Osa 
tapahtumista ja tapaamisista liittyi kannattajakorttien keräämiseen. Vapaamuotoiseen toimintaan 
kuului myös esimerkiksi mökkeilyä ja elokuvissa käyntiä piraattiseurassa.

2.1.4. Yhdistys- ja puoluerekisterit ja kannattajakorttien kerääminen
Yksi vuoden 2009 päätavoitteista oli kannattajakorttikeräyksen loppuun saattaminen siten, että 
Piraattipuolue pääsee puoluerekisteriin vuoden aikana. Vuoden alussa kerättynä oli noin 2 600 
kannattajakorttia 5 000:sta. Korttien keräämistä vauhditeettiin tarjoamalla mahdollisuus tilata tyhjiä 
kortteja ja palauttaa ne täytettynä ilmaiseksi. Pirate Bay -tuomion jälkeen korttitilauksia saatiin niin 
suuri määrä, että niiden postittaminen jouduttiin keskeyttämään. Tarvittava määrä kortteja saatiin 
kokoon toukokuun loppuun mennessä, ja puoluerekisterihakemus annettiin oikeusministeriölle 1.6. 
Piraattipuolue hyväksyttiin puoluerekisteriin 13.8.
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2.1.5. Vaalitoiminta
Vuoden 2011 eduskuntavaaleihin valmistautuminen aloitettiin valtakunnallisissa piraattiaktiivien 
suunnittelutapaamisissa, heinäkuussa Tampereella ja marraskuussa Turussa.

Kuntaliitoksen takia perustettavassa uudessa Loviisassa pidettiin 25.10. ylimääräiset kunnallisvaalit. 
Piraattipuolueella oli vaaleissa yksi ehdokas, joka sai kohtuullisen henkilökohtaisen äänimäärän, mikä 
riitti kuitenkin vain 0,3 % kannatukseen.

Helsingin yliopiston akateemiset piraatit osallistui Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
edustajistovaaleihin, jotka pidettiin 3.–4.11. Neljän ehdokkaan lista keräsi ehdokasmäärään nähden 
hyvin ääniä, yhteensä 0,97 % äänistä. Edustajistopaikkaa ei kuitenkaan saatu.

2.2. Kansainvälinen toiminta
Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä, jonka yhteistyöelimenä toimii Pirate Parties 
International (PPI) -verkosto. Helsingissä järjestettiin 31.1.–2.2. piraattipuolueiden IV kansainvälinen 
konferenssi, johon osallistui edustajia Suomen lisäksi viidestä maasta. Piraattipuolueella oli valmius 
osallistua kansainvälisiin konferensseihin, mutta niitä ei järjestetty lisää vuoden 2009 aikana.

PPI-verkoston toiminnan aktivoiduttua syksyllä suomalaiset piraatit osallistuivat suunnittelutyöhön 
verkossa. Piraattinuoret kävi tapaamassa ruotsalaista sisarjärjestöään Ung piratia marraskuussa. 
Piraattipuolue tuki matkaa rahallisesti.

2.3. Paikallistoiminta
Piraattipuolueen paikallistoiminta päätettiin järjestää ensisijaisesti vaalipiireittäin. Tähän oli syynä se, 
että eduskuntavaalien ehdokasasettelu katsottiin järkevimmäksi toteuttaa vaalipiiritasolla, jolloin 
vaalipiireistä muodostuivat paikallistoiminnan luonnolliset rajat. Heti alusta lähtien oli selvää, että 
vaalipiireihin pyritään aikanaan perustamaan piiriyhdistykset. Aluksi paikallistoiminta päädyttiin 
organisoimaan kuitenkin siten, että hallitus nimitti kutakin aktiivista vaalipiiriä kohden 1–2 
vaalipiirivastaavaa, joiden tehtävänä oli järjestää paikallistoimintaa.

Vuoden 2009 aikana perustettiin piiriyhdistys seitsemään vaalipiiriin (Helsinki, Uusimaa, Pirkanmaa, 
Varsinais-Suomi, Kymi, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi). Piiriyhdistykset järjestivät joitakin tapaamisia ja 
tapahtumia loppuvuodesta, mutta niiden toiminta ei ehtinyt vielä kunnolla käynnistyä vuoden 
loppuun mennessä.

Paikallisaktiivien voimin osallistuttiin mielenosoituksiin ja monenlaisiin jäsenistöä kiinnostaviin 
tietoyhteiskunta- ja kulttuuritapahtumiin, jalkauduttiin ulkoilmaan jakamaan flyereitä ja 
keskustelemaan ohikulkijoiden kanssa, sekä järjestettiin vapaamuotoisia tapaamisia ja tapahtumia 
yhteensä 11 paikkakunnalla (ks. kohta 2.1.3.). Toimintaa järjestettiin myös yhteistyössä 
Piraattinuorten kanssa.

2.4. Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
Piraattipuolueen nuorisotoimintaa varten perustettiin keväällä nuorisojärjestö Piraattinuoret. 
Piraattinuorten ja puolueen aktiivien yhteistyönä  osallistuttiin mielenosoituksiin ja monenlaisiin 
jäsenistöä kiinnostaviin tietoyhteiskunta- ja kulttuuritapahtumiin, jalkauduttiin ulkoilmaan jakamaan 
flyereitä ja keskustelemaan ohikulkijoiden kanssa, sekä järjestettiin vapaamuotoisia tapaamisia ja 
tapahtumia (ks. kohta 2.1.3). Piraattinuoret kävi tapaamassa ruotsalaista sisarjärjestöään Ung piratia 
marraskuussa. Piraattipuolue tuki matkaa rahallisesti.
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Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan piirissä jatkoi toimintaansa syksyllä 2008 perustettu Helsingin 
yliopiston akateemiset piraatit. Akateemiset piraatit isännöivät  31.1.–2.2. pidettyä piraattipuolueiden 
IV kansainvälistä konferenssia, johon osallistui edustajia Suomen lisäksi viidestä maasta. Akateemiset 
piraatit osallistui tekijänoikeusaiheiseen opintopiiriin ja keskustelutilaisuuteen yliopistolla. Syksyllä 
Akateemiset piraatit piti esittelypöytää kahdessa tilaisuudessa ja järjesti luku- ja väittelypiiriä. 
Järjestön aktiivit osallistuivat ylioppilaskunnan edustajistovaaleihin, jotka pidettiin 3.–4.11. Neljän 
ehdokkaan lista keräsi ehdokasmäärään nähden hyvin ääniä, yhteensä 0,97 % äänistä. 
Edustajistopaikkaa ei kuitenkaan saatu. Aalto-yliopiston piirissä aloitteli syksyllä toimintaansa 
Aaltopiraatit.

3. Varainkäyttö

Piraattipuolueen varainkäyttö lisääntyi vuoden 2009 aikana. Puolueelle hankittiin rahankeräyslupa ja 
avattiin verkkokauppa kannatustuotemyyntiä varten. Hallitus päätti 17.12.2008 olla keräämättä 
jäsenmaksua vuodelta 2009. Vuoden 2009 pääasiallisia tulonlähteitä olivat rahankeräyksen avulla 
saadut lahjoitukset ja kannatustuotemyynnin tuotot (LIITTEET 2, 7 ja 8). Vuoden 2009 pääasiallisia 
kulueriä olivat kannattajakorttikampanjasta johtuneet postituskulut, kannattustuotteiden hankinta, 
kokous- ja toimistokulut, tiedotus- ja mainostuskulut ja avustukset nuoriso- ja kansainväliseen 
toimintaan . Vaalitoimintaan Loviisan ylimääräisissä kunnallisvaaleissa käytettiin 362,27 euroa. 
Vaalitoiminnan kulut katettiin puolueen omista käyttövaroista.

Vuoden 2009 talousarviossa lahjoitustulot arvioitiin 6 000 euroksi ja kannatustuotemyynnin tulot 4 
000 euroksi. Lahjoituksia saatiin yhteensä 7 123,35 euroa ja kannatustuotemyynnin tulot olivat 4 
170,30 euroa. Tulot olivat yhteensä 11 383,88 euroa. Menoiksi oli arvioitu 10 000 euroa. Toteutuneet 
menot olivat 9 086,87 euroa, joten vuoden lopussa oli rahaa käytettävissä 2 297,01 euroa.

LIITE 1: Toimintasuunnitelman toteutumiskatsaus 31.12.2009
LIITE 2: Talousarvion toteutumiskatsaus 31.12.2009
LIITE 3: Hallituksen jäsenet vuonna 2009
LIITE 4: Jäsenmäärän kehitys vuonna 2009
LIITE 5: Piraattipuolueen jäsenet syntymävuosittain 30.9.2009
LIITE 6: Piraattipuolueen jäsenten syntymävuosien vertailu 2008–2009
LIITE 7: Piraattipuolueen rahavirrat vuonna 2009
LIITE 8: Piraattipuolueen saamat lahjoitukset vuonna 2009



Vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutumiskatsaus

Toteutumiskatsaus vuosikokouksessa 14.6.2009 vuodelle 2009 hyväksyttyjen tavoitteiden 
toteutumisesta. Hallituksen arvio.

 ✓ = toteutunut hyvin

— = toteutunut tyydyttävästi

X = toteutunut huonosti

Tavoite Toteutuminen
31.12.09

Muuta

Paikallistoiminnan kehittäminen ✓ Useita piiriyhdistyksiä perustettiin 
vuoden loppuun mennessä. Hallituksiin 
saatiin uusia aktiiveja.

Tiiviin ja toimeliaan yhteisön luominen 
puolueen toimintaa edistämään — Yhteisön koko, tiiviys ja toimeliaisuus on 

lisääntynyt hieman.

Toimintatapojen vakiinnuttaminen — Esim. kannanottojen valmisteluprosessi, 
toiminnan järjestäminen ym. eivät ole 
vakiintuneet parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Puoluerekisteriin pääsy ✓ Tavoite toteutui 13.8.2009.

Yhteistyön lisääminen 
kansalaisjärjestöjen, puolueiden ja 
viranomaisten kanssa

✓ Yhteyksiä on luotu poliittisiin 
nuorisojärjestöihin, Effiin, OM:öön, 
LVM:öön ja OPM:öön sekä Elvis ry:hyn, 
tutustuttiin Teoston toimintaan.

Kansalaistoiminnan järjestäminen — Lex Nokia -mielenosoitus, tapahtumia 
henkisen omaisuuden viikolla jne.

Vilkas tiedotustoiminta erityisesti 
verkossa ✓ Puolueelle perustettiin jäsenlehti Purje, 

joka alkoi ilmestyä kerran kuussa.

Tavoitteena on, että jäsenmäärä kasvaa 
jatkuvasti koko toimintavuoden ajan. ✓ Jäsenmäärä nousi vuoden aikana 

900:sta noin 2 700:een.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti, 
yleensä parin viikon välein, ja kokoukset 
pidetään enimmäkseen IRC:ssä.

✓ Hallitus on kokoontunut säännöllisesti 
ja kaikki kokoukset on pidetty IRC:ssä.

Hallituksen päätehtävinä säilyvät uusien 
jäsenten hyväksyminen, raha-asioiden 
hoito, kannanottojen valmistelu, erilaiset 
hallinnolliset asiat ja käytännön 
toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen.

✓

Vastuuta käytännön toiminnasta 
pyritään siirtämään enemmän 
paikallistasolle ja myös toimintavuoden 
aikana toimintansa käynnistävälle 
Piraattinuorille.

✓ Piraattinuoret on alkanut järjestää 
toimintaa pääkaupunkiseudulla. Useita 
piiriyhdistyksiä perustettiin vuoden 
loppuun mennessä. Hallituksiin saatiin 
uusia aktiiveja.

Hallituksen jäsenten ja muiden 
aktiivisten puolueen jäsenten tehtäviin 
kuuluvat lisäksi tiedotustoiminta ja 
mediayhteydet, verkkopalvelujen 

✓



ylläpito ja kehittäminen ja 
kansainvälinen yhteistyö.

Hallituksen toiminnassa tärkeänä 
työkaluna säilyy Piraattipuolueen wiki. ✓
Tiedottamista hallituksen toiminnasta 
parannetaan puolueen verkkosivuja ja 
keskustelupalstaa kehittämällä.

X Tiedottamista ei ole parannettu. 
Verkkosivujen kehittämisestä laadittiin 
suunnitelma, jota ei vielä toteutettu.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että 
päätösesitykset, kannanotot ja muut 
hallituksen käsittelyyn tulevat asiat 
saatetaan jäsenistön kommentoitavaksi 
hyvissä ajoin aina kun se on mahdollista 
ja tarkoituksenmukaista.

X Tiedottaminen usein ennemminkin 
jälkikäteistä kuin etukäteistä, ei ole 
toteutunut hyvissä ajoin läheskään aina. 
Syynä henkilöresurssien vähyys ja 
aikataulujen kireys. Tilanne ei juuri 
parantunut vuoden loppuun mennessä.

Hallitus edistää monipuolista sisäistä 
keskustelua puolueen toiminnasta ja 
tavoitteista.

— Keskustelua on jonkin verran pyritty 
edistämään, mutta se ei ole ollut niin 
laajaa kuin olisi voinut toivoa.

Hallitus huolehtii siitä, että puolueen 
raha-asioiden hoito tapahtuu 
mahdollisimman avoimesti.

✓ Tarkat tiedot rahankäytöstä ovat olleet 
jatkuvasti verkkosivuilla.

Piraattipuolueen verkkosivuja 
parannetaan kävijöiden ja puolueen 
jäsenten toiveiden mukaisesti ja toiveita 
kartoitetaan jatkuvasti.

— Parannustarpeet on tiedostettu ja 
sivusto on ajantasalla, mutta suuremmat 
parannukset uupuvat.

Puolueen blogi pysyy aktiivisena 
puolueen tiedotuskanavana ja 
ideologisen kehittämisen ja 
monipuolisemman tekijänoikeus- ja 
kansalaisoikeuskeskustelun foorumina.

✓ Blogi on ollut erittäin aktiivinen.

Keskustelupalstaa hyödynnetään 
aiempaa paremmin puolueen sisäisessä 
tiedotuksessa ja toiminnan ja 
päätöksenteon suunnittelussa.

— Keskustelupalstaa on hyödynnetty, 
mutta usein turhan viime tingassa. 
Keskustelu ei ole ollut niin aktiivista kuin 
olisi voinut toivoa, osin hallituksesta 
riippumattomista syistä.

Puolueen wiki toimii puolueen 
avoimena, läpinäkyvänä ja joustavana 
sisäisenä tiedotus- ja työskentelytilana.

✓

Puolueelle kehitetään uusia 
verkkopalveluita tarpeen mukaan. X Varsinaisia uusia verkkopalveluita ei 

kehitetty. Jäsenrekisteriä ei onnistuttu 
uusimaan, vaikka tarve oli selkeä.

Toimintavuonna tavoitteena on myös 
lisätä audiovisuaalisen 
tiedotusmateriaalin määrää.

— Piraattiradiota on julkaistu 
toistakymmentä jaksoa ja pari 
esittelyvideota on YouTubessa. 
Materiaalin laatu ja määrä saisi kuitenkin 
olla edelleen parempi.

Puolue ottaa säännöllisesti kantaa 
puolueohjelmaan liittyviin ajankohtaisiin 
asioihin ja julkaisee lehdistötiedotteita.

✓ Vuonna 2009 julkaistiin 30 
lehdistötiedotetta ja useita lausuntoja ja 
kannanottoja.

Puolueen näkyvyyttä tiedotusvälineissä 
parannetaan mahdollisuuksien mukaan. ✓ Puolueen näkyvyys on ollut hyvää, 

loppuvuodesta sitä yritettiin parantaa 
useammilla lehdistötiedotteilla.



Vuoden 2008 lopussa kutsuttiin myös 
yhdistyksen ylimääräinen kokous koolle 
Helsinkiin 31.1.2009 hallituksen uuden 
puheenjohtajan valitsemista varten.

✓ Kokous pidettiin.

Yhdistyksen varsinainen kokous 
pidetään kesäkuussa, ja ylimääräinen 
kokous tarvittaessa syksyllä esimerkiksi 
sääntömuutosten käsittelyä ja 
puolueohjelman tarkistamista varten.

✓ Varsinainen kokous pidettiin 14.6. ja 
ylimääräinen kokous 15.11.

Piraattipuolue osallistuu ajankohtaisten 
lakihankkeiden ympärillä käytävään 
kansalaiskeskusteluun ja 
kansalaistoimintaan, kuten 
mielenosoituksiin, ja yhteistyötä muiden 
kansalaisjärjestöjen kanssa lisätään.

✓ Kuten ylempänä jo todettu, mm. Lex 
Nokia -mielenosoitus, aktiivinen 
blogikirjoittelu, yhteistyötä järjestöjen 
kanssa on lisätty. Ehkä lähinnä 
mielipidekirjoituksia lehtiin toivoisi lisää.

Puolue osallistuu toimintavuoden aikana 
monenlaisiin jäsenistöä kiinnostaviin 
tietoyhteiskunta- ja 
kulttuuritapahtumiin.

✓ On osallistuttu mm. anime-tapahtumiin, 
Assemblyyn ja Alt Partyyn. Osallistuttu 
erilaisiin keskustelutilaisuuksiin ja 
seminaareihin mm. ministeriöissä ja 
eduskunnan kansalaisinfossa.

Toimintavuoden aikana katseet 
käännetään kevään 2011 
eduskuntavaaleihin.

✓ Eduskuntavaalien suunnittelu aloitettiin 
suunnittelutapaamisisissa heinäkuussa 
ja marraskuussa.

Piraattipuolueiden IV kansainvälisen 
konferenssin järjestämisajankohdaksi oli 
päätetty 30.1.–1.2.2009 ja pitopaikaksi 
Helsinki.

✓ Konferenssi pidettiin onnistuneesti.

Mikäli vuoden aikana järjestetään 
toinenkin kansainvälinen konferenssi, 
Piraattipuolue osallistuu siihen 
täysimääräisesti.

— Toista kansainvälistä konferenssia ei 
järjestetty hallituksesta 
riippumattomista syistä.

Piraattipuolue tukee PPI-verkoston 
kehittämistä. ✓ PPI-verkosto aktivoitu loppuvuodesta ja 

myös piraattipuoluelaisia osallistui 
keskusteluun ja kehittämiseen.

Yhteistyötä erityisesti Ruotsin 
piraattipuolueen kanssa syvennetään. — Piraattinuoret tapasivat marraskuussa 

Ruotsissa Ung Piratin aktiiveja.

Yksi toimintavuoden päätavoitteista on 
paikallistoiminnan vakiinnuttaminen yhä 
useammilla paikkakunnilla ja 
toimintamuotojen kehittäminen. 
Mahdollisimman monelle 
paikkakunnalle muodostetaan tiivis ja 
toimelias piraattiyhteisö, joka huolehtii 
puolueen näkyvyydestä paikallistasolla.

— Loppuvuonna perustettiin monta 
piiriyhdistystä, mutta niiden toiminta ei 
vielä ehtinyt käynnistyä kovin laajasti.



Piraattipuolueen talousarviokatsaus 31.12.2009

TULOT Arvio 2009 Toteuma

Lahjoitukset 6 000 € 7 123,35 €

Kannatustuotemyynti 4 000 € 4 170,30 €

Edellisvuodelta 0 € 88,26 €

Korot 0 € 1,97 €

Tulot yhteensä 10 000 € 11 383,88 €

MENOT

Verkkopalvelumaksut 500 € 747,60 €

Postimaksut 1 900 € 1 883,77 €

Kannatustuotteiden hankinta 1 700 € 2 130,37 €

Nuorisotoiminnan avustus 650 € 400,00 €

Kansainvälinen toiminta 500 € 250,00 €

Tapahtumien järjestäminen 1 000 € 91,87 €

Tapahtumiin osallistuminen 500 € 0,00 €

Mainonta

Verkkomainonta 1 000 € 509,32 €

Flyerit, esitteet ym. 800 € 779,54 €

Printtimedia 0 € 119,27 €

Muut kustannukset

Pankkikulut 240 € 182,84 €

Kokouskulut 500 € 780,00 €

Toimistotarvikkeita 500 € 191,43 €

Viranomaismaksut 80 € 168,00 €

Kirjanpito 130 € 74,40 €

Laitehankinnat 0 € 756,80 €

Puhelut 0 € 21,66 €

Menot yhteensä 10 000 € 9 086,87 €

Tase 0 € 2 297,01 €
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LIITE 3

Piraattipuolueen hallitus 24.5.2008-:

Varsinaiset jäsenet
Nimi Tehtävä

Pasi Palmulehto puheenjohtaja 31.1.2009 alkaen
varapuheenjohtaja 25.5.2008–31.1.2009

Matti Hiltunen puoluesihteeri 25.5.–27.10.2008

Kaj Sotala tiedottaja

Harri Kivistö varapuheenjohtaja 9.2.2009 alkaen

Mikko Kunnari

Carl E. Wahlman (14.12.2008 saakka) puheenjohtaja

Tuisku Tamminen (6.7.2009 saakka) kansainvälinen sihteeri

Varajäsenet
Nimi Tehtävä

Pasi Vähämartti rahastonhoitaja

Ahto Apajalahti puoluesihteeri 27.10.2008 alkaen

Patrik Hirvinen

Jyri Hämäläinen

Tero Inha

Lari Yltiö
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