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

TOIMINTASUUNNITELMA 

Hyväksytty syyskokouksessa 2016 

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2017 
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 eurovaaleihin 2014 ollen säännönmukaisesti suurin 
eduskunnan ulkopuolisista toimijoista. 

Vuotta 2016 puolueen toiminnassa näkyivät kannattajakorttikeräys, jonka ansiosta puolue pääsi takaisin 
puoluerekisteriin, ja kuntavaaleihin 2017 valmistautuminen. 
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1. Vaaleissa vaikuttaminen ja poliittiset ohjelmat 

1.1. Kuntavaalit 2017 

Osallistumme kuntavaaleihin, jotka järjestetään 9.4.2017. Piiriyhdistykset vastaavat ehdokasasettelusta ja 
vaalikampanjan toteuttamisesta alueensa kunnissa. 

Vaaleja varten on edelleen tärkeää levittää toimintaa aiempaa useammalle paikkakunnalle, jotta 
mahdollisimman moneen kuntaan saadaan laaja ehdokaslista. 

Tavoitteet ja mittarit 
● Autamme piiriyhdistyksiä viemään ehdokasasettelun kunnialla läpi, jotta piraateilla olisi 

varteenotettavat ehdokaslistat maan suurimmissa kaupungeissa. 
● Ensimmäiset piraatit valitaan kunnanvaltuustoihin ja luottamuselimiin useassa kunnassa. 

1.2. Maakuntavaalit ja presidentinvaalit 2018 

Vaalilainsäädäntöä maakuntavaalien osalta ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa. Näillä näkymin maakunta- 
ja presidentinvaalit järjestetään yhdessä alkuvuodesta 2018. 

Tavoitteet ja mittarit 
● Kirjoitamme vaaliohjelman maakuntavaaleja varten. Se hyväksytään syyskokouksessa 2017. 
● Aloitamme ehdokashaun maakuntavaaleihin mahdollisimman pian kuntavaalien jälkeen. 

1.3. Paikallinen toiminta 

Kuntavaaleissa 2017 paikallistoiminta on suuressa roolissa. 

Tavoitteet ja mittarit 
● Tuemme piiriyhdistyksiämme kuntavaalien alla ja niiden aikana. 
● Kannustamme entisestään jakamaan hyviä käytänteitä piiriyhdistysten välillä. 

1.4. Rahoitus 

Piraattipuolueen rahoitus koostuu suurelta osin jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Puolueiden rahankäytön 
määrä ei ole suoraan verrannollinen valittujen edustajien määrään, mutta ilman taloudellisia resursseja 
edes pätevien ehdokkaiden saaminen äänestäjien näkyviin on lähes mahdotonta. Voidaankin siis todeta 
demokratialla olevan hintansa. 

Piraattipuolueen rahankeräyslupa on voimassa 15.9.2016–14.9.2018. Puolue kerää lahjoituksia niin euroina 
kuin bitcoineinakin. 
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Vuonna 2017 suurin kustannuserä tulee olemaan kuntavaalit. Lisäksi tarvitsemme pääomaa vuoden 2018 
maakuntavaaleja varten. 

Tavoitteet ja mittarit 
● Kannustamme jokaista jäsentä maksamaan jäsenmaksunsa. 
● Järjestämme onnistuneita rahankeruukampanjoita vaalikassojen kartuttamiseksi. 
● Kehitämme piraattipuodin tuotevalikoimaa ajanmukaisemmaksi ja houkuttelevammaksi. 

1.5. Puolueohjelma 

Piraattipuolueen puolueohjelma on alun perin kirjoitettu vuonna 2009 ja sitä on laajennettu isommin 
vuonna 2013. Ohjelmateksti sisältää kuitenkin jonkin verran epäloogisuuksia ja huonoja muotoiluja. 

Tavoitteet ja mittarit 
● Järjestämme puoluepäivät kesällä 2017, joiden teemana on puolueohjelman kehittäminen. 
● Kirjoitamme tiiviimmän ja selkeämmän puolueohjelman. 
● Luomme syvempää analyysiä puolueohjelmamme ydinasioista perustelemaan näkemyksiämme. 

2. Organisaatio 

2.1. Jäsenistö 

Piraattipuolueella on noin 4200 jäsentä. Jäsenet pääsevät vaikuttamaan suoraan puolueen toimintaan 
puoluekokousten ja muiden tapahtumien kautta. 

Tavoitteet ja mittarit 
● Järjestämme vuoden 2017 aikana jäsenhankintakampanjoita. 
● Kannustamme jäseniä aktivoitumaan ja auttamaan puolueen toiminnassa. 

2.2. Viestintä 

Puolueen viestintä on keskeisessä asemassa. kun pyritään lisäämään aktiivien ja jäsenten määrää sekä 
puolueen kannatusta. Piraattipuolueen on oltava aiempaa näkyvämpi tiedotusvälineissä ja julkisessa 
keskustelussa. 

Puolueen sisäistä viestintää tulee kehittää ja toimivaksi todettuja käytäntöjä tulee pyrkiä vakiinnuttamaan. 
Kuntavaaleihin valmistautumisen näkökulmasta on tärkeää vahvistaa alueellisen tiedottamisen ja 
viestinnän roolia. 

Tavoitteet ja mittarit 
● Säilytämme aktiivisuutemme sosiaalisen median palveluissa. 
● Seuraamme näkyvyyttä etenkin sosiaalisessa mediassa säännöllisesti. 
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● Selvitämme uusia keinoja somenäkyvyyden lisäämiseksi. 
● Lähetämme 40 lehdistötiedotetta ja kannanottoa. 
● Kannustamme piiriyhdistyksiä julkaisemaan tiedotteita, kannanottoja, lausuntoja ja muuta 

materiaalia. 
● Kirjaamme toimivat käytänteet viestintäsuunnitelmaan. 

2.3. Organisaation kehittäminen ja toiminnan seuranta 

Menestyksekkään vaikuttamistyön toteuttamiseksi valmistelun on oltava määrätietoista. Puoluehallituksen 
vastuulla on seurata toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista. 

Puoluehallituksen, piiriyhdistysten hallitusten ja Piraattinuorten yhteisiä suunnittelutapaamisia jatketaan 
aiempien vuosien tapaan. Puoluehallitus muodostaa puolueen aktiivien työryhmiä uusien projektien 
ympärille tarpeen mukaan. 

Tavoitteet ja mittarit 
● Seuraamme säännöllisesti toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista. 
● Järjestämme vuoden 2017 aikana ainakin yhden suunnittelutapaamisen. 
● Pidämme puolueen kevätkokouksen pian kuntavaalien jälkeen ja syyskokouksen syys-lokakuussa 

2017. 
● Uudistamme jäsenrekisterin. 

3. Muu vaikuttaminen ja sidosryhmät 

3.1. Lainsäädäntöön vaikuttaminen ja kansalaistoiminta 

Piraattipuolue vaikuttaa eduskunnan ulkopuolelta lainsäädäntöön monin tavoin. Puolue toimii julkisessa 
keskustelussa mielipidevaikuttajana, antaa lausuntoja, osallistuu keskustelu ja kuulemistilaisuuksiin ja 
seminaareihin, tapaa viranomaisten ja järjestöjen edustajia ja järjestää kansalaistoimintaa. 

Puolueen näkyvyys tiedotusvälineissä riippuu paljolti puolueen kyvystä reagoida tehokkaasti ajankohtaisiin 
puolueohjelmaa koskeviin uutisaiheisiin ja kyvystä etsiä itse mielenkiintoisia asioita nostettavaksi näkyviin. 

Tavoitteet ja mittarit 
● Annamme lausuntomme jokaisesta puolueohjelmaa koskettavasta valmistelussa olevasta 

lainsäädäntö- tai muusta valtakunnallisesta viranomaishankkeesta. 
● Tiedotamme näistä hankkeista suurelle yleisölle puolueen tiedotuskanavien ja mahdollisuuksien 

mukaan lehdistön kautta. 
● Seuraamme erityisesti Euroopan Unionissa meneillään olevia hankkeita. 
● Teemme omia avauksia, jotka eivät perustu mediassa jo valmiiksi käsiteltäviin asioihin. 
● Osallistumme aktiivisesti puolueen tavoitteita tukevien kansalaisaloitteiden kampanjoihin ja 

avaamme tarpeen mukaan uusia kansalaisaloitteita. 
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3.2. Kansainvälinen toiminta 

Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä, jonka yhteistyöelimenä toimii globaalisti Pirate Parties 
International järjestö (PPI) sekä Euroopan tasolla PPEU ja Young pirates of Europe. 

Tavoitteet ja mittarit 
● Seuraamme muutoksia ja kehitystä kansainvälisessä yhteistyössä. 
● Osallistumme kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin tapaamisin silloin, kun se on puolueen 

toiminnan kannalta perusteltavissa. 
● Julkaisemme englanninkielisen käännöksen periaateohjelmasta. 

3.3. Nuorisotoiminta 

Piraattinuoret ry toimii Piraattipuolueen nuorisojärjestönä. Puolue tukee mahdollisuuksien mukaan 
Piraattinuorten toimintaa taloudellisesti sen perustoiminnan järjestämisessä ja tiedotusmateriaalin 
hankinnassa. 

Puolue tukee Piraattinuorten toiminnan laajentamista aiempaa useammille paikkakunnille. Tavoitteena on, 
että Piraattinuorten nimissä järjestetään toimintaa koko maassa. 

Tavoitteet ja mittarit 
● Kunkin vaalipiirin alueella tapahtuvasta paikallistoiminnasta 20 % on Piraattinuorten tekemää tai 

nuorille suunnattua. 
● Piraattinuorten nimissä järjestetään toimintaa kaikissa vaalipiireissä. 
● Vaadimme nimeämään nuorisovastaavan jokaiseen piirijärjestöön. 

3.4. Opiskelijatoiminta 

Piraattipuoluetta lähellä olevia opiskelijajärjestöjä ovat Helsingin yliopiston akateemiset piraatit HYARR ja 
Aaltoyliopiston piirissä toimiva Aaltopiraatit, jotka toimivat toistaiseksi rekisteröimättöminä yhdistyksinä. 

Puolue rohkaisee uusien opiskelijajärjestöjen perustamista sekä tukee opiskelijajärjestöjä niiden 
verkkopalveluiden ylläpitämisessä ja muussa viestinnässä. 

Tavoitteet ja mittarit 
● Piraatit osallistuvat ylioppilas- ja opiskelijakuntien vaaleihin. 
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