
Piraattipuolueen toimintakertomus vuodelle 2018 
 

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.  

 

1. Vaaleissa ja luottamustehtävissä vaikuttaminen  

1.1. Maakuntavaalit 2018 

Toimintasuunnitelman mukaisesti puolue valmistautui maakuntavaaleihin osallistumiseen      

tarvittavilla sääntömuutoksilla sekä alustavalla ehdokashankinnalla. Maakuntavaaleja ei       

kuitenkaan järjestetty vuoden 2018 aikana.  

1.2. Presidentinvaalit 2018 

Eduskunnan ulkopuolisena puolueena Piraattipuolue ei voinut asettaa ehdokasta        

presidentinvaaleihin. Piraattipuolueen aktiivit osallistuivat presidentinvaaleissa 2018      

vaalilautakuntien ja -toimikuntien työskentelyyn useilla paikkakunnilla.  

1.3. Toiminta kunnallisissa luottamustehtävissä 

Piraattipuolueella on paikat kaupunginvaltuustoissa Helsingissä ja Jyväskylässä sekä        

varavaltuutetun paikka Espoossa. Valtuustoryhmien toiminta on ollut avointa mahdollisuuksien         

ja puolueen periaatteiden mukaan: Helsingin valtuustoryhmän kokoukset striimataan verkkoon         

livenä ja myöhemmin katsottavaksi. Jyväskylän valtuustoennakoihin ovat tervetulleita paikan         

päälle kaikki kiinnostuneet. Valtuustoryhmät ovat olleet kokoonsa nähden vaikuttavia - erityisesti           

valtuustoaloitteiden kautta, joista osa on saavuttanut myös valtakunnallista näkyvyyttä. 



Helsingissä puolueen kaupunginvaltuutettu Petrus Pennanen teki 6 valtuustoaloitetta, aiheina         

vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lasten kerhotoiminta iltaisin, lautakuntien ja muiden         

toimielinten kokousten avoimuus, erikoisopetuspäivien järjestäminen kouluissa, suosittujen,       

osallistavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen kaupungin rahoituksella, Kruunusiltojen        

avaaminen yöaikaan takseille ja sähköbusseille älypuomeilla sekä huumeyliannostusten        

vasta-aineen saatavuuden helpottaminen. 

 

Jyväskylässä puolueen kaupunginvaltuutettu Arto Lampila oli tekemässä kolmea        

valtuustoaloitetta, aiheina lautakuntien ja muiden toimielinten kokousten avoimuus,        

etävastaanoton kokeilu terveyskeskuspalveluissa sekä osallistava budjetointi.  

 

1.4. Valmistautuminen vuoden 2019 vaaleihin 

Valmistautuminen eduskuntavaaleihin käynnistyi ehdokasasettelun ja vaaliohjelman      

valmistelulla loppuvuodesta 2018. Lisäksi aloitettiin eurovaalivalmistelut käynnistämällä       

ehdokkaiden valitsemiseksi järjestettävän jäsenäänestyksen valmistelut.  

 

2. Organisaatio 

2.1. Jäsenistö 

Vuonna 2018 otettiin käyttöön uusi jäsenrekisteri Membook-palvelussa, jotta puolue vastaa          

GDPR:n vaatimuksiin ja voi viestiä aiempaa monipuolisemmin jäsenistön kanssa sekä käsitellä           

jäsenmaksuja ja niiden muistutuksia automaattisemmin. Jäsenmäärässä ei tapahtunut vuoden         

2018 aikana suuria muutoksia. Jäsenrekisterin siirron yhteydessä rekisteriä siivottiin pyrkimällä          

kontaktoimaan jäseniä, joiden yhteystiedot olivat vanhentuneita. Tämän seurauksena puolueen         

jäsenmäärä vuoden 2018 lopulla oli 4050.  

 



Puolueella on kaikissa kahdessatoista manner-Suomen eduskuntavaalien vaalipiirissä toimiva        

piiriyhdistys, jotka vastaavat ensisijaisesti toiminnan järjestämisestä alueellaan. Tapahtumista        

tiedotetaan mm. puolueen kalenterissa ja eri somekanavissa. 

2.2. Organisaation kehittäminen ja toiminnan seuranta  

Puoluehallituksen toimintakausi vaihtui kevätkokouksessa 2018, valituiksi uuteen       

puoluehallitukseen tulivat: 

Jonna Purojärvi, puheenjohtaja 

Miika Hämynen, varapuheenjohtaja 

Markku Brask, varapuheenjohtaja 

Petrus Pennanen, varapuheenjohtaja 

Harri Kivistö 

Tapani Karvinen 

Ville Hautakangas 

Tiia Mustonen 

Pekka Mustonen 

Pasi Vähämartti 

Janne Paalijärvi 

Pauli Eronen  

Janne Uotila 

Veera Kontiokari 

Kuluneen vuoden aikana nähtiin poikkeuksellisen paljon muutoksia puoluehallituksen        

kokoonpanossa. Puoluehallituksen jäsenyydestä luopuivat henkilökohtaisista syistä Purojärvi,       

Karvinen, T. Mustonen sekä Hämynen. Kesällä 21.7. Lahdessa järjestetyssä ylimääräisessä          

puoluekokouksessa puoluehallitusta täydennettiin valitsemalla varapuheenjohtajaksi Arto      

Lampila ja jäseniksi Ahto Apajalahti ja Jonna Lähdemäki. Purojärven luovuttua          

puheenjohtajuudesta uudeksi puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa 17.11. Helsingissä       

Petrus Pennanen. 

 

Kesäkuussa Piraattipuolue juhlisti 10-vuotista taivaltaan järjestämällä syntymäpäivätapahtuman       

9.6. Helsingissä. Heinäkuussa järjestettiin Jyväskylässä puoluehallituksen, piraattinuorten ja        

piiriyhdistysten hallitusten yhteinen suunnittelupäivä. Syyskokouksessa hyväksyttiin puolueelle       



sääntömuutos, jolla puolueelle perustetaan puoluevaltuusto. Jatkossa monet aiemmin        

puoluekokoukselle kuuluneet tehtävät kuuluvat puoluevaltuustolle ja puoluekokouksia       

järjestetään 2 vuoden välein. Tavoitteena muutoksilla oli luoda puoluehallituksen toimintaa          

tasapainottava toimielin sekä valmistella puolueen rakenteita mahdollisesta eduskuntaan        

nousemista seuraavaa jäsenmäärän nousua varten.  

 

2.3. Rahoitus 

Puolueen rahoitus perustuu lahjoituksiin, luottamustoimimaksuihin ja jäsenmaksuihin, koska        

puoluetukea saavat Suomessa edelleen käytännössä vain eduskuntapuolueet. 

Puolueen tulot vuonna 2018 olivat 18306,45 ja menot 16429,02. Tilikauden lopussa 31.12.2018            

puolueella oli varoja 15 455,07 euron edestä.  

Yksi jäsenrekisteriuudistuksen tavoitteista oli tehostaa jäsenmaksujen keräämistä. Tämä myös         

onnistui jossain määrin, mutta selkeämmät taloudelliset hyödyt näkyvät vasta pidemmällä          

aikavälillä johtuen uuden järjestelmän käyttöönotosta ja sen kustannuksista.  

 

Puolue haki uuden rahankeräysluvan ajalle 15.9.2018 – 14.9.2020. 

 

3. Viestintä 
Puolueen viestintää pyrittiin aktiivisesti kehittämään vuoden aikana erityisesti tulevien vaalien          

näkökulmasta. Puolueen viestintä sosiaalisessa mediassa oli ympäri vuoden erittäin aktiivista.          

Yhteensä vuoden aikana puolue julkaisi 10 lehdistötiedotetta, joka jäi alle lukumäärällisen           

tavoitteitteen. Valtuustoryhmätyöskentelyn takia lehdistötiedotteita lähettivät aktiivisesti      

puolueen lisäksi myös Helsingin ja Keski-Suomen piraatit, joten todellisuudessa lähetettyjen          

tiedotteiden määrä on suurempi, vaikkakin silti tavoitetta pienempi.  

 

Vuoden 2018 aikana otettiin käyttöön uusi jäsenkirje niille jäsenille, jotka haluavat vastaanottaa            

enemmän uutisia ja kuulumisia puolueen toiminnasta. Uuden jäsenkirjeen halukkaat voivat tilata           

jäsenrekisterin kautta. Sääntömääräiset kokouskutsut ja muut vastaavat tiedot lähetään         

jatkossakin koko jäsenistölle..  



 

4. Muu vaikuttaminen  
Piraattipuolue vaikuttaa eduskunnan ulkopuolelta lainsäädäntöön monin tavoin. Puolue toimii         

julkisessa keskustelussa mielipidevaikuttajana, antaa asiantuntijalausuntoja, osallistuu erilaisiin       

seminaareihin, keskustelu-, ja kuulemistilaisuuksiin,, tapaa viranomaisten ja järjestöjen edustajia         

sekä järjestää kansalaistoimintaa ja osallistaa/aktivoi kansalaisia. 

 

Vuoden 2018 aikana vaikuttamistyössä korostuivat EU:n tekijänoikeusuudistuksen ympärillä        

pyörinyt keskustelu johon puolue osallistui aktiivisesti ja oli järjestämässä artiklan 13 vastaista            

tapahtumaa Helsingissä loppukesästä. Muita ajankohtaisia aiheita olivat uudet tiedustelulait         

sekä henkilötietolaki.  

 

5. Sidosryhmät 
Piraattipuolue r.p. on osa kansainvälistä piraattiliikettä ja piraattipuolueiden eurooppalaisen         

yhteistyöelimen PPEU:n jäsen. Puolueen nuorisojärjestönä toimii Piraattinuoret ry.  

 

 

 


