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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 18vuotiaita 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 Barrikadikustantamon 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.

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.

✓

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

✓

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.

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

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
Kannatustuotemyynti
Edellisvuodelta
Korot

6 000 € 7 123,35 €
4 000 € 4 170,30 €
0€
88,26 €
0€
1,97 €
Tulot yhteensä

10 000 € 11 383,88 €

MENOT
Verkkopalvelumaksut
Postimaksut
Kannatustuotteiden hankinta
Nuorisotoiminnan avustus
Kansainvälinen toiminta
Tapahtumien järjestäminen
Tapahtumiin osallistuminen
Mainonta
Verkkomainonta
Flyerit, esitteet ym.
Printtimedia
Muut kustannukset
Pankkikulut
Kokouskulut
Toimistotarvikkeita
Viranomaismaksut
Kirjanpito
Laitehankinnat
Puhelut
Menot yhteensä
Tase

500 €
747,60 €
1 900 € 1 883,77 €
1 700 € 2 130,37 €
650 €
400,00 €
500 €
250,00 €
1 000 €
91,87 €
500 €
0,00 €
1 000 €
800 €
0€

509,32 €
779,54 €
119,27 €

240 €
500 €
500 €
80 €
130 €
0€
0€

182,84 €
780,00 €
191,43 €
168,00 €
74,40 €
756,80 €
21,66 €

10 000 € 9 086,87 €
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

Piraattipuolueen jäsenmäärän kehitys vuonna 2009
3000

5000 kannattajakorttia
toimitettu oikeusministeriöön
Piraattipuolue hyväksyttiin
puoluerekisteriin

The Pirate Bay
-tuomion julkistaminen

2500

2000

1500

1000

500

0
1.1.2009

31.1.2009

2.3.2009

1.4.2009

1.5.2009

31.5.2009

30.6.2009

30.7.2009

29.8.2009

28.9.2009

28.10.2009 27.11.2009 27.12.2009

Piraattipuolueen jäsenet syntymävuosittain 30.9.2009
-1959
3%

1960-1969
4%

1990-luku
21 %

1985-1989
30 %

1975-1979
13 %

1980-1984
23 %

1970-1974
6%

Piraattipuolueen jäsenten syntymävuosien vertailu
100 %
90 %
80 %

1990-

70 %

1985-1989

60 %

1980-1984

50 %

1975-1979

40 %

1970-1974

30 %

1960-1969
-1959

20 %
10 %
0%
2.11.2008

30.9.2009

Piraattipuolueen rahavirrat vuonna 2009
4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
tammi.09

helmi.09

maalis.09

huhti.09

touko.09

Käytettävissä €

kesä.09
Menot €

heinä.09

elo.09

syys.09

Kuukauden lopussa € (säästöt)

loka.09

marras.09

joulu.09

Piraattipuolueen saamat lahjoitukset vuonna 2009
1200,00

35

30

1000,00

25
800,00
20
600,00
15
400,00
10
200,00

5
53,83

0,00

47,91

25,53

32,12

Lahjoitusten määrä (€)

14,20

30,59

14,20

Keskimäärin €/lahjoittaja

17,66

29,50

27,88

Lahjoittajia (kpl)

28,57

17,360
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PIRAATTIPUOLUE RY
Jakso 12/09-12/09

01.01.2009
- 31.12.2009

13.03.2008
- 31.12.2008

-1436,91
-74,40
-1044,31
-752,55
-21,66
-86,63
-23,87
-700,00
-780,00
-73,00
-4993,33
-4993,33
-4993,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

362,27
362,27

0,00
0,00

-119,27
-200,00
-43,00
-362,27
-362,27
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-4993,33

0,00

4245,60
7123,35
11368,95

0,00
490,00
490,00

-182,84
-201,20
0,00
-446,86
-120,00
-2130,37
1093,59
-362,27
-650,00
-2999,95
8369,00

-0,46
-326,28
-75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-401,74
88,26

3375,67

88,26

VARSINAINEN TOIMINTA
Piraattipuolue Ry:n varsinainen toiminta
Kulut
Muut kulut
3670 Postikulut
3671 Kirjanpito ja tilintarkastus
3672 Internet/tiedonsiirto/domain
3673 Mainos- ja ilmoituskulut, -tarvikkeet
3674 Puhelinkulut
3675 Konttorikulut
3676 Kokouskulut
3677 Pienhankinnat
3678 Vuokrakulut
3679 Muut varsinaisen toiminnan kulut
Yhteensä
Kulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan kate
Vaalitoiminta
Vaalitoiminnan tuotot
3701 Avustukset omalta organisaatiolta
Tuotot yhteensä
Kulut
Vaalitoiminnan kulut
3770 Lehtimainonta
3773 Muu vaalimainonta
3775 Vaalitilaisuudet
Yhteensä
Kulut yhteensä
Vaalitoiminnan kate
Tuotto-/kulujäämä
Piraattipuolue Ry:n varainhankinta
Tuotot
4150 Kannatustuotemyynti
4250 Lahjoitukset
Tuotot yhteensä
Kulut
4500 Pankin kulut
4501 Konttorikulut
4502 Internet/tiedonsiirto/domain
4503 Postikulut
4600 Keräyskulut
4650 Kannatustuotehankinnat
4651 Varaston muutos/kannatustuotteet
4700 Siirto vaalitoimintaan
4850 Annetut avustukset/Piraattinuoret ry
Kulut yhteensä
Varainhankinnan kate
Tuotto-/kulujäämä
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PIRAATTIPUOLUE RY
Jakso 12/09-12/09

01.01.2009
- 31.12.2009

13.03.2008
- 31.12.2008

1,97
1,97
1,97
1,97

0,00
0,00
0,00
0,00

Tuotto-/kulujäämä

3377,64

88,26

Tilikauden tulos

3377,64

88,26

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

3377,64

88,26

Rahayksikkö EURO

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Rahoitustoiminta
5300 Korkotuotot
Yhteensä
Tuotot yhteensä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä
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TASE
Jakso 12/09-12/09

31.12.2009

31.12.2008

1 093,59
1 093,59
1 093,59

0,00
0,00
0,00

75,30
75,30
75,30
75,30

0,00
0,00
0,00
0,00

Rahat ja pankkisaamiset
1920 Länsi-Suomen Op/563062-20024891
1930 Nordea/101130-270974
R a h a t j a p a n k k i s a a m i s e t y h t.
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 812,73
484,28
2 297,01
3 465,90

88,26
0,00
88,26
88,26

VASTAAVAA YHTEENSÄ

3 465,90

88,26

V A S T A A V A A

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Valmiit tuotteet/Tavarat
1631 Tavarat
Yhteensä
Vaihto-omaisuus yhteensä
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
1701 Myyntisaamiset
Yhteensä
Lyhytaikaiset yhteensä
Saamiset yhteensä

1513 PIRAATTIPUOLUE RY
Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Rahayksikkö EURO

V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Toimintapääoma (ed. tilik. yli-/alijäämä)
2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
Yhteensä
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
2371 Tilikauden ylijäämä
Yhteensä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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TASE
Jakso 12/09-12/09

31.12.2009

31.12.2008

88,26
88,26

0,00
0,00

3 377,64
3 377,64
3 465,90

88,26
88,26
88,26

0,00

0,00

3 465,90

88,26
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Piraattipuolueen vaaliohjelma vuoden 2011
eduskuntavaaleihin
Piraattipuolue on kansalaisoikeuksien turvaamiseen ja kulttuurin ja tiedon vapauden lisäämiseen
keskittyvä puolue. Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä, jonka myötä piraattipuolueita
on jo yli 30 maassa. Haluamme tervehdyttää tekijänoikeutta sallimalla kaiken teosten epäkaupallisen
käytön ja lyhentämällä suoja-aikaa. Vaadimme yksityisyyden suojan ja sananvapauden turvaamista.
Suhtaudumme patentteihin kriittisesti. Haluamme lisätä päätöksenteon avoimuutta.

1. Tekijänoikeus
Puolueen yleiset tavoitteet:
•
Teosten yksityisen kopioinnin laillistaminen.
•
Teosten epäkaupallisen muokkaamisen ja uudelleenkäytön vapauttaminen.
•
Teosten kaupallisen suoja-ajan lyhentäminen 5-10 vuoteen teoksen julkaisusta.
Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015:
•
Yksityishenkilön harjoittaman epäkaupallisen teosten lataamisen, levittämisen,
muokkaamisen ja muun uudelleenkäytön rikosoikeudellinen rangaistavuus on poistettava.
Siviilioikeudellisille hyvityksille on säädettävä kohtuullinen katto.
•
Tämä voidaan tehdä EU:n tekijänoikeusdirektiivin puitteissa.
•

Sitaattoikeuden ja muiden tekijänoikeuden kohtuullisten rajoitusten toteutuminen
käytännössä on varmistettava tarvittaessa lainsäädäntömuutoksin.
•
Tällä hetkellä videoista, musiikista ja tietokonepeleistä ei käytännössä saa ottaa
lainauksia, toisin kuin tekstistä. Eri teosmuotojen on oltava käytännössäkin tasaarvoisia.

•

Suomen on EU-politiikassa ja kansainvälisissä sopimusneuvotteluissa vastustettava
ehdottomasti kaikkia tekijänoikeuden ja niin kutsuttujen lähioikeuksien suoja-aikojen
pidennyksiä.

•

Tekijänoikeuslakiin ei saa tehdä uusia tiukennuksia.
•
Nyt suunnitellaan esimerkiksi teleyritysten pakottamista lähettämään
varoituskirjeitä väitetyille tekijänoikeuksien rikkojille pelkästä oikeudenhaltijoiden
vaatimuksesta. Tällaisia keinoja ei pidä ottaa käyttöön.

•

Suomen on täydellisesti vastustettava tekijänoikeuksia tiukentavia EU-säädöksiä. Suomi ei saa
mennä mukaan tekijänoikeuksia tiukentaviin kansainvälisiin sopimuksiin.

•

Suomen ei tule liittyä ACTA-sopimukseen.
•
ACTA:a eli "väärentämisen vastaista kauppasopimusta" juonitaan suljettujen ovien
takana. Se tiukentaisi tekijänoikeuksia ja niiden valvontaa entisestään.

•

Tekijänoikeuslaista on poistettava säännös (60 a §), joka velvoittaa tuomioistuimet antamaan
oikeudenhaltijoille henkilötietoja internet-liittymien omistajista.

•

Lakia pitää muuttaa siten, ettei teleyritystä enää voitaisi määrätä katkaisemaan kenenkään
Internet-yhteyttä epäillyn tekijänoikeuksien rikkomisen vuoksi häntä kuulematta (TekijäL 60 c
§, 3 mom.).
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•

Suomen on EU-politiikassa vastustettava IPRED 2 -direktiiviä, mikäli sitä aiotaan
jatkovalmistella, ja muitakin tekijänoikeuksia tiukentavia säädösehdotuksia.

•

Tekijöiden tulee saada käyttää itse tekemiään teoksia mahdollisimman vapaasti.
Kohtuuttomia rajoituksia tekijän oikeuksiin työ- tai muussa sopimussuhteessa ei pidä
hyväksyä.

•

Tekijänoikeutta ei saa käyttää tekosyynä yhteiskunnallisen keskustelun rajoittamiseen.
Parodia, satiiri ja muu teosten käyttö yhteiskunnallisessa keskustelussa on turvattava
tarvittaessa lakimuutoksin.

•

Kasettimaksut on poistettava, koska laillista yksityiskopiointia on mahdollista harjoittaa
tekijänoikeuslain tiukennusten myötä yhä vähemmän.
•
Kasettimaksut ovat korvaus laillisesta yksityiskopioinnista. Laillista yksityiskopiointia
ei voida pitää tekijöille haitallisena, joten siitä ei tarvitse maksaa korvausta. On
kohtuutonta, että kasettimaksuilla nostetaan merkittävästi tallennusvälineiden
hintoja vain muutaman varmuuskopion tekemisen hädin tuskin sallivaan
lainsäädäntöön nojaten.

•

Laajakaistaveron säätäminen korvaukseksi epäkaupallisesta kopioinnista ei ole toivottavaa.
Korvausten jakaminen reilusti eri tekijöillle olisi vaikeaa. Kopioinnista ei myöskään ole niin
suurta haittaa, että sitä tarvitsisi korvata näin järein toimenpitein. Laajakaistavero on kuitenkin
mahdollinen kompromissi, jos vastineeksi saadaan dekriminalisoitua kaikki teosten
epäkaupallinen käyttö. Muussa tapauksessa laajakaistaveroa ei pidä säätää.

2. Sananvapaus
Puolueen yleiset tavoitteet:
•
Sananvapautta ei pidä rajoittaa enempää.
•
Kenenkään internet-yhteyttä ei pitäisi voida katkaista rikosepäilyn takia ilman oikeuden
päätöstä eikä oikeuden päätökselläkään kevein perustein.
•
Valtioiden harjoittama internetin sensurointi pitää lopettaa.
•
Teleyritysten ei tule rajoittaa verkon käyttöä. Palveluntarjoajia ei pidä asettaa vastuuseen
palvelun käyttäjien tekemisistä.
•
Myös herkistä yhteiskunnallisista kysymyksistä tulee voida esittää kärjekkäitä mielipiteitä sekä
yksityisesti että julkisesti ilman pelkoa rangaistuksi tulemisesta.
Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015:
•
Anonyymiä viestintää Internetissä ei saa rajoittaa lainsäädännöllä.
•

Palveluntarjoajien vastuuta palvleun käyttäjien tekemisestä lisäävät lainsäädäntöhankkeet on
torjuttava täysin.

•

Perustuslain vastaisesta ennakkosensuurista Internetissä on luovuttava. Ennakkosensuuri ei
kuulu sivistysvaltion keinovalikoimaan.
•
Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista on yksi viime vuosien
epäonnistuneimmista laeista. Esto ei käytännössä toimi vaan sen voi kiertää siinä
missä diktatuuristen maiden valtiolliset sensuurijärjestelmätkin. Sensuuri ei estä
lapsipornon levittämistä, sillä sensuuri ei johda lapsipornoa levittävien sivustojen
sulkemiseen eikä niiden taustalla olevien henkilöiden kiinniottamiseen. Estettyjen
sivustojen listalla ei ole oikeasti juuri lainkaan lapsipornosivustoja, sillä lapsiporno
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ei yleensä liiku www-sivuilla vaan suljetuissa ja salatuissa verkoissa. Sen sijaan
listalla on sensuroituna lakia kritisoiva kotimainen verkkosivusto ja tavallista
aikuisviihdettä.
Suurin osa teleyrityksistä ei enää pidä sensuurilistaa pakollisena asiakkailleen.
Lasten hyväksikäytön lopettamista sensuurilaki ei edistä mitenkään. Pahimmillaan
laki antaa paremmat puitteet lasten hyväksikäytön jatkumiselle, kun ikävä ilmiö
lakaistaan maton alle sen sijaan, että siihen puututtaisiin. Lista jopa helpottaa
lapsipornon löytämistä, koska sensuroitujen sivustojen osoitteet on mahdollista
selvittää teknisin keinoin.

•

Suomi ei saa hyväksyä eikä implementoida verkkosensuurin mahdollistavia, eikä siihen
velvoittavia tai kannustavia kansainvälisiä sopimuksia eikä EU-säädöksiä.

•

Kansanryhmää vastaan kiihottamista ja uskonrauhan rikkomista koskevia rikoslain pykäliä on
muutettava siten, ettei niiden avulla voisi enää kohtuuttomasti rajoittaa sananvapautta.
•
Kansanryhmää vastaan kiihottamisesta on poistettava panettelua ja solvausta ja
uskonrauhan rikkomisesta jumalanpilkkaa koskevat kohdat.
•
Oikeusministeriön mukaan historiallisten tapahtumien kiistäminen voidaan tulkita
nykyisen lain mukaan rikokseksi. Tämä rikkoo sananvapautta.
•
Pykälien perusteella on ahdisteltu esimerkiksi vitsisivuston ylläpitäjää ja runokirjan
kirjoittajaa ja rangaistu uskontojen yleisestä arvostelemisesta. "Panettelun ja
solvauksen" tulkinta on liian lavea.

3. Yksityisyys
Puolueen yleiset tavoitteet:
•
Pienimpienkin yksityisyyden suojaan tehtyjen rajoitusten on oltava erittäin hyvin perusteltuja.
•
Kansalaisten säännönmukainen, laajamittainen valvonta johtaa vääjäämättä väärinkäytöksiin,
eikä sille ole vapaassa yhteiskunnassa mitään perusteita.
•
Viestintäsalaisuuden tason eli viestinnän luottamuksellisuuden, yksityisyyden ja
nimettömyyden takeiden tulee olla samoja sähköisessä ja muussa viestinnässä.
•
Vahvan salauksen käyttöä sähköisessä viestinnässä on rohkaistava.
Tavoitteeet vaalikaudelle 2011-2015:
•
Sähköisen viestinnän tunnistamistietojen tallennuspakon kesto ja laajuus on rajoitettava EU:n
vaatimaan minimiin.
•

Vaalikaudella annettavassa valtioneuvoston ihmisoikeusselonteossa on otettava huomioon
suomalaisten sähköiseen viestintäsalaisuuteen kohdistuvat vakavat uhat.

•

On tehtävä pikainen päätös siitä, miten kiertää tai estää Ruotsin puolustusvoimien suorittama
laajamittainen suomalaistenkin sähköisen viestinnän vakoilu.

•

On selvitettävä, millaista valvontaa puolustusvoimien Viestikoelaitos ja pääesikunnan
tiedusteluosasto harjoittavat Suomessa. Eduskunnan on valvottava salaista
tiedustelutoimintaa.

•

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä on uudistettava kokonaan sähköisen viestinnän
valvontaa koskevilta osilta.
•
Lex Nokia on yksi viime vuosien epäonnistuneimmista laeista. Sen suomia valtuuksia ei
juuri kukaan ole ottanut virallisesti käyttöön. Tilanne on erittäin sekava ja
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työntekijöiden yksityisyys on vaarassa. Säädöökset on uudistettava ja lähtökohdaksi on
otettava se periaate, että yhteisötilaaja on osapuolten viestintään nähden
ulkopuolinen taho samalla tavalla kuin teleyritys.
•

Suomi ei saa heikentää yksityisyyden suojaa eikä viestintäsalaisuutta verkossa, vaikka EUsäännökset sen sallisivatkin.
•
EU:n telemarkkinapaketti sallii jäsenmaiden antaa teleyrityksille ja yhteisötilaajille
huolestuttavia oikeuksia sähköisen viestinnän valvomiseen ja rajoittamiseen.
Joissakin EU-maissa teleyritykset rajoittavat pääsyä kilpailevien yritysten
verkkopalveluihin. Tällaista ei pidä hyväksyä.

•

Suomen tulee EU-politiikassa ajaa EU:n telemarkkinoita ja -viestintää koskevan lainsäädännön
parantamista siten, että yksityisyyden suoja ja viestintäsalaisuus Internetissä on turvattu.
Lisäksi on vaadittava EU:n laajuista sitovaa tietoyhteiskunnan perusoikeuskirjaa.

•

Suomen on EU-politiikassa vastustettava Stockholm programmen ja INDECT:n kaltaisten
tietojenvaihto- ja valvontasuunnitelmien ja -järjestelmien käyttöönottoa.

•

Vaalikaudella annettavassa valtioneuvoston ihmisoikeusselonteossa on otettava huomioon
suomalaisten sähköiseen viestintäsalaisuuteen kohdistuvat vakavat uhat

•

Passinhaltijoiden sormenjälkirekisteristä on luovuttava.

4. Patentit
Puolueen yleiset tavoitteet:
•
Lääke- ja ohjelmistopatenttien lakkauttaminen.
•
Koko patenttijärjestelmän kriittinen uudelleenarviointi.
Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015:
•
EU-politiikassa Suomen on edistettävä lääkepatenttien lakkauttamista ja tarjottava
keskusteluun yhdeksi vaihtoehdoksi piraattipuolueiden esittämää mallia.
•

EU-politiikassa Suomen on vaadittava, että minkäänlaisia ohjelmistopatentteja ei pidä
tunnustaa unionissa.

5. Avoimuus ja demokratia
Puolueen yleiset tavoitteet:
•
Suljetut ovet on avattava ja kansalaisyhteiskunnan mielipiteitä on kuultava entistä paremmin
lainvalmistelussa. Tähän tietotekniikka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet.
•
Puolue- ja vaalirahoituksen avoimuus on taattava.
•
Piraattipuolueen toimii edelläkävijänä rahoituksensa, hallintonsa ja toimintansa
avoimuudessa.
Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015:
•
Kansainvälisten sopimusten epädemokraattiseen ja salaiseen valmisteluun on puututtava.
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•

Valtakunnallista 3 %:n äänikynnystä ei pidä hyväksyä. Asiaa koskeva perustuslain muutos on
torjuttava. Ainoa oikea äänikynnys 200 edustajan vaaleissa on 0,5 %. Muu on demokratian
halventamista.

•

Lainsäädäntöön vaikuttamaan pyrkivistä tahoista (lobbaajista) on tehtävä virallinen rekisteri ja
niiden toiminnasta on tehtävä läpinäkyvää.

•

Valmisteilla olevat puolue- ja vaalirahoituslainsäädännön uudistukset on toteutettava ja
niiden noudattamista valvottava tehokkaasti.

•

Suoraa demokratiaa on lisättävä ottamalla käyttöön kansalaisaloite, kansanäänestysaloite ja
kirjallinen kansalaiskysymys. Suomen on vaadittava näitä myös EU:n päätöksentekoon.
•
Kansalaisaloitteen voisi tehdä tietty määrä kansalaisia. Aloite koskisi lain säätämistä
tai kumoamista. Eduskunnan olisi pakko käsitellä aloite. Aloitetta koskeva lakiesitys
on jo valmisteilla.
•
Kansanäänestysaloite velvoittaisi viranomaisia järjestämään kansanäänestyksen
aloitteessa esitetystä asiasta. Aloitteen voisi tehdä tietty määrä kansalaisia.
•
Kirjallinen kansalaiskysymys olisi kuten kansanedustajien ministerille esittämä
kirjallinen kysymys, mutta sen voisi tehdä tietty määrä kansalaisia. Ministerin
täytyisi vastata siihen lyhyen ajan kuluessa.

6. Tietoyhteiskunta
Puolueen yleiset tavoitteet:
•
Kaikkien virkamiesten virkatehtävissään luomien teosten tulisi olla täysin vapaita
tekijänoikeudesta.
•
Julkisrahoitteisen tieteellisen tutkimuksen tulosten tulisi olla vapaammin käytettävissä.
•
Piraattipuolue haluaa kannustaa avoimien ohjelmistojen käyttöönottoon julkishallinnossa
niin valtakunnallisella kuin kunnallistasollakin.
•
Erityisesti juuri tietoyhteiskuntaan liittyviin kansalaisoikeuskysymyksiin on kiinnitettävä paljon
nykyistä enemmän huomiota.
•
Tietoyhteiskuntaan liittyvien palveluiden kuluttajansuojaa on parannettava. Kuluttajalle on
rehellisesti kerrottava millaista tuotetta tai palvelua hän on hankkimassa. Sopimusehtojen on
oltava kohtuullisia.
•
Sähköistä äänestämistä ei pidä kokeilla uudestaan. Sen hyödyt ovat liian pienet ongelmiin
nähden.
Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015:
•
Tekijänoikeuslakia on muutettava siten, että kaikki julkisyhteisöjen työntekijöiden
työtehtävissään luomat teokset olisivat tekijänoikeudettomia. Verovaroilla luotujen teosten
tulisi olla aina veronmaksajien vapaasti hyödynnettävissä.
•

Valtion pitää määritellä tutkimustulosten julkisuus, avoimuus ja ilmainen saatavuus
yliopistojen rahoituksen ehdoksi.

•

Valtion on annettava tietojärjestelmähankintojen kilpailutuksesta sellaiset ohjeet, joissa
painotetaan yhteensopivuutta ja joustavuutta järjestelmän jatkokehityksessä. Valtion
virastojen on pyrittävä siirtymään vapaiden ja avointen ohjelmistojen käyttöön. Näin saadaan
aikaan merkittäviä säästöjä ja yhteensopivampia järjestelmiä.
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•

Suomen on edistettävä kolmessa edellä mainitussa kohdassa tarkoitettuja tavoitteita myös
EU-politiikassa.

•

Suomen on EU-politiikassaan vaadittava unionin laajuista sitovaa tietoyhteiskunnan
perusoikeuskirjaa, jossa taattaisiin sananvapaus ja viestintäsalaisuus Internetissä.

•

Tietoyhteiskuntaan liittyvien palveluiden kuluttajansuojan toteutumista on selvitettävä.
Suomen on edistettävä tätä tavoitetta myös EU-politiikassa.

•

Yhdistystoiminnassa on sallittava sähköiset etäkokoukset.

•

Suojaamattoman wlan-yhteyden luvaton käyttö on dekriminalisoitava.
•
Oikeusministeriössä pohditaan dekriminalisointia. Luvattomasta käytöstä ei ole
käytännössä yleensä haittaa ja yhteys on helppo suojata. Suojatun yhteyden
luvaton käyttö on aina rikos kuten pitääkin.
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OHJE

LIITE 4

Ohjeet kokousaloitteiden laatimiseen
Piraattipuolueen sääntöjen 9 §:ssä todetaan kokousaloitteista seuraavaa:
"Oikeus aloitteen tekemiseen kokoukseen on kaikilla jäsenillä, mutta aloitteen on saatava ainakin
kymmenen muun jäsenen tuki. Tuki ei edellytä äänestämään asian puolesta."
Aloiteoikeudella tarkoitetaan sitä, että yhdistyksen jäsenillä on oikeus saada haluamansa asia
yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Kevätkokoukselle tämän ohjeen mukaan jätetty aloite otetaan
automaattisesti kokouksen käsiteltäväksi, paitsi jos aloite:
a) ei koske yhdistyksen toimialaa
b) ei kuulu yhdistyksen päätäntävaltaan
c) on yhdistyksen sääntöjen vastainen
d) on lain tai hyvän tavan vastainen.
(Hallila, Riitesuo: Yhdistystoiminnan perusteet.)
Piraattipuolueen hallitus antaa seuraavan ohjeen kokousaloitteiden laatimisesta kevätkokoukselle.
1. Aloite voi olla esimerkiksi ehdotus kannanotoksi tai pysyvämmäksi kannaksi jostakin
puolueohjelmaan liittyvästä asiasta tai se voi koskea yhdistyksen toimintatapoja. Aloitteen
sisältämän esityksen tulisi olla merkitykseltään sellainen, että se sopii juuri puoluekokouksen
hyväksyttäväksi (eikä esimerkiksi vain hallituksen). Aloitteessa voi olla erikseen perusteluosa ja
varsinainen aloite. Aloite voi koskea sääntöjen tai puolueohjelman muuttamista vain, jos se on jätetty
niin hyvissä ajoin, että hallitus voi sisällyttää kokouskutsuun tiedon, että kokouksessa käsitellään
kyseisiä asioita.
2. Aloitteen esittäjä tai joku muu hänen puolestaan tekee aloitteelle oman keskusteluketjun
Piraattipuolueen keskustelupalastan kevätkokousosioon
(www.piraattipuolue.fi/keskustelupalsta/563-kevaetkokous-2010). Aloitteen perään merkitään
aloitteen esittäjän nimi, sekä aloitetta kannattavien Piraattipuolueen jäsenten nimet, mikäli
kannattajia on ilmoittautunut jo etukäteen. Aloitteen sanamuotoa ei pidä muuttaa sen jälkeen kun se
on lisätty keskustelupalstalle. Sanamuotoa voidaan muuttaa vasta itse kokouksessa.
3. Jos aloitteelle ei ole etukäteen tiedossa vähintään kymmentä kannattajaa, kuka tahansa
Piraattipuolueen jäsen voi aloitetta koskevassa keskusteluketjussa ilmoittautua kannattamaan
aloitetta. Riittävän kannatuksen saaneista aloitteista kootaan jatkuvasti päivitettävä yhteenveto
Piraattipuolueen wikiin (wiki.piraattipuolue.fi/Kev%C3%A4tkokous_2010).
4. Riittävän kannatuksen saaneet aloitteet käsitellään vuosikokouksessa automaattisesti, eli aloitteen
tekijän tai kenenkään sen kannattajista ei tarvitse olla läsnä kokouksessa, vaikka läsnäolo toki on
suotavaa.
5. Aloitteen voi jättää tai kannatuksensa jollekin aloitteelle ilmoittaa myös saattamalla asian muulla
tavoin hallituksen tietoon (www.piraattipuolue.fi/puolue/yhteystiedot). Tällöin hallitus vastaa
aloitteen lisäämisestä keskustelupalstalle.
6. Aloitteet pyydetään jättämään viimeistään 14.5., jotta ne ovat kaikkien luettavissa riittävän hyvissä
ajoin ennen vuosikokousta.

