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MUISTIO

Tiekartta 2011–2015
Piraattipuolueen tiekartta 1.7.2011-30.6.2015

Vaalit

• Pyritään osallistumaan presidentinvaaleihin 2012, mikäli kannattajakortteja saadaan kerättyä 
sähköisesti.

• Osallistutaan kunnallisvaaleihin lokakuussa 2012, europarlamenttivaaleihin kesäkuussa 2014 ja 
eduskuntavaaleihin huhtikuussa 2015.

• Pyritään osallistumaan mahdollisimman moniin ylioppilas- ja opiskelijakuntien 
edustajistovaaleihin.

Ohjelma

• Vuoden 2011 syyskokoukseen mennessä selvitetään, onko Piraattipuolueen puolueohjelmaa syytä 
laajentaa kattamaan enemmän politiikan eri osa-alueita, tai onko syytä samassa tarkoituksessa 
laatia erillisiä tavoite- tai periaateohjelmia.

• Selvitystyön pohjana käytetään keväällä ja kesällä toteutettavien mielipidekartoitusten tuloksia.

• Selvitystyöstä vastaa tulevaisuusryhmä, joka esittää näkemyksensä hallitukselle.

• Hallitus tekee syyskokoukselle joko tarvittavat esitykset puolueohjelman muuttamiseksi ja/tai 
uusiksi ohjelmiksi, taikka antaa syyskokoukselle selvityksen siitä, miksei se esitä muutoksia.

Organisaatio

Strategia

• Laaditaan strategia, joka sisältää keskeiset toimintatavat ja tavoitteet ajanjaksolla 1.7.2011-
30.6.2015, ja jonka toteuttamista voidaan seurata tehokkaasti.

• Laatimisesta vastaa tulevaisuusryhmä, joka tekee esityksenä hallitukselle, joka hyväksyy 
strategian ja vasta piirihallitusten kanssa sen toimeenpanost, sekä päivittää sitä tarvittaessa.

• Strategia on alisteinen puoluekokouksen hyväksymille toimintasuunnitelmille.

Organisaation kehittäminen

• Perustetaan työryhmiä eri osa-alueille. Osa niistä on vain valtakunnallisia, osa on jaettu myös 
piirikohtaisesti.

• Hallitus vastaa valtakunnallisten työryhmien perustamisesta ja yleisestä koordinoinnista. 
Piirihallitukset vastaavat työryhmistä omien piiriensä osalta.
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• Tulevaisuusryhmä selvittää tarvetta puolueorganisaation kehittämiseen yleisemmin, kuten 
siirtymistä henkilöjäsenyydestä piiriyhdistysten muodostamaan liitto-organisaatioon, jossa on 
edustuksellinen puoluekokous, tai puoluevaltuuston perustamista. Tulevaisuustyöryhmä esittää 
näkemyksensä hallitukselle, joka laatii tarvittaessa sääntömuutosesitykset syyskokoukselle, tai 
selvityksen sitä, miksei se esitä muutoksia.

Perusasiat kuntoon

• Loppuvuoden 2011 keskeisimpänä tavoitteena on piiriyhdistysten toiminnan kehittäminen 
teemalla "perusasiat kuntoon".

• Tämä tarkoittaa muun muassa:

• Kattavaa jokaiselle piirille toimitettavaa "peruspakettia", joka sisältää tiedotusmateriaalia, 
kannatustuotteita ja ohjemateriaaleja.

• Aktiivisuuden nostoa koko maassa.

• Toimivaa viestintää puoluehallituksen, piiriyhdistysten ja aktiivien välillä.

• Nopean toiminnan aktiivijoukkojen muodostamista, jotka voidaan saada kasaan lyhyellä 
varoitusajalla tehtävää toimintaa varten hetkessä.

• Piiriyhdistysten hallitusten ja itse piiriyhdistysten toimintaan panostettava enemmän 
maanlaajuisen puoluetoiminnan sijaan.

• Vakioidut tapaamiset ja tapahtumiin osallistumiset piiriyhdistysten toimintaan.

• Suuremmissa vaalipiireissä tarvittaessa paikallisempien ryhmien muodostaminen (esim. 
kaupungeittain).

Näkyvyys

• Vuoden 2012 keskeiseimpänä tavoitteena ennen kunnallisvaaleja on näkyvyyden parantaminen.

• Aktiivisimmissa kunnissa on selkeät kärkiehdokkaat. Kärkiehdokkaiden kanssa aloitetaan 
henkilökohtaisten kampanjoiden kehittely ja toteuttaminen kesällä 2011. Kärkiehdokkaiden 
ympärille kasataan tukiryhmiä.

• Viestinnän määrään ja laatuun panostetaan ja sitä suunnataan kohderyhmittäin. Järjestetään 
viestintäkoulutusta.

• Puolueen tavoitteita nostetaan julkisuuteen aiempaa päämäärätietoisemmin.

Rahoitus

• Rahoituksen hankkimisen on oltava jatkuvasti määrätietoisempaa.

• Selvitettään ehdokas-, piiri-, ja kuntakohtaista rahoitusta.

Piraattipuolue r.p.
Pähkinätie 13, 16710 Hollola kk

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

  045 310 2340 (pj)
 045 310 2344 (puoluesiht.)



           Puoluehallitus                    19.5.2011 3(3)

• Piraattinuorten kohdalla selvitetään eri tukiensaantimahdollisuuksia.

• Harkittava eri näkökulmilta jäsen- ja ehdokasmaksujen hyötyjä ja haittoja. Mahdollinen 
käyttöönotto tuloksien pohjalta, mahdollisesti piirikohtaisesti.

Vaikuttavuus

• Vaalitoiminnan lisäksi pidetään tärkeässä osassa taustavaikuttamista lainsäädännön 
valmisteluun sekä Suomessa että EU:ssa, sekä kunnallispolitiikkaan vaikuttamista.

• Perustetaan työryhmiä vaikuttamismahdollisuuksien seurantaan.

• Luodaan laajempia yhteistyösuihteita eri vaikuttajatahoihin.

• Etsitään vaikuttamismahdollisuuksia aktiivisesti ja käytetään ne hyödyksi.

• Eduskunnan ulkopuolelta tapahtuva yhteistyösuhteiden luominen ja hyödyntäminen pidetään 
painopisteenä etenkin loppuvuonna 2011 ja vuonna 2013.

• Kansainvälistä yhteistyötä piraattipuolueiden kesken painotetaan 2013 ja 2014 eurovaaleihin 
saakka.

Piraattipuolue r.p.
Pähkinätie 13, 16710 Hollola kk

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

  045 310 2340 (pj)
 045 310 2344 (puoluesiht.)


