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Toimintakertomus vuodelta 2015 
Piraattipuolue on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin         
asioihin olemalla mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Piraattipuolueen        
mielestä politiikan lähtökohtana tulee olla yksilönvapaus ja yhdenvertaisuus. Jokaisella on          
oltava vapaus toimia haluamallaan tavalla kunhan ei rajoita muiden vapauksia ja kaikkia            
tulee kohdella yhdenvertaisesti. Piraattipuolue vastustaa holhousyhteiskuntaa, jossa       
valtio puuttuu yksityiskohtaisesti jokaiseen elämän osa-alueeseen.  
 
Piraattipuolueen toiminnassa vuonna 2015 keskeisintä oli osallistuminen       
eduskuntavaaleihin sekä kannattajakorttikeräyksen käynnistäminen. Piraattipuolueen     
toimintaan kuului poliittista ja vapaa-ajan toimintaa. Poliittiseen toimintaan kuului         
lausuntojen valmistelua, keskustelutilaisuuksiin osallistumista, yhteydenpitoa     
viranomaisiin ja kansalaisjärjestöihin ja tiedottamista ajankohtaisista kysymyksistä ja        
puolueen asioista. 
 
Piraattipuolue ja sen yhteydessä toimivat paikallis-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöt         
luottamushenkilöineen, muine aktiiveineen sekä rivijäsenineen ja kannattajineen       
muodostivat puolueyhteisön, jonka piirissä toimintasuunnitelman tavoitteita toteutettiin       
vuonna 2015. Eduskuntavaalit ja kannattajakorttikeräys rytmittivät toimeliasta vuotta,        
jonka aikana puolueyhteisö järjesti tai oli näkyvillä 281 tapahtumassa tai          
kokoontumisessa. 
 
 
1. Vaalityö ja kannattajakortit 
1.1. Paikallistoiminnan kehittäminen ja ehdokasasettelu 
Paikallistoiminnan tärkeimpänä kehittämistavoitteena oli laajentaa puolueen toimintaa       
siten, että kevään eduskuntavaaleissa puolue pystyisi asettamaan ehdokkaita kaikissa         
Suomen vaalipiireissä. Tavoite saavutettiin koko manner-Suomessa, mutta       
Ahvenanmaalla puolue ei asettanut ehdokkaita. Puolueen listoilta vaaleihin osallistui 123          
ehdokasta. Ehdokasasettelussa tehtiin Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien alueella        
yhteistyötä Viskipuolue ry:n kanssa. 
 
1.2. Vaalimenestys 
Piraattipuolue ei saavuttanut vaaleissa paikkaa eduskunnassa kannatuksen kasvusta        
huolimatta. Puolue saavutti vaaleissa 0,8% kannatuksen keräämällä noin 25 000 äänen           
potin. (2011: 0,5%, 15 000 ääntä). Korkeinta puolueen kannatus oli Helsingissä, jonka lisäksi             
puolue pärjäsi hyvin erityisesti yliopistokaupungeissa.  
 
1.3. Kannattajakorttikeräys 
Kannatuksen kasvusta huolimatta puolue jäi eduskunnan ulkopuolelle toisissa        
eduskuntavaaleissa ja putosi puoluerekisteristä vaalien jälkeen. Kannattajakorttikeräys       
puolueen saamiseksi takaisin puoluerekisteriin aloitettiin huhtikuun viimeisellä viikolla ja         
vuoden loppuun mennessä vaaditusta 5000 kortista kasassa oli reilu 3000. Keräysaika on            
yksi vuosi. 
 
1.4. Kuntavaalit 2017 
Syksyllä 2015 aloitettiin pohjatyö kuntavaaleja 2017 varten. Alkuvaiheissa työ oli puolueen           
jo olemassa olevista verkostoista löytyvien ehdokkaiden kontaktointia, organisaation        
kehittämistä ja menneiden vaalien ja kampanjoiden analysointia. Erityistä huomiota         



PIRAATTIPUOLUE  

2(3) 
 

haluttiin kiinnittää taloudellisten edellytysten varmistamiseen, organisaation sisäisten       
rutiinien kehittämiseen sekä viestinnän kehittämiseen. 
 
1.5. Rahoitus 
Koska Suomessa puoluetukea saavat vain eduskuntapuolueet, on puolueen taloudellinen         
tilanne jatkuvasti haasteena toiminnan suunnittelussa. Vuoden suurimmat kustannukset        
rakentuivat luonnollisesti eduskuntavaalikampanjan ympärille. Bitcoin-lahjoitukset     
muodostuivat vaalikampanjan aikana erittäin hyväksi tulonlähteeksi. Eniten       
parannettavaa on jäsenmaksukertymässä. Jäsenmaksun maksavien jäsenten osuuden       
kasvattaminen on yksi potentiaalisimmista tavoista parantaa puolueen taloudellista        
asemaa jatkossa. 
 
Piraattipuolue pyrki vaikuttamaan loppuvuodesta hallituksen puoluelakiuudistukseen.      
Reilumpi puoluetuki -työryhmä oli yhteydessä mm. PEV:n kuultavaksi kutsumiin         
asiantuntijoihin edistääkseen 0,5% äänikynnystä puoluetuille esittävää lakialoitetta. 
 
2. Organisaatio 
2.1. Organisaation kehittäminen ja toiminnan seuranta 
Puoluehallituksen keskeinen rooli on valvoa ja koordinoida toimintasuunnitelman        
toteutumista. Tätä työtä tehtiin ensisijaisesti puoluehallituksen kokouksissa.       
Puoluehallitus kokoontui vuoden aikana 31 kertaa. Vuonna 2015 järjestettiin myös          
sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.  
 
Vuoden mittaan järjestettiin kaksi puolueen ja piraattinuorten yhteistä valtakunnallista         
toiminnansuunnittelutapaamista. Samoin puolueen ja piraattinuorten yhteistyöllä      
järjestettiin joulukuussa valtakunnalliset puoluepäivät Jyväskylässä. Puoluepäivät      
keräsivät yhteen puolueen ja nuorisojärjestön aktiiveja kouluttautumaan,       
verkostoitumaan sekä keskustelemaan toiminnan kehittämisestä.  
 
Hallituksen kokokoonpanossa tapahtui vuoden aikana seuraavat muutokset: 

● Varajäsen Jonna Purojärvi erosi hallituksesta keväällä ja hänen tilalleen valittiin          
puolueen kevätkokouksessa Hansi Harjunharja. 

● Satu Immosen erottua puoluehallituksesta hänen tilalleen valittiin syyskokouksessa        
Markku Brask. 

 
Puolueeseen liittyi vuoden aikana 192 uutta jäsentä ja erosi 54. Jäsenmäärä kasvoi siis             
hitaasti, ollen vuoden lopussa noin 4100. 
 
2.2. Viestintä 
Puolueen viestintä on keskeisessä asemassa kun pyritään lisäämään aktiivien ja jäsenten           
määrää sekä puolueen kannatusta. Tavoitteena oli olla aiempaa näkyvämpi         
tiedotusvälineissä ja julkisessa keskustelussa. Lisäksi puolueen sisäinen, jäsenille        
suunnattu, viestintä on tärkeä osa jäsenten sitouttamista. 
 
Puolue lähetti vuoden aikana 9 jäsenkirjettä ja 23 lehdistötiedotetta.  
 
2.3. Avoimuus 
Piraattipuolueen arvojen mukaisesti puolueen toiminta halutaan pitää mahdollisimman        
avoimena. Puolueen taloudelliseen tilanteeseen liittyvät asiakirjat sekä puoluehallituksen        
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pöytäkirjat ovat julkisesti nähtävillä. Lisäksi kuka tahansa saa seurata puoluehallituksen          
keskustelukokouksia. Vaikka puolueen toiminta oli muihin puolueisiin verrattuna        
esimerkillisen avointa, ei kaikkia tavoitteita saavutettu: Puoluehallituksen pöytäkirjat        
voisivat olla saatavilla nopeammin, eikä puolueen lausuntoja saatu aina jäsenten          
kommentoitavaksi ajoissa, usein aikataulusyistä. 
 
3. Muu toiminta 
3.1. Kansainvälinen toiminta 
Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä, ja kannattaa piraattipuolueiden        
kansainvälisen yhteistyön kehittämistä. Piraattipuolueella ja Piraattinuorilla on ollut        
yhteyksiä lähinnä Ruotsin, Saksan ja Viron piraattipuolueisiin. Erityisesti Piraattinuoret         
osallistuivat aktiivisesti nuorisojärjestöjen kansainväliseen yhteistyöhön. 
 
Piraattipuolue on Euroopan piraattien (PPEU) ja Pirate Parties Internationalin         
äänivaltainen jäsen. Piraattipuolue osallistui yhteen kummankin järjestön kokouksista. 
 
3.3. Nuorisotoiminta 
Piraattinuoret toimivat puolueen nuorisojärjestönä. Tavoitteena oli auttaa piraattinuoria        
järjestämään toimintaa mahdollisimman monessa vaalipiirissä sekä lisätä piraattiliikkeen        
näkyvyttää tekemällä yhteistyötä erilaisten tapahtumien ja tempausten muodosssa.        
Yhteistyössä toteutetut puoluepäivät olivat vuoden suurin yhteistyöprojekti.  
 
Piraattinuorten toiminta painottui piireihin joissa puolueen aktiivisuus on keskimääräistä         
korkeampaa. Erityisen näkyvää piraattinuorten toiminta oli pääkaupunkiseudulla johtuen        
toimitilan tarjoamista toimintamahdollisuuksista. Lisäksi Jyväskylän toimitila lisäsi       
toiminnan määrää Keski-Suomen alueella eduskuntavaalien alla.  
 
3.4. Opiskelijatoiminta 
Piraattipuoluetta lähellä olevia opiskelijajärjestöjä ovat Helsingin yliopiston akateemiset        
piraatit H-YARR ja Aalto-yliopiston piirissä toimiva Aaltopiraatit, jotka toimivat         
toistaiseksi rekisteröimättöminä yhdistyksinä. Piraattipuolue tuki opiskelijatoimintaa      
tarjoamalla järjestöjen käyttöön visuaalista materiaalia, viestintäapua sekä       
verkkopalveluita. 


