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Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin
olemalla mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta.
Piraattipuoluee 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 osaalueeseen.
Puolueen keskeisiin arvoihin kuuluu avoimuus rahaasioissa ja päätöksenteossa. Piraattipuolue
on ollut puoluerekisterissä 13.8.2009 alkaen. Puolue on eduskuntavaaleihin 2011 ja 2015,
kuntavaaleihin 2012 ja eurovaaleihin 2014 ollen säännönmukaisesti suurin eduskunnan
ulkopuolisista toimijoista.
Tavoitteidensa toteuttamiseksi Piraattipuolue harjoittaa tiedotus ja julkaisutoimintaa, tekee
aloitteita ja kannanottoja, osallistuu julkiseen keskusteluun tavoitteidensa edistämiseksi ja
järjestää tapahtumia, kuten esitelmä ja keskustelutilaisuuksia, sekä poliittista
kansalaistoimintaa. Piraattipuolue ja sen yhteydessä toimivat paikallis, nuoriso ja
opiskelijajärjestöt luottamushenkilöineen, muine aktiiveineen sekä rivijäsenineen ja
kannattajineen muodostavat puolueyhteisön, jonka piirissä
toimintasuunnitelman tavoitteet toteutetaan. Toimintasuunnitelman tavoitteet vuodelle 2016
keskittyvät puolueen toiminnallisen perustan vahvistamiseen ja vuoden 2017 kuntavaaleihin
valmistautumiseen.
Sisällys
1. Vaaleihin valmistautuminen ja poliittiset ohjelmat
1.1. Paikallistoiminnan kehittäminen
1.2. Ehdokasasettelu
1.3. Rahoitus
2. Organisaatio
2.1. Organisaation kehittäminen ja toiminnan seuranta
2.2. Viestintä
2.3. Avoimuus
3. Muu toiminta
3.1. Lainsäädäntöön vaikuttaminen ja kansalaistoiminta
3.2. Kansainvälinen toiminta
3.3. Nuorisotoiminta
3.4. Opiskelijatoiminta

1. Vaaleihin valmistautuminen ja poliittiset ohjelmat
1.1. Paikallistoiminnan kehittäminen ja kannattajakorttikeräys
Tausta:
Seuraavat vaalit, joihin Piraattipuolue osallistuu, ovat kuntavaalit keväällä 2017. Kuntavaaleissa
piiriyhdistysten ja paikallistoimijoiden rooli korostuu eduskunta tai eurovaaleihin verrattuna.
Tavoitteet
Tavoitteena on vahvistaa ja tukea piiriyhdistyksiä siten. että tulevissa kuntavaaleissa
piraattipuolueella on ehdokkaita mahdollisimman monessa kunnassa ja realistisesti
valtuustopaikkoja tavoittelevat listat tärkeimmissä kaupungeissa.
Saadaan kannattajakorttikeräys valmiiksi aikataulun mukaisesti: Piiriyhdistysten aktivoiminen
kannattajakorttikeräykseen toimii hyvänä pohjustuksena vaalityötä varten.
Varmistetaan. että kaikilla piiriyhdistyksillä on käytettävissään perustason materiaalit kentälle
jalkautumista varten. Lisätään piirien välistä yhteydenpitoa hyvien käytäntöjen levittämiseksi.
Puoluehallitus tarjoaa tukea ja neuvontaa tarpeen mukaan, kiinnittäen erityistä huomiota
ehdokasasettelun valmisteluun ja vaihtuvuuteen piirihallituksissa.
1.2. Ehdokasasettelu
Tausta:
Ehdokasasettelu kuntavaaleja varten aloitetaan vuoden 2016 aikana. Muihin vaaleihin
verrattuna kuntavaalit ovat erityiset kolmeasta näkökulmasta: ehdokkaat asetetaan kunnittain,
minkä seurauksena on tärkeää kiinnittää huomiota siihen. että mahdollisimman suuressa
osassa Suomea on mahdollista äänestää piraattia. Toisaalta erityisesti isoissa kaupungeissa on
tärkeää saada kasattua laajat ja monipuoliset ehdokaslistat, eli kokonaisuudessaan ehdokkaita
tarvitaan merkittävästi suurempi määrä kuin aikaisemmin.
Kolmanneksi kuntavaalit ovat äärimmäisen tärkeä askel puolueen pitkän aikavälin tavoitteiden
kannalta: hyvä kuntavaalimenestys ja valtuustopaikkojen saavuttaminen tärkeissä
kaupungeissa antaa loistavan pohjan rakentaa seuraavaa eduskuntavaalikampanjaa.
Tavoitteet:
Kevätkauden aikana luodaan pohja onnistuneelle ehdokasasettelulle. Laaditaan piiriyhdistysten
käyttöön tarvittat materiaalit ja valmistellaan rakenteet. joilla ehdokasasettelua voidaan
valtakunnallisesti tukea. Ehdokkuuden markkinointi aloitetaan kontaktoimalla avainehdokkaita
tärkeimmiltä paikkakunnilta.
Syyskauden aikana aloitetaan ehdokasasettelu piiriyhdistystasolla. Vuoden loppuun mennessä
ehdokaslistat ovat hyvässä vaiheessa tärkeimmissä kaupungeissa ja rakenteilla pienemmillä
paikkakunnilla.

1.3. Rahoitus
Tausta:
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. 2017 kuntavaalit
ovat puolueelle äärimmäisen tärkeä välitavoite  tästä johtuen vuoden 2016 tärkein tavoite
taloudellisessa mielessä on riittävien resurssien kaaminen 2017 kevättä varten.
Tavoitteet:
Vuoden aikana kerrytetään kampanjakassaa kuntavaaleja 2017 varten. Tehostetaan viestintää
jäsenmaksu ja lahjoitustulojen keräämiseksi sekä nostetaan puolueen kannatustuotekaupan
profiilia.
1.4. Vaaliohjelma
Kuntavaalien vaaliohjelma laaditaan 2016 aikana. Kevätkauden aikana tehdään pohjatyö
yhdessä piiriyhdistyksien kanssa ja osallistetaan mukaan mahdollisimman laajasti puolueen
jäsenistöä ja aktiiveja. Lisäksi tuetaan piiriyhdistyksiä paikallisten ohjelmien valmistelutyössä.
Vaaliohjelma hyväksytään syyskokouksessa.
2. Organisaatio
2.1. Organisaation kehittäminen ja toiminnan seuranta
Tausta:
Menestyksekkään vaikuttamistyön toteuttamiseksi valmistelun on oltava määrätietoista ja
toimintasuunnitelman toteutumista on seurattava tehokkaasti. Puoluehallitus keskittyy
toimintasuunnitelman toteutumisen seurantaan ja edistämiseen. Puoluehallituksen,
piiriyhdistysten hallitusten ja Piraattinuorten säännöllisiä suunnittelutapaamisia jatketaan
aiempien vuosien tapaan. Puoluehallitus muodostaa työryhmiä uusien projektien ympärille
tarpeen mukaan, kutsuen mukaan myös aktiiveja hallituksen ulkopuolelta.
Tavoitteet koko vuodelle:
Puoluehallitus seuraa toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Järjestetään vähintään kaksi suunnittelutapaamista: eduskuntavaaleihin liittyvä helmikuuhun
menessä, yksi toukoelokuussa ja tarvittaessa yksi loppuvuodesta. Puolueen kevätkokous
järjestetään maaliskuussa ja syyskokous syyslokakuussa. Järjestetään puoluepäivät yhdessä
piraattinuorten kanssa.
2.2. Viestintä
Tausta:
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 koko vuodelle:
Piraattipuolue säilyttää aktiivisuutensa Facebookissa, Twitterissä ja Google+:ssa. Lähetetään
40 lehdistötiedotetta. Kannustetaan piiriyhdistyksiä julkaisemaan omia piirilehtiään sekä
paperisina että sähköisinä versioina. Uudistetaan jäsenrekisteri.
Avoimuus
Tausta:
Piraattipuolue on sitoutunut järjestämään toimintansa mahdollisimman avoimesti. Hallituksen
kokoukset on järjestetty siten, että kuka tahansa on voinut seurata niitä ja pöytäkirjat on julkaistu
verkossa, kuten myös kirjanpito huomattavalla tarkkuudella. Kehitetään ja otetaan käyttöön
uusia tapoja jäsenistön saada äänensä kuuluviin puolueen toiminnan kehittämisessä.
Tavoitteet koko vuodelle:
Puoluehallituksen kokoukset pidetään siten, että kuka tahansa voi tulla seuraamaan kokousta.
Puoluehallituksen pöytäkirjat julkaistaan ajantasaisesti ja puoluehallituksen esityslistat ovat
nähtävillä hyvissä ajoin ennen kokousta. Puoluehallitus huolehtii siitä, että puolueen
varainkäytöstä on puolueen verkkosivuilla luettavissa mahdollisimman tarkat ja ajantasaiset
tiedot. Puolueen kannanotot ja lausunnot tulee valmistella siten, että puolueen jäsenet voivat
kommentoida sisältöä jo valmistelun aikana.
Kaikki puolueen toimintaan liittyvät asiakirjat kootaan avoimeen sähköiseen arkistoon, jota
ylläpidetään ajantasaisesti.
3. Muu toiminta
3.1. Lainsäädäntöön vaikuttaminen ja kansalaistoiminta
Tausta:
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:
Annetaan lausunto jokaisesta puolueohjelmaa koskettavasta valmistelussa olevasta
lainsäädäntö tai muusta valtakunnallisesta viranomaishankkeesta. Tiedotetaan suurelle
yleisölle puolueen tiedotuskanavien kautta ja tiedotusvälineitä informoimalla jokaisesta
tällaisesta hankkeesta. Seurataan erityisesti Euroopan unionissa meneillään olevia hankkeita.
Tehdään omia avauksia, jotka eivät perustu mediassa jo valmiiksi käsiteltäviin asioihin.

Osallistutaan aktiivisesti puolueen tavoitteita tukevien kansalaisaloitteden kampanjoihin sekä
avataan tarpeen mukaan uusia kansalaisaloitteita tuomaan teemoja keskusteluun.
3.2. Kansainvälinen toiminta
Tausta:
Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä, jonka yhteistyöelimenä toimii globaalisti
Pirate Parties International järjestö (PPI) sekä Euroopan tasolla PPEU ja Young pirates of
Europe.
Tavoitteet koko vuodelle:
Seurataan kansainvälisen yhteistyön kehittymistä. Osallistutaan kansainväliseen yhteistyöhön
liittyviin tapaamisin silloin kun se on puolueen toiminnan kannalta perusteltavissa. Julkaistaan
englanninkielinen käännös puolueohjelmasta.

3.3. Nuorisotoiminta
Tausta:
Piraattinuoret ry toimii Piraattipuolueen nuorisojärjestönä. Puolue tukee Piraattinuorten
toiminnan laajentamista aiempaa useammille paikkakunnille. Puolue tukee mahdollisuuksien
mukaan Piraattinuorten toimintaa taloudellisesti sen perustoiminnan järjestämisessä ja
tiedotusmateriaalin hankinnassa. Tavoitteena on, että Piraattinuorten nimissä järjestetään
toimintaa koko maassa.
Tavoitteet koko vuodelle:
Kunkin vaalipiirin alueella tapahtuvasta paikallistoiminnasta 20 % on Piraattinuorten tekemää.
Piraattinuorten nimissä järjestetään toimintaa kaikissa vaalipiireissä.
3.4. Opiskelijatoiminta
Tausta:
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 koko vuodelle:
Piraatit osallistuvat ylioppilas ja opiskelijakuntien vaaleihin.

