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LIITE 3

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010
Piraattipuolue r.p.
Toimintakausi 1.1.–31.12.2010

1. Yleistä
Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin
olemalla mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Puolue 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. Puolueen tavoittelee tekijänoikeusjärjestelmän radikaalia
uudistamista, yksityisyyden ja sananvapauden turvaamista ja patenttijärjestelmän hyödyllisyyden
uudelleenarviointia. Puolueen keskeisenä arvona on avoimuus raha-asioissa ja päätöksenteossa.
Piraattipuolue on ollut puoluerekisterissä13.8.2009 lähtien. Piraattipuolueen toiminnassa vuonna
2010 on keskeistä valmistautuminen keväällä 2011 pidettäviin eduskuntavaaleihin.

2. Päätavoitteet
Piraattipuolueen päätavoitteita vuodelle 2010 ovat:
1. paikallistoiminta vaalikuntoon
2. riittävästi henkilöresursseja ja rahoitusta vaalikampanjaa varten
3. vaalikampanjan aloittaminen ja toteuttaminen hyvissä ajoin
4. yhteistyö kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa
5. kansalaistoiminnan järjestäminen
6. vilkas tiedotustoiminta erityisesti verkossa
7. tiiviin ja toimeliaan yhteisön luominen ja ylläpitäminen
8. aktiivinen, asiantunteva ja pikainen reagointi ajankohtaisiin lakihankkeisiin
9. jäsenmäärä kasvaa jatkuvasti.
2.1. Paikallistoiminta vaalikuntoon
Piiriyhdistysten perustamisia jatketaan vuonna 2010 siten, että mahdollisimman moneen vaalipiiriin
saadaan rekisteröity piiriyhdistys alkusyksyyn mennessä, jotta eduskuntavaalien ehdokasasettelu
voitaisiin aloittaa riittävän ajoissa. Piiriyhdistykset alkavat mahdollisuuksien rajoissa ottaa vastaan
ilmoittautumisia ehdokkaaksi heti keväällä pidettävän puoluekokouksen jälkeen ja hoitavat
ssääntöjensä puitteissa ehdokkaiden valinnan ja esittelyn puoluehallitukselle.
Tavoitteena on, että vuoden 2010 lopussa olisi saatavissa eduskuntavaaliehdokkaita seuraavasti:
1) yhteen vaalipiiriin täysi ehdokaslista
2) kolmeen vaalipiiriin vähintään puolikas ehdokaslista
3) kymmeneen vaalipiiriin vähintään kaksi ehdokasta.
2.2. Vaalikampanjan henkilöresurssit ja rahoitus
Hallitus huolehtii aktiivien määrän lisäämisestä siten, että vuoden loppua lähestyttäessä puolueella
on riittävät henkilöresurssit vaalikampanjan toteuttamiseen.
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Hallitus laatii alkuvuodesta alustavan tulo- ja menokehyksen vaalikampanjaa varten. Kehystä
täydennetään myöhemmin varsinaisella vaalibudjetilla. Hallitus vastaa vaalikampanjoinnin
varainkäytön huolellisesta ja kustannustehokkaasta suunnittelusta. Vaalikampanjoinnin yhteydessä
toteutetaan mahdollisuus tiettyyn tarkoitukseen korvamerkittävien lahjoitusten antamiseen.
2.3. Vaalikampanjan aloittaminen ja toteuttaminen hyvissä ajoin
Piraattipuolueen vaalikampanja aloitetaan maalis-huhtikuussa pidettävän puoluekokouksen
yhteydessä. Tällöin julkaistaan vaalisivut ja aloitetaan ehdokkaiden valintaprosessi.
Hallitus valitsee valtakunnallisen kampanjapäällikön ja piiriyhdistysten hallitukset kukin piirin
kampanjapäällikön. Kampanjapäälliköt muodostavat kampanjatyöryhmän, joka kokoontuu
säännöllisin väliajoin koordinoimaan kampanjan järjestämistä. Puoluehallitus vastaa
valtakunnallisesta kampanjoinnista ja piiriyhdistykset kampanjoinnista toiminta-alueellaan.
Vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana aloitetaan varsinainen vaalimainonta ja lisätään
vaalikampajointiin liittyvää paikallistoimintaa. Mainos- ja tiedotusmateriaalit suunnitellaan riittävän
ajoissa.
2.4. Yhteistyö kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa
Yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa lisätään. Kansalaisjärjestöjen kanssa
tehtävän yhteistyön tarkoituksena on jakaa tietoa ja järjestää yhteisvoimin kansalaistoimintaa.
Tavoitteena on olla jatkuvassa yhteistyössä kaikkien sellaisten poliittisten järjestöjen ja
kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita edistämään Piraattipuolueen tavoitteita tai
osallistumaan Piraattipuolueen tavoitteiden ympärillä käytävään kansalaiskeskusteluun.
Yhteistyötä luovan työn tekijöitä ja kulttuurin tuottajia edustavien järjestöjen kanssa syvennetään.
Yhteistyön tavoitteena on jakaa tietoa ja käydä monipuolista keskustelua tekijänoikeuksista.
Yhteistyötä viranomaisten kanssa pyritään lisäämään tarkoituksena vaikuttaa lainvalmisteluun
riittävän varhaisessa vaiheessa. Käydään aktiivisesti viranomaisten järjestämissä keskustelu- ja muissa
tilaisuuksissa, sovitaan tapaamisia ja jaetaan tietoa.
2.5. Kansalaistoiminnan järjestäminen
Piraattipuolue osallistuu ajankohtaisten lakihankkeiden ympärillä käytävään kansalaiskeskusteluun ja
kansalaistoimintaan, kuten mielenosoituksiin, ja yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa
lisätään. Puolue osallistuu toimintavuoden aikana monenlaisiin jäsenistöä kiinnostaviin
tietoyhteiskunta- ja kulttuuritapahtumiin.
2.6. Vilkas tiedotustoiminta erityisesti verkossa
Piraattipuolueen tiedotus- ja julkaisutoiminta tapahtuu myös vuonna 2010 ensisijaisesti verkossa.
Keskeisimpiä verkkopalveluita ovat piraattipuolue.fi-sivusto, blogi, keskustelupalsta, wiki ja IRC.
Lisäksi tiedotuskanavina toimivat säännöllisesti ilmestyvä jäsenlehti Purje, jota julkaistaan myös
paperiversiona, sekä Piraattiradio. Toimintavuonna tavoitteena on myös lisätä audiovisuaalisen
tiedotusmateriaalin määrää. Hallitus parantaa tiedotusta jäsenistölle.
2.7. Tiiviin ja toimeliaan yhteisön luominen ja ylläpitäminen
Piraattipuolueen IRC-kanavat ja keskustelupalsta ovat puolueen keskeisiä verkkoyhteisöjä. Vuonna
2010 lisätään näkyvyyttä sosiaalisilla verkkosivustoilla. Tavoitteena on, että internetin kautta on
pikaisesti tavoitettavissa mahdollisimman suuri määrä ihmisiä, joista mahdollisimman suuri osa olisi
myös valmis osallistumaan käytännön toimintaan ja toiminnan järjestämiseen. Aktiivijäsenten
määrän kasvattamista varten aktiiveille suunnattuja tiedotuskanavia parannetaan.
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2.8. Aktiivinen, asiantunteva ja pikainen reagointi ajankohtaisiin lakihankkeisiin
Tavoitteena on, että Piraattipuolue seuraa jatkuvasti meneillään olevia puolueen agendaan liittyviä
lainsäädäntöhankkeita ja reagoi niihin riittävän varhaisessa vaiheessa. Reagoinnin on oltava
asiantuntevaa ja aktiivista.
2.9. Jäsenmäärän jatkuva kasvu
Tavoitteena on, että puolueen jäsenmäärä kasvaa jatkuvasti koko toimintavuoden ajan siten, että se
on vuoden 2010 lopussa ainakin kaksinkertainen vuoden alkuun nähden. Verkkosivuilla olevan
liittymismahdollisuuden lisäksi jäseniä hankitaan erilaisissa tapahtumissa. Jäsenhankintaa lisätään
tarvittaessa jäsenmäärän kasvutavoitteen saavuttamiseksi.

3. Valtakunnallinen toiminta
3.1. Puoluekokoukset ja hallituksen toiminta
Puoluekokouksia pidetään vuonna 2010 maalis-huhtikuussa ja syys-marraskuussa. Puoluekokousten
yhteydessä otetaan käyttöön epäviralliset sähköiset jäsenäänestykset ja epävirallista
etäosallistumista kehitetään. Mikäli virallisen sähköisen päätöksenteon salliva lakimuutos tulee
vuoden aikana voimaan, muutetaan puolueen sääntöjä tarvittaessa viipymättä siten, että ne
mahdollistavat virallisen etäosallistumisen ja sähköiset jäsenäänestykset.
Vuonna 2008 valitun hallituksen toimikausi jatkuu maalis-huhtikuussa pidettävään vuosikokoukseen
saakka. Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja kokoukset pidetään enimmäkseen 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 siirretään enemmän piiriyhdistyksille ja Piraattinuorille. Uusi hallitus jatkaa
jouhevasti edellisen hallituksen työtä.
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. Hallitus edistää monipuolista sisäistä keskustelua puolueen toiminnasta ja
tavoitteista. Hallituksen jäsenten ja muiden aktiivisten puolueen jäsenten tehtäviin kuuluvat lisäksi
tiedotustoiminta ja mediayhteydet, verkkopalvelujen ylläpito ja kehittäminen ja kansainvälinen
yhteistyö. Hallitus arvioi toimintasuunnitelman toteutumista säännöllisin väliajoin.
3.2. Tiedotus- ja julkaisutoiminta
Piraattipuolueen tiedotus- ja julkaisutoiminta tapahtuu myös vuonna 2010 ensisijaisesti verkossa.
Keskeisimpiä verkkopalveluita ovat piraattipuolue.fi-sivusto, blogi, keskustelupalsta, wiki ja IRC.
Lisäksi tiedotuskanavina toimivat säännöllisesti ilmestyvä jäsenlehti Purje, jota julkaistaan myös
paperiversiona, sekä Piraattiradio. Toimintavuonna tavoitteena on myös lisätä audiovisuaalisen
tiedotusmateriaalin määrää.
Piraattipuolueen verkkosivuja parannetaan kävijöiden ja puolueen jäsenten toiveiden mukaisesti ja
toiveita kartoitetaan jatkuvasti. Puolueen blogi pysyy aktiivisena puolueen tiedotuskanavana ja
ideologisen kehittämisen ja monipuolisemman tekijänoikeus- ja kansalaisoikeuskeskustelun
foorumina. Keskustelupalstaa hyödynnetään aiempaa paremmin puolueen sisäisessä tiedotuksessa
ja toiminnan ja päätöksenteon suunnittelussa. Puolueen wiki toimii puolueen avoimena,
läpinäkyvänä ja joustavana sisäisenä tiedotus- ja työskentelytilana.
Puolueen IRC-kanavasta on muodostunut piraattien tärkein sähköisen yhdessäolon väline ja erittäin
aktiivinen noin 250 käyttäjän yhteisö, jossa käydään, paitsi vapaamuotoista keskustelua, myös
vilkasta ajatustenvaihtoa puolueelle ajankohtaisista kysymyksistä. IRC-yhteisö jatkanee kasvamistaan
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ja keskustelut jatkunevat vilkkaana myös toimintavuodella 2010. Puolueelle kehitetään uusia
verkkopalveluita tarpeen mukaan.
Puolue ottaa säännöllisesti kantaa puolueohjelmaan liittyviin ajankohtaisiin asioihin ja julkaisee
lehdistötiedotteita. Puolueen näkyvyyttä tiedotusvälineissä parannetaan mahdollisuuksien mukaan.
3.3. Tapahtumat ja kansalaistoiminta
Vuoden keskeisiä tapahtumia ovat henkisen omaisuuden viikko keväällä ja valvontayhteiskunnan
vastainen Freedom not fear -toimintapäivä syyskuussa. Näinä ajankohtina järjestetään runsaasti
kansalaistoimintaa useilla eri paikkakunnilla. Kevään puoluekokouksen yhteydessä järjestetään myös
paljon muuta toimintaa. Puolue osallistuu toimintavuoden aikana monenlaisiin jäsenistöä
kiinnostaviin tietoyhteiskunta- ja kulttuuritapahtumiin.
3.4. Varainkäyttö
Piraattipuolueen varainkäyttö lisääntyy vuoden 2010 aikana selvästi. Vuoden pääasialliset
tulonlähteet ovat rahankeräyksen avulla saatavat lahjoitukset ja kannatustuotemyynnin tuotot.
Puolueen verkkokaupan tuotevalikoimaa lisätään asiakkaiden toiveiden ja mahdollisuuksien
mukaan. Pakollista liittymis- tai jäsenmaksua ei peritä henkilöjäseniltä. Puolueen varainkäyttöä
painotetaan siten, että vuoden viimeisellä neljänneksellä käytetään pääasiallisesti
vaalikampanjointiin 1/2 vuositulojen kokonaismäärästä.
Vuoden 2010 pääasiallisia kulueriä ovat päivittäiseen toimintaan liittyvät tapahtumien järjestämiseen
ja niihin osallistumiseen liittyvät kulut, tiedotus ja mainonta sekä erilaiset toimisto- ja hallinnolliset
kulut. Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä painottuvat vahvasti vaalikampanjointiin liittyvät kulut.
Tätä varten rahankeräystoimintaa ja kannatustuotemyyntiä vilkastutetaan vuoden loppua kohti.
Hallitus laatii alkuvuodesta alustavan tulo- ja menokehyksen vaalikampanjaa varten. Kehystä
täydennetään myöhemmin varsinaisella vaalibudjetilla. Hallitus vastaa vaalikampanjoinnin
varainkäytön huolellisesta ja kustannustehokkaasta suunnittelusta. Vaalikampanjoinnin yhteydessä
toteutetaan mahdollisuus tiettyyn tarkoitukseen korvamerkittävien lahjoitusten antamiseen.
Hallitus huolehtii siitä, että puolueen varainkäytöstä on puolueen verkkosivuilla luettavissa
mahdollisimman tarkat ja ajantasaiset tiedot. Hallitus arvioi tulo- ja menoarvion toteutumista
säännöllisin väliajoin.

4. Kansainvälinen toiminta
Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä, jonka yhteistyöelimenä toimii Pirate Parties
International (PPI) -verkosto. Piraattipuolue osallistuu piraattipuolueiden kansainvälisiin tapaamisiin.
Puolueella on valmius järjestää ainakin yksi tällainen tapahtuma vuonna 2010. Piraattipuolue tukee
PPI-verkoston kehittämistä. Muissa maissa vaaleihin osallistuneiden piraattipuolueiden kanssa ollaan
yhteistyössä ja jaetaan tietoa vaalikampanjoinnin käytännön toteuttamisesta.

5. Paikallistoiminta
Piraattipuolueen paikallistoiminta järjestetään ensisijaisesti vaalipiireittäin. Tähän on 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 1–3
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vaalipiirivastaavaa, joiden tehtävänä oli järjestää paikallistoimintaa. Piiriyhdistyksiä alettiin perustaa
vuoden 2009 lopulla. Vuoden 2010 aikana piiriyhdistysten toiminta vakiintuu ja niitä perustetaan
lisää.
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. Paikalliset aktiiviset jäsenet toimivat yhteistyössä Piraattinuorten kanssa.

6. Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
6.1. Piraattinuoret
Piraattinuoret ry toimii Piraattipuolueen nuorisojärjestönä ja järjestää paikallistoimintaa yhdessä
Piraattipuolueen piiriyhdistysten kanssa. Piraattipuolue ja Piraattinuoret tukevat toistensa toimintaa
jakamalla tietoa ja resursseja.
6.2. Opiskelijajärjestöt
Piraattipuoluetta lähellä olevia opiskelijajärjestöjä ovat Helsingin yliopiston akateemiset piraatit
H-YARR ja Aalto-yliopiston piirissä toimiva Aaltopiraatit, jotka toimivat toistaiseksi
rekisteröimättöminä yhdistyksinä. Piraattipuolue rohkaisee uusien opiskelijajärjestöjen perustamista.
Piraattipuolue ja opiskelijajärjestöt tukevat toistensa toimintaa jakamalla tietoa ja resursseja.

