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Piraattipuolue r.p.
c/o Pasi Vähämartti, Kilpiäistentie 1 A as 6, 15240 Lahti
info@piraattipuolue.fi
http://piraattipuolue.fi

TOIMINTASUUNNITELMA

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin olemalla
mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta.
Piraattipuolue 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 osa-alueeseen.
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1. Vaaleissa ja luottamustehtävissä vaikuttaminen
1.1 Kuntavaaleihin 2021 valmistautuminen
Kuntavaaleihin 2021 valmistaudutaan kehittämällä puolueen ohjelmaa, brändiä, viestintää ja yhteistyötä
muiden puolueiden kanssa. Aloitetaan ehdokashankinta.

1.2. Toiminta luottamustehtävissä
Toimimme kunnallisissa luottamuselimissä Jyväskylässä, Helsingissä ja Espoossa. Vaikutamme myös muissa
kunnissa piiriyhdistysten kansalaisaktivismin kautta.

Tavoitteet ja mittarit
● Ylläpidämme luottamustehtäviemme ja niissä toimimisen läpinäkyvyyttä sekä avoimuutta.
● Ylläpidämme toimintaan osallistumisen mahdollisuutta ulkopuolisille ja avaamme
vaikutusmahdollisuuksia ilman puoluesitoutumista.
● Osallistamme jäsenistöä ja äänestäjiä valtuustoaloitteiden ja kannanottojen ideointiin
● Koordinoimme valtuustoryhmien toimintaa kaupunkien kesken
● Tuemme kuntapoliittisten toimijoidemme työtä ja valtakunnallista näkyvyyttä.
● Periaatteet toiminnassamme koskettavat myös vuoden 2019 vaaleissa saatavia luottamustehtäviä
● Kannustamme entisestään jakamaan hyviä käytänteitä piiriyhdistysten välillä luottamustehtävien
hoidossa.
● Avaamme paikallispoliittiselle keskustelulle alueen foorumilla, jolla saamme aiempaa paremmin
osallistettua jäseniämme vaikuttavaan poliittiseen keskusteluun.

2. Organisaatio
2.1. Jäsenistö
Piraattipuolueella on noin 4100 jäsentä. Jäsenet pääsevät vaikuttamaan suoraan puolueen toimintaan
puoluekokousten ja muiden tapahtumien kautta.
Puolueen organisaatio on vuosien mittaan rakentunut yksittäisten jäsenten intohimojen perusteella pitkälti
orgaanisesti. Kannustamme entistä enemmän jäseniä aktivoitumaan puoluetoimintaan ja löytämään
itselleen sopivan paikan.
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Tavoitteet ja mittarit
●
●
●
●

Järjestämme vuoden 2020 aikana jäsenhankintakampanjoita.
Kannustamme jäseniä aktivoitumaan ja auttamaan puolueen toiminnassa.
Jäsenistä neljäsosa on rekisteröitynyt jäsenrekisterimme käyttäjäksi.
Järjestämme kaikille jäsenille avoimet puoluepäivät

2.2. Organisaation kehittäminen ja toiminnan seuranta
Puoluehallituksen vastuulla on seurata toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista.
Puoluehallituksen, piiriyhdistysten hallitusten ja Piraattinuorten yhteisiä suunnittelutapaamisia jatketaan
aiempien vuosien tapaan. Muodostamme puolueen aktiivien työryhmiä uusien projektien ympärille tarpeen
mukaan. Valmistaudumme organisaationa puolueen muuttumista eduskuntapuolueeksi.
Puolue noudattaa sääntömuutoksien mukaista puoluevaltuustomallia.

Tavoitteet ja mittarit
●
●
●
●
●

Lisäämme palautekanavia puoluehallituksen, puoluevaltuuston ja jäsenistön välillä.
Seuraamme säännöllisesti toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista.
Järjestämme vuoden aikana vähintään kaksi suunnittelutapaamista.
Tehostamme käytänteiden ja prosessien dokumentointia ja kehitystä.
Pidämme puoluevaltuuston kevätkokouksen touko-kesäkuussa ja syyskokouksen loka-marraskuussa
2019.
● Kuntavaltuutettujen toimintaa ja valtakunnallista näkyvyyttä tuetaan.
● Luottamustoimitehtävien toiminnan seuraamiselle toimivat, matalan kynnyksen tavat jokaiselle
kiinnostuneelle.
● Puoluevaltuusto valvoo puoluehallituksen toimintaa.

2.3. Rahoitus
Piraattipuolueen rahoitus koostuu jäsenmaksuista, luottamustoimimaksuista, lahjoituksista sekä
kannatustuotteiden myynnistä.
Piraattipuolueen rahankeräyslupa on voimassa 15.9.2018–14.9.2020. Puolue kerää lahjoituksia niin euroina
kuin bitcoineinakin.

Tavoitteet ja mittarit
●
●
●
●

Kannustamme jäsenistöä maksamaan jäsenmaksunsa automaattisen muistutuksen lisäksi
Jäsenmaksujen maksaneiden osuus jäsenistöstä 10%
Järjestämme onnistuneita rahankeruukampanjoita vaalikassojen kartuttamiseksi.
Jatkamme piraattipuodin tuotevalikoiman kehittämistä ajanmukaisemmaksi ja houkuttelevammaksi.
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2.4. Organisaatio- ja brändiuudistus
Kehitetään puolueen organisaatiota ja brändiä. Mahdolliset suuremmat muutokset käsitellään
puoluekokouksessa.

3. Viestintä ja markkinointi
3.1. Viestintäsuunnitelma
Puolueen viestintä on keskeisessä asemassa. kun pyritään lisäämään aktiivien ja jäsenten määrää sekä
puolueen kannatusta. Viestintää on tehty pitkälti vapaaehtoisvoimin, mutta puolueen kehittyessä toimivien
käytänteiden tallentaminen muuttuu aina tärkeämmäksi.

Tavoitteet ja mittarit
●
●
●
●

Kirjaamme toimivat käytänteet ja tulevaisuuden tavoitteet viestintäsuunnitelmaan.
Ylläpidämme suunnitelmaa, kun se on valmistunut.
Taloudelliset panostukset keskitetään some-viestintään.
Teemme vaaleihin yhtenäisen ja tunnistettavan graafisen ilmeen, joka on nähtävissä erityisesti
vaalijulisteissa

3.2. Ulkoinen viestintä
Piraattipuolueen on oltava aiempaa näkyvämpi tiedotusvälineissä ja julkisessa keskustelussa. Puolueen
näkyvyys sosiaalisen median palveluissa on laajaa.

Tavoitteet ja mittarit
● Lähetämme lehdistötiedotteita ja kannanottoja puolueelle relevanteista asioista aktiivisesti
● Säilytämme aktiivisuutemme sosiaalisen median palveluissa.
● Seuraamme näkyvyyttä etenkin sosiaalisessa mediassa säännöllisesti ja selvitämme uusia keinoja sen
lisäämiseksi.
● Tarkennamme puolueen graafista ilmettä ja ydinviestiä entisestään.

3.3. Sisäinen viestintä
Puolueen sisäistä viestintää tulee kehittää ja toimivaksi todettuja käytäntöjä tulee pyrkiä vakiinnuttamaan.
On tärkeää vahvistaa alueellisen tiedottamisen ja viestinnän roolia.

Tavoitteet ja mittarit
● Selvennämme verkkosivujen, Piraattiwikin ja muiden palvelujen rakennetta, jotta ohjeistukset ja
käytänteet on helpompi löytää.
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● Kannustamme piiriyhdistyksiä julkaisemaan omia tiedotteita, kannanottoja, lausuntoja ja muuta
materiaalia.
● Ylläpidämme ajantasaisia sähköpostilistoja piirien ja puolueen tarpeisiin.
● Jatkamme 2018 aloitettua uutiskirjeen lähettämistä aktiiveille.

4. Muu vaikuttaminen
4.1. Lainsäädäntöön vaikuttaminen ja kansalaistoiminta
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 ja mittarit
● Annamme lausuntomme merkittävimmistä puolueohjelmaa koskettavasta valmistelussa olevasta
lainsäädäntö- tai muusta valtakunnallisesta viranomaishankkeesta.
● Tiedotamme näistä hankkeista suurelle yleisölle puolueen tiedotuskanavien ja mahdollisuuksien
mukaan lehdistön kautta.
● Seuraamme ja tiedotamme erityisesti Euroopan Unionissa meneillään olevia hankkeita.
● Teemme omia avauksia, jotka eivät perustu mediassa jo valmiiksi käsiteltäviin asioihin.
● Osallistumme aktiivisesti puolueen tavoitteita tukevien kansalaisaloitteiden kampanjoihin ja
avaamme tarpeen mukaan uusia kansalaisaloitteita.

5. Sidosryhmät
5.1. Kansainvälinen toiminta
Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä.

Tavoitteet ja mittarit
● Seuraamme muutoksia ja kehitystä kansainvälisessä yhteistyössä.
● Osallistumme kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin tapaamisin silloin, kun se on puolueen
toiminnan kannalta perusteltavissa
● Osallistumme kansainvälisesti sosiaalisen median kautta käytävään poliittiseen vuoropuheluun ja
olemme näkyvä osa kansainvälistä piraattiliikettä.
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5.2. Nuorisotoiminta
Piraattinuoret ry toimii Piraattipuolueen nuorisojärjestönä. Puolue tukee mahdollisuuksien mukaan
Piraattinuorten toimintaa taloudellisesti sen perustoiminnan järjestämisessä ja tiedotusmateriaalin
hankinnassa.
Puolue tukee Piraattinuorten toiminnan laajentamista aiempaa useammille paikkakunnille. Tavoitteena on,
että Piraattinuorten nimissä järjestetään toimintaa koko maassa.

Tavoitteet ja mittarit
● Kunkin vaalipiirin alueella tapahtuvasta paikallistoiminnasta 20 % on Piraattinuorten tekemää tai
nuorille suunnattua.
● Piraattinuorten nimissä järjestetään toimintaa kaikissa vaalipiireissä.
● Jatkamme nuorisovastaavan nimeämisen vaatimusta jokaiseen piirijärjestöön.

5.3. Opiskelijatoiminta
Piraattipuoluetta lähellä olevia opiskelijajärjestöjä ovat Helsingin yliopiston akateemiset piraatit HYARR ja
Aalto-Yliopiston piirissä toimiva Aaltopiraatit, jotka toimivat toistaiseksi rekisteröimättöminä yhdistyksinä.
Puolue rohkaisee uusien opiskelijajärjestöjen perustamista sekä tukee opiskelijajärjestöjä niiden
verkkopalveluiden ylläpitämisessä ja muussa viestinnässä.

Tavoitteet ja mittarit
● Piraatit osallistuvat ylioppilas- ja opiskelijakuntien vaaleihin.
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