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Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Johdanto

Piraattipuolue r.p. on Suomessa perustettu 13.3.2008 ja on osana kansainvälistä piraattiliikettä. 
Piraattipuolue vaikuttaa kansalaisyhteiskunnassa ja edustuksellisen demokratian luottamuselimissä.

Piraattipuolue on edistyksellinen puolue, joka tavoittelee vapaata, yhdenvertaista, avointa ja 
ekologisesti kestävää tulevaisuuden yhteiskuntaa. Piraattipolitiikan keskiössä ovat tiedon ja 
teknologian politiikka sekä vapaa internet, jossa ihmisoikeudet toteutuvat.

Vuosi 2021 on kuntavaalivuosi ja puolueen päätavoitteena on vakiinnuttaa asemansa 
varteenotettavana kuntapuolueena. Samalla piraattiliikettä ja puolueorganisaatiota kehitetään 
edelleen.

1. Vaaleissa ja luottamustehtävissä vaikuttaminen

1.1 Kuntavaalit 2021

Piraattipuolue osallistuu kuntavaaleihin keväällä 2021 ja vakiinnuttaa asemansa varteenotettavana 
kuntapuolueena. Puolue hyväksyy vaaliliitot, jos se katsoo niiden edesauttavan vaalimenestystä.

Puoluehallitus vastaa valtakunnallisen kampanjan koordinoinnista ja ohjelmatyöstä sekä tukee 
piiriyhdistyksiä tuottamalla kampanjamateriaalia. Piiriyhdistykset päättävät paikallisista tavoitteista,
asettavat ehdokaslistat alueidensa kunnissa ja vastaavat paikallisista kampanjoista.

Sekä valtakunnallisesti että paikallisesti huolehditaan puolueen aktiivien ja ehdokkaiden 
jaksamisesta. Jaksamiseen vaikuttaa työtehtävien jakaminen ja myös toisten kannustaminen, sekä 
auttaminen. Iso vaikutus voi olla yhdelläkin uudella vapaaehtoisella, siksi tiedotusta pienenkin 
työpanoksen tarpeesta suunnataan jäsenille, sekä uudelle jäsenistölle ja ehdokkaille (mainostettu 
sisältö). Runsas sosiaalisen median hyödyntäminen kampanjoinnissa on Covid-19 kannalta 
suositeltavaa. Some ilmaisena, että markkinoinnissa maksullisena, on hyvä keino säästää rajattuja 
hartiavoimia kampanjoinnissa.



Tavoitteet ja mittarit
• Puolueella on ehdokaslistoja kunnissa ympäri Suomea.
• Valtakunnallinen kannatus on suurempi kuin kuntavaaleissa 2017 (0,4) ja 

eduskuntavaaleissa 2019 (0,6).
• Valtuutettuja saadaan useassa kunnassa.
• Yksikään puoluetoimija ei pala loppuun kampanjan aikana. 
• Sosiaalisen median käytön lisääminen puolueen viestinnässä (Facebook, Instagram, Twitter).

1.2 Maakuntavaaleihin 2022 valmistautuminen

Maakuntavaalien lainsäädäntöä ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa, mutta piraattipuolue seuraa 
uudistuksen etenemistä ja valmistautuu osallistumaan maakuntavaaleihin alkuvuodesta 2022.

Puoluehallitus vastaa valtakunnallisen kampanjan koordinoinnista ja ohjelmatyöstä sekä 
ehdokasasettelusta piiriyhdistysten esitysten pohjalta. Piiriyhdistykset vastaavat 
ehdokashankinnasta, maakuntakohtaisista tavoitteista sekä paikallisista kampanjoista.

Tavoitteet ja mittarit
• Kaikissa maakunnissa on laadukas piraattien ehdokaslista.
• Puolueella on valtakunnallinen vaaliohjelma ja piiriyhdistyksillä maakuntakohtaisia 

tavoitteita.
• Tavoitteena on korkeampi valtakunnallinen kannatus kuin eduskuntavaaleissa 2019 ja 

kuntavaaleissa 2021. Maakuntavaltuustoihin päästään ainakin perinteisesti vahvoissa 
maakunnissa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa.

1.3 Toiminta luottamustehtävissä

Toimimme kunnallisissa luottamuselimissä Jyväskylässä, Helsingissä ja Espoossa. Vaikutamme 
myös muissa kunnissa piiriyhdistysten ja yksittäisten piraattien kansalaisaktiivisuuden kautta.

Tavoitteet ja mittarit
• Ylläpidämme luottamustehtäviemme ja niissä toimimisen läpinäkyvyyttä sekä avoimuutta.
• Ylläpidämme toimintaan osallistumisen mahdollisuutta ulkopuolisille ja avaamme 

vaikutusmahdollisuuksia ilman puoluesitoutumista.
• Tuemme kuntapoliittisten toimijoidemme työtä ja valtakunnallista näkyvyyttä.
• Periaatteet toiminnassamme koskettavat myös vuoden 2021 vaaleissa saatavia 

luottamustehtäviä.
• Kannustamme entisestään jakamaan hyviä käytänteitä piiriyhdistysten välillä 

luottamustehtävien hoidossa.
• Keräämme luottamustoimimaksua luottamustoimissa toimivilta.

2. Organisaatio

2.1 Jäsenistö

Piraattipuolueella on noin 3900 jäsentä. Jäsenet pääsevät vaikuttamaan suoraan puolueen toimintaan
puoluekokouksissa sekä tekemällä aloitteita puoluevaltuustolle tai puoluehallitukselle. 
Äänivaltaisuus puoluekokouksissa edellyttää jäsenmaksun maksamista.

Puolueen jäseneksi voi hakea erikseen, tai voi olla myös pelkän paikallisen piirin jäsen. Joissakin 
piiriyhdistyksissä sallistaan useammankin piiriyhdistyksen yhtäaikainen jäsenyys. Lisäksi 



jäsenmaksu on useimmiten ollut maksettavissa vain puolueelle, vaikkakin piiriyhdistykset voivat 
itsekin määrittää oman jäsenmaksun. Puolueen jäsenmaksu on ollut vapaaehtoinen ja vähävaraisille 
matalampi. Jäsenmaksun maksamalla on mahdollisuus auttaa puoluetta ja samalla varmistaa 
itselleen äänioikeus jäsenkokouksissa.

Puolueen organisaatio on vuosien mittaan rakentunut yksittäisten jäsenten intohimojen perusteella 
pitkälti orgaanisesti. Kannustamme entistä enemmän jäseniä aktivoitumaan puoluetoimintaan ja 
löytämään itselleen sopivat toiminnan tavat.

Tavoitteet ja mittarit
• Tehdään aktiivista jäsenhankintaa sosiaalisessa mediassa mainostamalla, jotta tavoitetaan 

kohdeyleisöä johon muutoin emme ole kontaktissa.
• Kannustamme jäseniä aktivoitumaan ja auttamaan puolueen toiminnassa viestimällä sitä 

jäsenistölle.
• Jäsenmäärä kasvatetaan löytämällä politiikastamme kiinnostuneita oman kuplamme 

ulkopuolelta.
• Jäsenet aktivoituvat puoluetoimintaan ja aktiivien määrä kasvaa.Erilaisten tehtävien 

jakaminen onnistuu piiriyhdistystasolla, sekä puoluehallituksen puheenjohtajiston ja 
puoluesihteerin avulla.

2.2 Organisaation kehittäminen ja toiminnan seuranta

Puoluehallituksen vastuulla on toteuttaa toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Se kokoontuu noin 
kerran kuukaudessa, tarvittaessa kuitenkin useammin. Puheenjohtajan lisäksi on yhdestä kolmeen 
varapuheenjohtajaa. Toimintaa kehitetään siihen suuntaan, että puheenjohtajisto tekee tiiviimmin 
yhteistyötä ja jakaa tehtäviä. Tällä varmistetaan tiedon siirtyminen ja kaikkien jaksaminen.

Puoluevaltuuston vastuulla on valvoa puoluehallituksen toimintaa ja hyväksyä puolueen kannalta 
merkittäviä linjauksia. Se kokoontuu sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin sekä tarvittaessa 
useammin.

Tiivistetään yhteistyötä puoluehallituksen ja piiriyhdistysten välillä. Tähän lisäavuksi on nimetty 
piirikoordinaattoreita. Uusien projektien ympärille perustetaan aktiiveista koostuvia työryhmiä 
tarpeen mukaan. Tämä malli on todettu toimivaksi ja työryhmät ovat kirjoitelleet Telegrammissa ja 
tavanneet Jitsissä. Kuntavaalien jälkeen varaudutaan jatkamaan aktiivista ohjelmatyötä ja kirjataan 
ylös toimivia käytäntöjä kuntavaalien kampanjoinnissa. Kirjauksien kautta on helpompi kehittää 
edelleen ja seuraavien luottamustoimijoiden on helpompi astua mukaan toimintaan. 
Dokumentointeja säilytetään Nextcloudissa (https://pilvi.piraattipuolue.fi) ja julkaistaan 
PiraattiWikissä (https://wiki.piraattipuolue.fi/), sekä Internetsivuilla (https://www.piraattipuolue.fi). 
Käynnistetään pitkäjänteinen strategiatyö, jonka aikajänne on 2-10 vuotta.

Puoluekokous on 26.-27.9.2020 evästänyt puoluehallitusta tulevasta sääntöuudistuksesta. 
Varaudutaan viemään se läpi, kirjoittamaan uudistuksen mukaiset johtosäännöt sekä perustamaan 
sovittelulautakunta.



Tavoitteet ja mittarit
• Seurataan säännöllisesti toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista.
• Järjestetään säännöllisesti puoluehallituksen, piiriyhdistysten hallitusten sekä Piraattinuorten

yhteisiä suunnittelutapaamisia.
• Toimintaa ja hyviä käytäntöjä kehitetään ja dokumentoidaan.
• Kuntapoliittisten toimijoiden työtä ja valtakunnallista näkyvyyttä tuetaan.
• Kuntapoliittisten toimijoiden työn seuraamiseksi tarjotaan jokaiselle kiinnostuneelle 

toimivat matalan kynnyksen tavat.
• Sääntöuudistus viedään onnistuneesti läpi.
• Ohjelmatyöryhmät toimivat aktiivisesti ja pitkäjänteinen strategiatyö käynnistyy.

2.3 Rahoitus

Piraattipuolueen rahoitus koostuu jäsenmaksuista, luottamustoimimaksuista, lahjoituksista sekä 
kannatustuotteiden myynnistä.

Piraattipuolueen rahankeräyslupa on vireillä. Kun se astuu voimaan, puolue kerää lahjoituksia niin 
euroina kuin bitcoineinakin.

Vuonna 2021 kuntavaalit ovat merkittävä kustannuserä.

Tavoitteet ja mittarit
• Kannustamme jäsenistöä maksamaan jäsenmaksunsa automaattisen muistutuksen lisäksi.
• Jäsenmaksujen maksaneuden osuus jäsenistöstä on 10 %.
• Järjestämme rahankeruukampanjoita etenkin vaaleja ajatellen. Jo ennen rahankeräyslupaa 

selvitellään pienkeräyksien mahdollisuutta.
• Piraattipuodin toimintaa kehitetään. Lisäksi Uudenmaan piirin aloittamaa ja testaamaa 

"Piraattien puoti"- on demand printtituotemyyntiä voidaan siirtää suoraan puolueen 
varainhankintaan. Sitä voidaan myös mainostaa puolueen some-tileiltä ja näin tarjota 
matalampaa kynnystä tutustua samalla Piraattien aatemaailmaan.

3 Viestintä

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
• Kirjataan toimivat käytänteet ja tulevaisuuden tavoitteet viestintäsuunnitelmaan.
• Suunnitelma jalkautetaan puoluehallitukselle ja aktiiveille ja sitä ylläpidetään.
• Kuukausittaista kirjettä jäsenistölle jatketaan, sillä se on tärkeä väylä viestiä 

ajankohtaisuuksista jäsenille ja tuoda toimintaamme tutummaksi ja lähemmäksi.

3.2 Ulkoinen viestintä



Ulkoisen viestinnän keskeisimmät kanavat ovat tiedotusvälineet, sosiaalinen media, puolueen oma 
jitsi-palvelin (jitsi.piraattipuolue.fi) ja katukampanjointi. Vaalien aikaan vaalijulisteet ja jaettava 
materiaali ovat näkyvää ulkoista viestintää. Menoihin on varaa rajallisesti, joten 
kustannustehokkuuteen on kiinnitettävä huomiota ja suosittava maksuttomia viestintätapoja. 
Aktiivien kannustaminen on tärkeässä roolissa.

Tavoitteet ja mittarit
• Puolueen ydinviestiä terävöitetään. Mahdollisesti #, jonka käytöstä ohjeita suoraan myös 

jäsenille, jotta he voivat osaltaan osallistua kampanjaan.
• Kirjoitetaan aktiivisesti lehdistötiedotteita ja kannanottoja.
• Graafista ilmettä kehitetään ja vaaleihin tehdään yhtenäinen ja tunnistettava graafinen ilme. 

Teemana on "Tarvitaan järjestelmäpäivitys".
• Puolueen tilit ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja aktiivit tukevat puolueen viestintää.
• Sosiaalisen median näkyvyyttä seurataan.
• Sosiaalisessa mediassa mainostetaan säännöllisesti rahalla, jotta on mahdollista tavoittaa 

yleisö, joka ei meitä vielä tunne. Vaikkakin aihe aiheuttaa monia mielipiteitä, tässä 
taloudellisessa tilanteessa ja näillä hartiavoimilla se on kuitenkin välttämätöntä.

• Tuetaan ehdokkaiden sosiaalisen median viestintää tarjoamalla valmiita kuvia tai muuta 
materiaalia, sekä järjestelmällistä viestien edelleen jakamista ja kommentointia.

• Tarvotaan äänestäjille ja puolueen toiminnasta kiinnostuneille mahdollisuus tavata puolueen 
ehdokkaita ja aktiiveja virtuaalisella kampanjateltalla jitsissä.

• Ajankohtaistetaan Internetsivuja (https://www.piraattipuolue.fi).
• Tarjotaan enemmän tietoa erilaisista viestintäkanavistamme, jotta jäsenillä on mahdollisuuet 

löytää itselleen sopiva tapa olla yhteydessä puolueen viestintään.
• Piraattien vaalilehti, mahdollisesti myös tilattuna tabloid-muotoon, tai itse printattavana 

kokona. Ainakin PDF ja siihen voi alueellisesti lisätä omia teemoja.

3.3 Sisäinen viestintä

Sisäinen viestintä puolueen toimielinten, piiriyhdistysten, aktiivien ja jäsenten välillä toimii. 
Dokumentointi on tärkeä osa sisäistä viestintää. Sisäistä viestintää ohjataan puolueen ylläpitämiin 
viestikanaviin. Sähköpostilistat sopivat massaviesteihin.

Foorumi (https://foorumi.piraattipuolue.fi) soveltuu pitempiin viesteihin ja keskusteluihin sekä 
esimerkiksi aloitteiden tekemiseen. 

Pilvi (pilvi.piraattipuolue.fi) toimii sisäisessä viestinnässä ja dokumentoinnissa.

Jitsi soveltuu videokeskusteluiden ja kokousten etäosallistumisen järjestämiseen. (esimerkiksi 
https://jitsi.piraattipuolue.fi/UudenmaanPiraatit)

Pikaviestikanavina toimivat Telegram, Discord ja IRC, jotka toimivat keskenään yhteen. (kanavat: 
PPFI - Puoluetoimisto, PPFI - Toiminta, PPFI - Vertaistuki, Piraatit, PPFI - Hallituskokous, PPFI - 
Messi, PPFI - Kuntavaaliohjelmatyöryhmä, PPFI - Viestintätiimi, PPFI - Mediaseuranta, sekä 
alueelliset kuten PPFI – Uusimaa)

Tarpeen mukaan sisäistä viestintää tehdään esimerkiksi Facebookissa.(Sivu 
https://www.facebook.com/Piraattipuolue ja ryhmä https://www.facebook.com/groups/9104280748)



Tavoitteet ja mittarit
• Verkkosivujen, piraattiwikin ja muiden palvelujen rakennetta selkeytetään, jotta tarvittavat 

tiedot löytyvät helposti.
• Puoluehallitus pitää piiriyhdistykset ajan tasalla säännöllisellä yhteydenpidolla ja siinä 

avustavat piirikoordinaattorit.
• Jäsenille ja piiritoimijoille on olemassa avoimet kanavat foorumilla ja Telegrammissa, 

joiden kautta lähestyä toimielimiä ja työryhmiä.
• Puoluehallitus tai tiedottaja lähettää koko jäsenistölle säännöllisesti uutiskirjeen. 

Huomioidaan uutiskirjeessä muut kuin suomenkieliset kääntämällä sisältöjä 
mahdollisuuksien mukaan englanniksi.

• Ylläpidetään ajantasaisia sähköpostilistoja piirien ja puolueen tarpeisiin. Varsinainen 
jäsenrekisteri on Membookissa ja alueellisia sähköpostilistoja säilytetään lisäksi Nextcloud 
pilvipalvelussa. Membookin kautta viestien lähettäminen omalle alueelle onnistuu myös 
piiritasolla ja sitä suositaan jatkossa. Näin sähköpostilistoja ei tarvitse pitää enää erikseen 
ajantasalla.

4. Muu vaikuttaminen

4.1 Lainsäädäntöön vaikuttaminen ja kansalaistoiminta

Piraattipuolue vaikuttaa eduskunnan ulkopuolelta lainsäädäntöön esimerkiksi julkisena 
keskustelijana, mielipidevaikuttajana ja lausuntojen antajana. Puolueen edustajat voivat tavata 
viranomaisia ja järjestöjä. Puolue voi järjestää mielenosoituksia tai osallistua niihin.

Tavoitteet ja mittarit
• Annetaan lausuntoja uudistuksista, jotka ovat valmistelussa paikallistasolla, valtiossa tai 

Euroopan unionissa. (Lausunnot.fi)
• Osallistutaan ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun.
• Tehdään omia avauksia aiheista, joista toivomme enemmän julkista keskustelua.
• Osallistutaan puolueen tavoitteiden kanssa yhteensopivien kansalais- ja kuntalaisaloitteiden 

kampanjointiin ja tarvittaessa ollaan aloitteiden tekijöinä.

5. Sidosryhmät

5.1 Kansainvälinen toiminta

Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä ja Euroopan piraattipuolueen jäsen. 
Yhteydenpito eri maiden piraatteihin sekä Euroopan parlamentin piraattidelegaation on tärkeä 
aatteellinen ja käytännöllinen resurssi. Esimerkiksi osana ohjelmatyötä voidaan järjestää 
kansainvälisiä työpajoja tai seminaareja.

Tavoitteet ja mittarit
• Seurataan kansainvälisen piraattiliikkeen kehitystä ja osallistutaan siihen.
• Viestitään kansainvälisen piraattiliikkeen toiminnasta Suomessa.
• Julkaistaan yhteisseminaareista tehtyjä tallenteita uudelleen, jotta tehdään näkyväksi mitä 

olemme tehneet.



• Julkaistaan edelleen muiden piraattien julkaisuita eri kielillä. Mielellään kevyen 
suomennoksen kanssa. Näin tuomme aatteeitamme esiin myös muillekin kuin 
suomenkielisille änestäjillemme.

5.2 Nuorisotoiminta

Piraattinuoret toimii piraattipuolueen nuorisojärjestönä. Puolue tukee mahdollisuuksien mukaan 
nuorisojärjestön toimintaa taloudellisesti. Puolue tukee Piraattinuorten toiminnan laajentamista 
aiempaa useammille paikkakunnille.

Tavoitteet ja mittarit
• Piraattinuoret ovat näkyvä osa piraattitoimintaa kaikissa piireissä.

5.3 Opiskelijatoiminta

Piraattipuoluetta lähellä olevia opiskelijajärjestöjä ja ehdokaslistoja on ollut ainakin Helsingin 
yliopiston akateemiset piraatit HYARR, Aaltopiraatit sekä Tampereen akateemiset piraatit. Puolue 
rohkaisee opiskelijoita piraattihenkiseen toimintaan ja oppilaskuntien vaaleihin osallistumiseen.

Tavoitteet ja mittarit
• Ylioppilas- ja opiskelijakuntien vaaleissa on piraattilistoja. 
• Kuvataan toimintatavat ja yhteydenottolista, jotta Piraattilistat saadaan toimitettua 

jatkossakin oppilaskuntien vaaleihin.
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