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Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2022

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.

Vuotta 2022 määrittää yhtäältä tammikuussa järjestettävät ensimmäiset aluevaalit, toisaalta yhä 
jatkuva puolueen uudistustyö.

1. Vaaleissa ja luottamustehtävissä vaikuttaminen

1.1 Aluevaalit 2022

Piraattipuolue osallistuu aluevaaleihin tammikuussa 2022 ja näyttäytyy niissä uskottavana 
radikaalisti avoimen demokratian, parempien sosiaali- ja terveyspalveluiden, erityisesti inhimillisten
mielenterveys- ja päihdepalveluiden puolustajana.

Vaikka aktiivisin kampanjointi sijoittuu tammikuulle, valtaosa pohjatyöstä tehdään jo syksyn 
puolella. Puoluehallitus vastaa valtakunnallisen kampanjan koordinoinnista ja tukee piiriyhdistyksiä
esimerkiksi tuottamalla kampanjamateriaalia ja järjestämällä kampanjatilaisuuksia verkossa. 
Huomattavin yksittäinen kampanjaponnistus on puheenjohtaja Riikka Niemisen koko Suomen 
kattava kiertue. Piiriyhdistykset päättävät alueellisista tavoitteista, asettavat ehdokaslistat ja 
vastaavat paikallisista kampanjoista.

Sekä valtakunnallisesti että paikallisesti huolehditaan puolueen aktiivien ja ehdokkaiden 
jaksamisesta. Jaksamiseen vaikuttaa työtehtävien jakaminen ja myös toisten kannustaminen. 
Aktiivisia tekijöitä hankitaan viestimällä jäsenistölle tehtävistä, joihin kaivataan tekijöitä.

Tavoitteet ja mittarit
• Puolueella on ehdokaslistoja kunnissa ympäri Suomea.
• Valtakunnallinen kannatus on suurempi kuin kuntavaaleissa 2021 (0,1 %).



• Uusiin aluevaltuustoihin valitaan piraatteja eri puolilla Suomea, erityisesti perinteisesti 
vahvoilla alueilla Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla.

• Yksikään puoluetoimija ei pala loppuun kampanjan aikana.

1.2 Eduskuntavaaleihin 2023 valmistautuminen

Eduskuntavaaleihin valmistaudutaan vuoden 2022 aikana kehittämällä edelleen 
puolueorganisaatiota ja politiikan sisältöjä. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla vaaleihin 
valmistaudutaan rekrytoimalla ehdokkaita ja laatimalla vaaliohjelma.

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

Puolue tarjoaa ehdokkaille opastusta ja työkaluja tehokkaampaan vaalimarkkinointiin.

Tavoitteet ja mittarit
• Puolueen nettisivut uudistetaan vuoden 2022 aikana.
• Kaikissa vaalipiireissä on laadukas piraattien ehdokaslista.
• Vuoden loppuun mennessä on hyväksytty valtakunnallinen vaaliohjelma ja ensimmäiset 

ehdokkaat.
• Vaalityön tavoitteena on korkeampi valtakunnallinen kannatus kuin eduskuntavaaleissa 2019

(0,6 %), kuntavaaleissa 2021 (0,1 %) ja aluevaaleissa 2022.

2. Organisaatio

2.1 Jäsenistö

Piraattipuolueella on noin 3517 jäsentä (4.11.2021), jotka ovat samaan aikaan aktiivitoiminnan 
yleisö ja resurssi. Jäsenille tiedotetaan säännöllisesti ajankohtaisista asioista (ks. sisäinen viestintä). 
Jäsenten mielipiteitä kysytään tärkeissä linjauksissa kyselyillä tai jäsenäänestyksillä. Jäsenet 
pääsevät suoraan vaikuttamaan toimintaan puoluekokouksissa tai tekemällä aloitteita 
puoluevaltuustolle tai puoluehallitukselle. Äänivaltaisuus puoluekokouksissa edellyttää 
jäsenmaksun maksamista.

Puoluetoiminta on parviorganisaation tavoin pitkälti aktiivijäsenten näköistä. Jäseniä 
kannustetaankin aktivoitumaan ja löytämään itselleen sopivat toiminnan tavat. Valmiiksi mietityt 
tehtävänkuvat voivat auttaa rekrytoinnissa.

Uusia jäseniä hankitaan tekemällä puoluetoiminnasta näkyvää sellaisillekin yleisöille, joita emme 
tavallisesti tavoita.

Tavoitteet ja mittarit
• Tehdään aktiivista jäsenhankintaa kertomalla puolueesta tutuille ja tuntemattomille, toreilla 

ja sosiaalisessa mediassa.
• Muotoillaan aktiivien rekrytoinnin tueksi kuvauksia avoimista vapaaehtoistehtävistä.

2.2 Organisaation kehittäminen ja toiminnan seuranta

2.2.1 Toimielimet ja työnjako



Aktiivien roolitusta ja toimielimien työnjakoa selkeytetään. Puoluehallitus toteuttaa 
toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä vastaa yleisesti päivittäisestä toiminnasta. Viralliset 
päätökset tehdään noin kerran kuussa julkisissa kokouksissa, tarvittaessa puoluehallitus kokoontuu 
useammin. Kokousten koollekutsuminen ja puheenjohtaminen kiertää puheenjohtajiston kesken.

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

Puolueessa on käynnissä sääntömuutos, jossa toimielimien joukkoon lisätään sovittelulautakunta.

Kaikkien aktiivien ei tarvitse olla sääntömääräisissä toimielimissä, vaan toimintaa voi tehdä 
itsenäisesti tai tiimeissä, joita voi perustaa tarpeen mukaan. Aktiivien työnjakoa ja selkeytetään 
esimerkiksi ottamalla käyttöön ja jalkauttamalla puoluesihteeri Satu Immosen valmistelema 
funktionaalinen organisaatiomalli.

Tiivistetään yhteistyötä puoluehallituksen ja piiriyhdistysten välillä. Etsitään tähän vastuuhenkilöksi
uusi piirikoordinaattori. Lisäksi järjestetään kaksi kertaa vuodessa puoluehallituksen, 
piiriyhdistysten ja piraattinuorten suunnittelutapaaminen.

2.2.2 Ohjelma- ja strategiatyö

Jatketaan aktiivista ohjelmatyötä keskittyen piraattipolitiikan ydinkysymyksiin ja perinteisten 
piraattiteemojen tuomiseen 2020-luvulle. Valmistellaan eduskuntavaaliohjelma.

Tehdään pitkäjänteistä strategiatyötä, jonka aikajänne on 2-10 vuotta. Vuonna 2022 varaudutaan 
siihen, että puoluetoiminnan laatu muuttuu radikaalisti eduskuntavaalien 2023 jälkeen. Hyvässä 
tapauksessa piraatit pääsevät eduskuntaan ja puolueen resurssit selvästi lisääntyvät, mutta samalla 
täytyy hakea toimivaa yhteistyömallia eduskuntaryhmän, puolueorganisaation ja aktiivien välillä. 
Siinä ikävämmässä tapauksessa, että eduskuntapaikkaa ei tule, edessä on joko uusien 
kannattajakorttien kerääminen tai toiminnan luonteen uudelleenarviointi, esimerkiksi keskittyminen
vaalien sijaan aatteelliseen työhön, tiedotus- ja koulutustoimintaan, lobbaamiseen ja suoraan 
toimintaan.

2.2.3 Puoluekokous

Syksyllä 2022 järjestetään puolueen sääntömääräinen puoluekokous.

2.2.4 Dokumentointi

Dokumentoidaan parhaamme mukaan hyviä toimintakäytäntöjä. Dokumentteja säilytetään 
arkistossa (https://arkisto.piraattipuolue.fi/), NextCloudissa (https://pilvi.piraattipuolue.fi), wikissä 
(https://wiki.piraattipuolue.fi/) ja internetsivulla ( https://www.piraattipuolue.fi).

Tavoitteet ja mittarit
• Seurataan säännöllisesti toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista.
• Järjestetään vuoden aikana ainakin kahdesti puoluehallituksen, piiriyhdistysten hallitusten 

sekä Piraattinuorten yhteinen suunnittelutapaaminen.
• Toimintaa ja hyviä käytäntöjä kehitetään ja dokumentoidaan.
• Puolueohjelmaa päivitetään, eduskuntavaaliohjelma laaditaan.



2.3 Rahoitus

Piraattipuolueen rahoitus koostuu jäsenmaksuista, luottamustoimimaksuista, lahjoituksista sekä 
kannatustuotteiden myynnistä. Puolue kerää lahjoituksia euroina ja kryptovaluuttoina. Taloustiimi 
hallinnoi tarpeelliseksi katsomiaan tilejä. Kryptovaluutat realisoidaan euroiksi tasaisin väliajoin.

Vuonna 2022 aluevaalit ovat merkittävä kustannuserä.

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

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 puolueen verkkosivut, 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, sillä myös puskaradio eli jokaisen aktiivin, tukijan 
ja puolueesta kiinnostuneen arkinen puhe piraateista vie viestiä eteenpäin.

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 "Radikaalia avoimuutta".
• Puolueen tilit ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja aktiivit tukevat puolueen viestintää.
• Sosiaalisen median näkyvyyttä seurataan.
• Tuetaan ehdokkaiden sosiaalisen median viestintää tarjoamalla valmiita kuvia tai muuta 

materiaalia, sekä järjestelmällistä viestien edelleen jakamista ja kommentointia.
• Tarjotaan äänestäjille ja puolueen toiminnasta kiinnostuneille mahdollisuus tavata puolueen 

ehdokkaita ja aktiiveja virtuaalisella vaaliteltalla jitsissä ja Telegramissa.
• Ajankohtaistetaan Internetsivuja (https://www.piraattipuolue.fi).



• Tarjotaan enemmän tietoa erilaisista viestintäkanavistamme, jotta jäsenillä on mahdollisuuet 
löytää itselleen sopiva tapa olla yhteydessä puolueen viestintään.

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) ja wiki (wiki.piraattipuolue.fi) toimivat 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. Yleiseen, 
hyvin kevyesti moderoituun keskusteluun on tarkoitettu Piraatit. Puoluehallituksen julkisiin 
kokouksiin on tarkoitettu Hallituskokous. Ehdokkaille, aktiiveille ja kiinnostuneille äänestäjille on 
tarkoitettu Vaaliteltta. Aktiivisia sisäisiä viestintäkanavia ovat ainakin Puoluehallitus, 
Puoluevaltuusto, Puoluetoimisto (yleiseen aktiivitoiminnan koordinointiin), Vertaistuki (vapaaseen 
jutusteluun), Mediaseuranta (someviestinnän koordinointiin). Tiimeillä ja piiriyhdistyksillä on omia 
kanaviaan.

Tarpeen mukaan sisäistä viestintää tehdään esimerkiksi Facebookin julkisessa ryhmässä 
Piraattipuolue tai sisäisissä ryhmissä Piraattipuolue (suljettu osasto) sekä Piraattiaktiivit.

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

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

avustamaan valitaan piirikoordinaattori.
• 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. Myös muuta 
suoraa kansalaistoimintaa voidaan harjoittaa. Yksi mahdollinen kansalaistoiminnan muoto on 
kansalaisille suunnattu valistus- ja tiedonvälitystoiminta.

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. Eri maiden piraattien luokse voidaan myös järjestää 
vierailuja ja kutsua heitä vierailemaan suomalaisten piraattien luona.

Tavoitteet ja mittarit
• Seurataan kansainvälisen piraattiliikkeen kehitystä ja osallistutaan siihen.
• Viestitään kansainvälisen piraattiliikkeen toiminnasta Suomessa.
• Julkaistaan edelleen muiden piraattien julkaisuita eri kielillä. Mielellään kevyen 

suomennoksen kanssa. Näin tuomme aatteeitamme esiin myös muillekin kuin 
suomenkielisille änestäjillemme.

• Vieraillaan puolin ja toisin eri maiden piraattien luona.

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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