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Hyväksytty Piraattipuolueen puoluevaltuuston kokouksessa 2020 

Piraattipuolueen toimintakertomus vuodelta 2019  
 
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. 
 
Puolueen keskeisiin arvoihin kuuluu avoimuus raha-asioissa ja päätöksenteossa. 
Piraattipuolue on ollut puoluerekisterissä 13.8.2009 - 7.5.2015 sekä uudelleen 
2.6.2016 alkaen. Puolue on osallistunut eduskuntavaaleihin 2011, 2015 ja 2019 ja 
kuntavaaleihin 2012 ja 2017 sekä eurovaaleihin 2014 ja 2019 ollen 
säännönmukaisesti suurimpia eduskunnan ulkopuolisia toimijoita. 
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1. Vaaleissa vaikuttaminen ja poliittiset ohjelmat 
 

1.1. Eduskuntavaalit 2019 
 
Puolue osallistui eduskuntakuntavaaleihin, mutta ei onnistunut saamaan 
kansanedustajanpaikkoja. Ehdokasasettelusta ja kampanjoinnista vastasivat pääosin 
puolueen piiriyhdistykset. Ehdokasasettelu aloitettiin syksyllä 2018 ja sitä jatkettiin 
vuoden 2019 alkuun. Piraattipuolueella oli ehdokkaita kaikissa vaalipiireissä, 
yhteensä 88 ehdokasta. Puolue oli vaaliliitossa Helsingin vaalipiirissä Feministisen 
puolueen, Liberaalipuolueen ja Eläinoikeuspuolueen kanssa. Lisäksi 
Liberaalipuolueen kanssa oltiin vaaliliitossa Uudenmaan, Varsinais-Suomen, 
Hämeen, Pirkanmaan, Vaasan ja Oulun vaalipiireissä. 
 
 

1.2. Europarlamenttivaalit 2019 
 
Puolue osallistui europarlamenttivaaleihin, mutta ei onnistunut saamaan 
europarlamentaarikon paikkoja. Puolueen vaaliehdokkaat valittiin 
jäsenäänestyksellä. Ehdokkaita oli lopulta kolmetoista. Puolue oli vaaliliitossa 
Liberaalipuolueen kanssa, jolla oli ehdokkaita seitsemän. 
 
 

1.3. Valtakunnallinen ja paikallinen toiminta 
 
Puolueella on yhdessätoista manner-Suomen eduskuntavaalien vaalipiirissä toimiva 
piiriyhdistys, jotka vastaavat ensisijaisesti toiminnan järjestämisestä alueellaan. 
Oulun piirin toiminta tyrehtyi vuoden 2019 aikana. Tapahtumista tiedotetaan 
puolueen kalenterissa ja eri some-kanavissa. 
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1.4. Rahoitus 
 
Puolueen rahoitus nojaa lahjoituksiin ja jäsenmaksuihin, koska puoluetukea saavat 
Suomessa edelleen käytännössä vain eduskuntapuolueet. 
 
Puoluehallitus suositti eduskuntavaaleihin 50 euron ja europarlamenttivaaleihin 100 
euron ehdokasmaksua vaalikulujen rahoittamiseksi. Koska piiriyhdistykset vastasivat 
eduskuntavaalien ehdokasasettelusta, ne päättivät lopulta itsenäisesti 
ehdokasmaksun suuruudesta eduskuntavaaleissa. 
 
Rahoitusta on saatu myös luottamustoimimaksuista, joita vuoden 2019 aikana kertyi 
niin vaalilautakunnissa kuin kunnallisissa luottamustoimitehtävissä toimimisesta. 
Puoluehallitus on linjannut luottamustoimimaksujen jakautumisesta 50/50 -suhteella 
luottamustoimimaksuja keräävän piirin ja puolueen välillä. Puoluehallitus on ohjannut 
luottamustoimimaksujen suuruudeksi 25%, mutta piiriyhdistyksillä on mahdollisuus 
omalla päätöksellä muuttaa sen suuruutta. 
 
Vuoden aikana kerättiin jäsenmaksuja 4010,00 €. Luottamustoimimaksuista kertyi 
10280,68 €, joista tilitettiin piireille noin puolet. Ehdokasmaksuja kerättiin 1570,00 €. 
 
Näiden lisäksi puolue sai lahjoituksia 2090,42 €. Piraattipuodista saatiin tuloja 770,00 
€. Osa tuloista oli aiemmin saatujen Bitcoin-lahjoitusten realisointia. 
 
Tulot olivat vuoden 2019 aikana yhteensä 19338,04€. 
 
 

1.5. Puolueohjelma 
 
Puolueohjelmaa ei vuoden 2019 aikana uudistettu. Suunnitteilla on muutoksia sekä 
puolueohjelmaan että puolueen sääntöihin, mutta nämä toteutuvat vasta vuoden 
2020 aikana.  
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2. Organisaatio 
 

2.1. Jäsenistö 
 
Vuoden 2019 aikana puolueeseen liittyi 139 jäsentä ja jäsenmäärä oli vuoden 
lopussa 4049. 
 
 

2.2. Viestintä 
 
Puolue julkaisi vuoden 2019 aikana kolme lehdistötiedotetta. Jäsenistölle lähetettiin 
seitsemän jäsenkirjettä. 
 
Sosiaalisessa mediassa puolueen kannalta tärkeiden aiheiden jakaminen on toiminut 
hyvin ja aktiivisesti. Viestintää ohjataan sille suunnatulla kanavalla, jossa päivityksiä 
eritoten on vuoden aikana julkaissut Janne Uotila. 
 
Vuoden mittaan havaittiin, että sisäistä viestintää täytyy kehittää radikaalisti, koska 
piiriyhdistyksillä ja puolueen aktiiveilla on vaikeuksia pysyä ajan tasalla puolueen ja 
sen hallituksen toiminnasta. Reaaliaikaista viestintää on pyritty helpottamaan eri 
keskustelualustojen välisten siltauksien muodostamisella ja niiden ylläpidolla. Tällä 
hetkellä käytössä ovat IRC, Telegram- ja Discord-palvelut, joiden kautta aktiivit 
voivat osallistua keskusteluihin itselle mieluisimmalla välineellä. 
 
 

2.3. Organisaation kehittäminen ja toiminnan seuranta 
 
Vuoden 2019 aikana järjestettiin kaksi ylimääräistä puoluekokousta. 
 
Puoluehallituksen kokoonpano 1.1.2019 oli seuraava: 
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● Petrus Pennanen, puheenjohtaja 
● Markku Brask, varapuheenjohtaja 
● Arto Lampila, varapuheenjohtaja 
● Ahto Apajalahti 
● Ville Hautakangas 
● Harri Kivistö 
● Jonna Lähdemäki 
● Pekka Mustonen, puoluesihteeri 
● Janne Uotila, some-vastaava 
● Pasi Vähämartti, taloudenhoitaja 
● Pauli Eronen, varajäsen 
● Veera Kontiokari, varajäsen, tiedottaja 
● Janne Paalijärvi, varajäsen 

 
Jonna Lähdemäki erosi puoluehallituksesta huhtikuussa, Ahto Apajalahti 
toukokuussa ja Markku Brask syyskuussa. 
 
3. maaliskuuta järjestettiin ylimääräinen puoluekokous Helsingissä. Kokouksen 
pääasiana oli puoluevaltuuston valitseminen. Puoluevaltuusto on uusi toimielin, 
jonka perustaminen hyväksyttiin edellisessä puoluekokouksessa. Puoluekokousten 
rutiiniluontoiset tehtävät (lähinnä toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, talousarvio ja 
tilinpäätös) siirtyvät puoluevaltuustolle ja sääntömääräinen puoluekokous 
järjestetään jatkossa vain joka toinen vuosi. Samalla puoluevaltuuston roolina on 
valvoa puoluehallituksen toimintaa. Puoluevaltuustoon valitaan puheenjohtaja, 15-40 
varsinaista jäsentä ja 0-20 varajäsentä. 
 
Puoluevaltuustoon valittiin 3.3.2019: 
 

● Ari-Martti Hopiavuori, puheenjohtaja 
● Marek Nečada 
● Juho Karvinen 
● Toni Salomäki 
● Ari-Pekka Pulkkis 
● Sami Mattila 
● Hannu Mäkäräinen 
● Petra Salmi 
● Saga Nyrén 
● Riku Martikkala 
● Richard Andersson 
● Maija Li Raudaskoski 
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● Kausti Rantalainen 
● Raoul Plommer 
● Merja Kiiskinen 
● Ari Ryynänen 
● Mikko Heikkilä 
● Tiia Löfqvist 
● Riikka Nieminen 

 
Puoluevaltuusto valitsi varapuheenjohtajakseen Juho Karvisen. Puoluevaltuustosta 
erosivat keväällä omalla ilmoituksellaan Tiia Löfqvist ja Sami Mattila sekä syksyllä 
Merja Kiiskinen. 
 
Lisäksi järjestettiin puoluevaltuuston aloitteesta ylimääräinen puoluekokous 
30.11.2019 Helsingissä. Kokouksessa päätettiin olla lakkauttamatta puoluetta ja 
pysyä edelleen puoluerekisterissä. 
 
Kokouksessa valittiin myös uusi puoluehallitus: 
 

● Pekka Mustonen, puheenjohtaja 
● Marek Nečada, varapuheenjohtaja 
● Riikka Nieminen, varapuheenjohtaja 
● Raoul Plommer, varapuheenjohtaja 
● Tuomas Ali-Hokka 
● Ville Hautakangas 
● Satu Immonen 
● Jarno Luoma-Nirva 
● Jari Robson 
● Tomi Pohjalainen, varajäsen 

 
Puoluehallitus valitsi taloudenhoitajaksi Pasi Vähämartin ja some-vastaavaksi Jari 
Savolaisen. Tuomas Ali-Hokka valittiin tiedottajaksi, Satu Immonen puoluesihteeriksi 
ja Jari Robson piirikoordinaattoriksi. Raoul Plommer jatkaa kansainvälisten asioiden 
hoitajana yhdessä Maija Li Raudaskosken kanssa. 
 
Puoluevaltuusto kokoontui vuonna 2019 kolme kertaa. 
 
Puoluevaltuusto on toiminut hyvässä yhteishengessä puoluehallituksen kanssa. 
Valtuusto antoi puoluehallitukselle lausuman siitä, mitä puolueen puheenjohtaja voi 
puolueen nimissä viestiä.  
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Piraattipuolueen arvojen mukaisesti puolueen toiminta halutaan pitää 
mahdollisimman avoimena. Puoluehallituksen kokoukset ovat olleet kaikille vapaasti 
seurattavissa IRC:ssä ja siihen sillatuissa palveluissa #hallituskokous-kanavalla. 
Kokousten pöytäkirjat ja puolueen taloustilanne ovat vapaasti saatavilla verkossa. 
 
 

3. Muu vaikuttaminen ja sidosryhmät 
 

3.1. Lainsäädäntöön vaikuttaminen ja kansalaistoiminta 
 
Puolue ei antanut lainsäädäntöä varten lausuntoja 2019 aikana. 
 
Puolue on edellisvuoden tapaan ollut näkyvissä vastustamalla aktiivisesti 
asianajotoimistojen lähettämiä, väitettyihin tekijänoikeusloukkauksiin liittyviä kirjeitä 
ja ylläpitänyt kiristyskirje.fi-verkkosivua. Erityisesti Janne Paalijärvi on perehtynyt 
kirjeisiin. 
 

3.2. Kansainvälinen toiminta 
 
Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä ja tekee yhteistyötä muiden 
maiden piraattipuolueiden kanssa. Piraattipuolueella ja Piraattinuorilla on ollut 
yhteyksiä erityisesti Ruotsin, Saksan ja Viron piraattipuolueisiin. Piraattipuolue on 
Euroopan piraattien (PPEU) jäsen. Eurooppalaiset piraatit saivat 
europarlamenttivaaleissa 2019 yhteensä neljä paikkaa. 
 
 

3.3. Nuorisotoiminta 
 
Puolueen nuorisotoiminnasta huolehtii nuorisojärjestö Piraattinuoret. Toiminta on 
vakiintunutta ja nuorisojärjestö toimii yhä luontevammin omana organisaationaan. 
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Piraattinuorten aktiivisuus on ollut suurinta pääkaupunkiseudulla etenkin Helsingissä 
sijaitsevan toimitilan ansiosta. Puolue on kannustanut piiriyhdistyksiä valitsemaan 
hallitukseensa nuorisovastaavan, jotta nuorisotoimintaa saadaan ylläpidettyä 
yksinkertaisemmin myös paikallistasolla. 
 
 

3.4. Opiskelijatoiminta 
 
Piraattipuoluetta lähellä olevia opiskelijajärjestöjä ovat Helsingin yliopiston 
akateemiset piraatit H-YARR ja Aalto-yliopiston piirissä toimiva Aaltopiraatit, jotka 
toimivat toistaiseksi rekisteröimättöminä yhdistyksinä. Piraattipuolue tuki 
opiskelijatoimintaa tarjoamalla järjestöjen käyttöön visuaalista materiaalia, 
viestintäapua sekä verkkopalveluja.  
 

 
 


