
Vuoden 2010 toimintasuunnitelman toteutumiskatsaus
Toteutumiskatsaus vuosikokouksessa 15.11.2009 vuodelle 2010 hyväksyttyjen tavoitteiden 
toteutumisesta. Suluissa oleva pieni merkintä viittaa toteutumiseen edellisellä vuosineljänneksellä.

 ✓ = toteutunut hyvin

— = toteutunut tyydyttävästi

X = toteutunut huonosti

Tavoite Toteutuminen
31.12.2010

Muuta

1. Piiriyhdistysten perustamisia 
jatketaan vuonna 2010 siten, että 
mahdollisimman moneen vaalipiiriin 
saadaan rekisteröity piiriyhdistys 
alkusyksyyn mennessä, jotta 
eduskuntavaalien ehdokasasettelu 
voitaisiin aloittaa riittävän ajoissa.

✓

(—)

Huhti-kesäkuussa perustettiin 
piiriyhdistykset Ouluun, Etelä-Savoon 
ja Hämeeseen. Loppuvuodesta oli 
tavoitteena perustaa lisää 
piiriyhdistyksiä, mikä ei toteutunut. 
[Vaasaan perustettiin tammikuussa 
2011.]

Tavoitteet Q4: Heinä-elokuussa perustetaan Vaasaan, Satakuntaan, Lappiin ja Pohjois-Savoon.
2. Piiriyhdistykset alkavat 
mahdollisuuksien rajoissa ottaa vastaan 
ilmoittautumisia ehdokkaaksi heti 
keväällä pidettävän puoluekokouksen 
jälkeen ja hoitavat ssääntöjensä 
puitteissa ehdokkaiden valinnan ja 
esittelyn puoluehallitukselle.

✓ Ehdokasasettelu eteni loppuvuodesta. 
Osalla piireistä se oli vielä kesken, 
mutta ei niin, että siitä aiheutuisi 
erityisiä ongelmia.

Tavoitteet Q4: Ehdokasasettelumenettely selkiytetään kesällä.
3. Hallitus huolehtii aktiivien määrän 
lisäämisestä siten, että vuoden loppua 
lähestyttäessä puolueella on riittävät 
henkilöresurssit vaalikampanjan 
toteuttamiseen.

—

(X)

Paikallistoiminta aktivoitui 
loppuvuodesta. Uusien aktiivien 
houkuttelemisen organisoinnissa olisi 
ollut kuitenkin parantamisen varaa.

Tavoitteet Q4: Paikallistapaamisten ja vaalityöryhmän/-verkoston toiminnan kautta lisää porukkaa. 
Facebookista yms. rekrytointi. Ehdokkaiden omat tukiryhmät.
4. Hallitus laatii alkuvuodesta alustavan 
tulo- ja menokehyksen vaalikampanjaa 
varten. Kehystä täydennetään 
myöhemmin varsinaisella 
vaalibudjetilla. 

X Todettiin, ettei erillisen vaalibudjetin 
laatiminen ollut tarkoituksenmukaista.

Tavoitteet Q4: Puoli vuotta ennen vaalipäivää (marraskuun puolivälissä) jonkinlainen vaalibudjetti.
5. Hallitus vastaa vaalikampanjoinnin 
varainkäytön huolellisesta ja 
kustannustehokkaasta suunnittelusta.

X
(—)

Varainkäyttöä ei pystytty arvioimaan 
riittävällä tarkkuudella etukäteen, 
toisaalta tarvekin arvioitiin aiottua 
vähäisemmäksi.

Tavoitteet Q4: Kampanjan raamit selville alkusyksyyn mennessä.
6. Piraattipuolueen vaalikampanja 
aloitetaan maalis-huhtikuussa 
pidettävän puoluekokouksen 
yhteydessä. Tällöin julkaistaan 

— Puoluekokous pidettiin vasta 
toukokuun lopulla. Vaalisivuston 
julkistaminen viivästyi myös aiotusta, 
se julkaistiin 8.6.



vaalisivut ja aloitetaan ehdokkaiden 
valintaprosessi.
Tavoitteet Q4: -
7. Vuoden 2010 viimeisen neljänneksen 
aikana aloitetaan varsinainen 
vaalimainonta ja lisätään 
vaalikampajointiin liittyvää 
paikallistoimintaa. Mainos- ja 
tiedotusmateriaalit suunnitellaan 
riittävän ajoissa.

— Materiaalin suunnittelu oli käynnissä, 
mutta aikataulu oli myöhässä aiotusta.

Tavoitteet Q4: Kolmessa vaiheessa. Kesällä yleisluontoista vaaleihin liittyvää tiedotusmateriaalia. 
Syksyllä ehdokkaisiin liittyvää. Ehdokasnumeroiden saamisen jälkeen loput.
8. Yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja 
viranomaisten kanssa lisätään. — Ei erityisesti ole lisätty.

Tavoitteet Q4: Kulttuuri-, teos- ja kirjastoalan järjestöjä, radiot. Viranomaisiin otetaan yhteyttä 
aktiivisemmin. Tiedotetaan Piraattipuolueen sanomisista ja tekemisistä niitä järjestöjä yms. joita aihe 
kiinnostaa.
9. Yhteistyötä luovan työn tekijöitä ja 
kulttuurin tuottajia edustavien 
järjestöjen kanssa syvennetään.

— Ei erityisesti ole syvennetty.

Tavoitteet Q4: -
10. Yhteistyötä viranomaisten kanssa 
pyritään lisäämään tarkoituksena 
vaikuttaa lainvalmisteluun riittävän 
varhaisessa vaiheessa. Käydään 
aktiivisesti viranomaisten järjestämissä 
keskustelu- ja muissa tilaisuuksissa, 
sovitaan tapaamisia ja jaetaan tietoa.

✓

(—)

Tilaisuuksissa on käyty aktiivisesti 
sikäli kun niitä on järjestetty.

Tavoitteet Q4: Piiritasolla seurataan tapahtumia. Ks. 8.
11. Piraattipuolue osallistuu 
ajankohtaisten lakihankkeiden ympärillä 
käytävään kansalaiskeskusteluun ja 
kansalaistoimintaan, kuten 
mielenosoituksiin, ja yhteistyötä muiden 
kansalaisjärjestöjen kanssa lisätään.

— Mielenosoituksiin ei ole osallistuttu. 
Ajankohtaisten lakihankkeiden 
ympärillä käytävään keskusteluun on 
osallistuttu. Yhteistyötä ei erityisesti ole 
lisätty.

Tavoitteet Q4: Loppuvuoden aikana järjestetään ainakin yksi suurmielenosoitus (esim. 
varoituskirjelaki, Freedom not fear).
12. Puolue osallistuu toimintavuoden 
aikana monenlaisiin jäsenistöä 
kiinnostaviin tietoyhteiskunta- ja 
kulttuuritapahtumiin.

✓ Osallistuttu/osallistuminen suunnitteilla 
useisiin tapahtumiin.

Tavoitteet Q4: Autetaan piiriyhdistyksiä osallistumaan tapahtumiin (pöydänpito, esitelmät, 
keskustelut). Wikiin sivu, jolla helpotetaan tapahtumien seuraamista.
13. Piraattipuolueen (vilkas) tiedotus- ja 
julkaisutoiminta tapahtuu myös vuonna 
2010 ensisijaisesti verkossa.  

✓ Tiedotustoiminta on ollut vilkasta.

Tavoitteet Q4: Aktiivilistaa hyödynnetään. Ks. 8.
14. Lisäksi tiedotuskanavina toimivat 
säännöllisesti ilmestyvä jäsenlehti ✓ Purje ilmestynyt säännöllisesti, 

Piraattiradio harvakseltaan.



Purje, jota julkaistaan myös 
paperiversiona, sekä Piraattiradio.
Tavoitteet Q4: Levitetään Purjetta kirjastoihin ja piirijärjestöille. Alkusyksystä Piraattiradion 
konseptia uudistetaan ja mietitään live-nettiradion perustamista.
15. Toimintavuonna tavoitteena on 
myös lisätä audiovisuaalisen 
tiedotusmateriaalin määrää. 

— Lisätty hieman.

Tavoitteet Q4: Heinäkuun loppuun mennessä puolueelle, syyskuun loppuun mennessä 
piiriyhdistyksille.
16. Hallitus parantaa tiedotusta 
jäsenistölle. — Postituslistoja on alettu hyödyntää 

joissakin piireissä. Facebook- ja 
Twitter-tiedotus on ollut aktiivista.

Tavoitteet Q4: PirateWebiä hyödynnetään sisäisessä tiedotuksessa. Puolueen, Piraattinuorten ja 
piiriyhdistysten hallitusten sähköpostilista aktiiviseen käyttöön.
17. Vuonna 2010 lisätään näkyvyyttä 
sosiaalisilla verkkosivustoilla. ✓ Näkyvyyttä on lisätty Facebookissa ja 

Twitterissä. Aktiivien ovat bloganneet 
aktiivisesti.

Tavoitteet Q4: Piiriyhdistysten nettisivut ja blogit sekä yhteisöpalvelunäkyvyys kuntoon kesällä.
18. Aktiivijäsenten määrän 
kasvattamista varten aktiiveille 
suunnattuja tiedotuskanavia 
parannetaan.

— Postituslistoja on alettu hyödyntää 
joissakin piireissä. Facebook- ja 
Twitter-tiedotus on ollut aktiivista.

Tavoitteet Q4: PirateWebin kautta aktiiveille viestejä, lisäksi piiriyhdistysten keskustelulistat.
19. Tavoitteena on, että Piraattipuolue 
seuraa jatkuvasti meneillään olevia 
puolueen agendaan liittyviä 
lainsäädäntöhankkeita ja reagoi niihin 
riittävän varhaisessa vaiheessa. 

— Hankkeita seurataan ja niihin 
reagoidaan, mutta seuraaminen voisi 
olla tiiviimpää ja reagointi 
varhaisempaa.

Tavoitteet Q4: Muodostetaan porukka lakihankkeiden seurantaan.
20. Tavoitteena on, että puolueen 
jäsenmäärä kasvaa jatkuvasti koko 
toimintavuoden ajan siten, että se on 
vuoden 2010 lopussa ainakin 
kaksinkertainen vuoden alkuun nähden.

— Jäsenmäärä on kasvanut jatkuvasti. 
Kasvutavoitte ei kuitenkaan toteutunut.

Tavoitteet Q4: Mainostetaan Olepiraatti.fi-domainia yhteisöpalveluissa yms.
21. Puoluekokousten yhteydessä 
otetaan käyttöön epäviralliset sähköiset 
jäsenäänestykset ja epävirallista 
etäosallistumista kehitetään.

— Epävirallisia sähköisiä 
jäsenäänestyksiä ei kokeiltu. 
Etäosallistumista puoluekokoukseen 
kehitettiin jonkin verran.

Tavoitteet Q4: Loppuvuoden aikana järjestetään epävirallisia jäsenäänestyksiä.
22. Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja 
kokoukset pidetään enimmäkseen 
IRC:ssä.

✓ Hallitus on kokoontunut säännöllisesti 
ja kokoukset pidettiin IRC:ssä.

Tavoitteet Q4: -
23. Vastuuta käytännön toiminnasta 
siirretään enemmän piiriyhdistyksille ja 
Piraattinuorille.

✓ Piiriyhdistykset ja Piraattinuoret 
järjestävät toimintaa oma-aloitteisesti.

Tavoitteet Q4: Toiminnan siirtäminen helpottuu piiriyhdistyksen ja puoluehallituksen yhteydenpitoa 



parantamalla.
24. 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.

X Sama tilanne kuin edellisen vuoden 
lopulla. Tiedotus ennemminkin 
jälkikäteistä. Lausunnot valmistellaan 
liian viime tingassa.

Tavoitteet Q4: Ks. 19. Olennaisista hallituksen kokouksissa käsiteltävistä asioista etu- ja/tai 
jälkikäteen tiedotusta keskustelupalstalle/blogiin.
25. Hallitus edistää monipuolista 
sisäistä keskustelua puolueen 
toiminnasta ja tavoitteista. 

— Vaaliohjelman valmistelu lisäsi 
keskustelua aktiivien keskuudessa. 
Parannettavaa olisi kuitenkin vielä.

Tavoitteet Q4: Vaaliohjelmaa tarkistetaan syyskokouksessa.
26. Hallitus arvioi toimintasuunnitelman 
toteutumista säännöllisin väliajoin. ✓ Hallitus on arvioinut toteutumista 

kolmen kuukauden välein.
Tavoitteet Q4: Seuraava suunnittelutapaaminen lokakuun alussa.
27. Piraattipuolueen verkkosivuja 
parannetaan kävijöiden ja puolueen 
jäsenten toiveiden mukaisesti ja toiveita 
kartoitetaan jatkuvasti.

✓ 1. neljänneksellä toteutettuun 
sivustoon oltiin tyytyväisiä. 
Loppuvuodesta ilmeni tarvetta sivujen 
edelleenkehittämiseen, mikä aloitettiin.
Piiriyhdistyksille tehtiin omia sivustoja. 
Vaalisivusto julkaistiin kesällä. Live-
sivusto julkaistiin syksyllä.

Tavoitteet Q4: Piraattiradion osiota parannetaan. Piiriyhdistysten tiedot ja sivustot esille.
28. Puolueen blogi pysyy aktiivisena 
puolueen tiedotuskanavana ja 
ideologisen kehittämisen ja 
monipuolisemman tekijänoikeus- ja 
kansalaisoikeuskeskustelun foorumina.

✓ Blogi on ollut aktiivinen.

Tavoitteet Q4: Pyydetään vieraskirjoittajia.
29. Keskustelupalstaa hyödynnetään 
aiempaa paremmin puolueen 
sisäisessä tiedotuksessa ja toiminnan ja 
päätöksenteon suunnittelussa.

— Keskustelupalstaa on hyödynnetty 
tavanomaisesti ja paikallistapahtumien 
tiedotuksessa ja suunnittelussa.

Tavoitteet Q4: Ks. 19.
30. Puolueen wiki toimii puolueen 
avoimena, läpinäkyvänä ja joustavana 
sisäisenä tiedotus- ja työskentelytilana.

✓ Wikiä on hyödynnetty tavanomaisesti. 
Wikin ohelle tärkeäksi työkaluksi ovat 
nousseet "padit".

Tavoitteet Q4: -
31. Puolueelle kehitetään uusia 
verkkopalveluita tarpeen mukaan. ✓

(—)
Uuden jäsenrekisterijärjestelmän 
jatkokehittäminen ei edistynyt, joskaan 
erityistä tarvettakaan ei ollut. Uutena 
palveluna kehitettiin live-sivusto.

Tavoitteet Q4: Loppuvuoden aikana jäsenille mahdollisuus käyttää PirateWebiä.
32. Puolue ottaa säännöllisesti kantaa 
puolueohjelmaan liittyviin ajankohtaisiin 
asioihin ja julkaisee lehdistötiedotteita. 
Puolueen näkyvyyttä tiedotusvälineissä 

✓ Kantaa on otettu säännöllisesti ja 
lehdistötiedotteita on julkaistu. 
Jokapiraatinoikeus-kirja on ollut 
omiaan herättämään keskustelua myös 



parannetaan mahdollisuuksien mukaan. puoleesta.
Tavoitteet Q4: Herätetään yleistä pahennusta.
33. Vuoden keskeisiä tapahtumia ovat 
henkisen omaisuuden viikko keväällä ja 
valvontayhteiskunnan vastainen 
Freedom not fear -toimintapäivä 
syyskuussa. 

— Mainittuina ajankohtina ei järjestetty 
tapahtumia, joita voitaisiin sanoa 
"keskeisiksi".

Tavoitteet Q4: Mahdollisimman monella paikkakunnalla toimintaa Freedom not fear -päivänä.
34. Kevään puoluekokouksen 
yhteydessä järjestetään myös paljon 
muuta toimintaa.

— Järjestettiin suunnittelupäivä, mutta ei 
niin paljon ohjelmaa kuin oli alun perin 
kaavailtu.

Tavoitteet Q4: -
35. Hallitus huolehtii siitä, että puolueen 
varainkäytöstä on puolueen 
verkkosivuilla luettavissa 
mahdollisimman tarkat ja ajantasaiset 
tiedot. 

✓ Varainkäyttöä koskevat tiedot ovat 
olleet ajan tasalla.

Tavoitteet Q4: -
36. Hallitus arvioi tulo- ja menoarvion 
toteutumista säännöllisin väliajoin. ✓ Hallitus on arvioinut toteutumista 

kolmen kuukauden välein.
Tavoitteet Q4: -


