
Piraatit - Vaalilehti

Lisää piraatteja europarlamenttiin!



2

Lisää piraatteja 
europarlamenttiin!

Piraattipuolue on osa kansainvälistä 
poliittista liikettä, joka syntyi vuonna 
2006. Ruotsin piraateilla on jo kaksi euro-
parlamentaarikkoa (Christian Engström 
ja Amelia Andersdotter). Piraateilla on 
kansanedustajia Islannissa ja Tsekissä, 
osavaltiotason edustajia Saksassa ja 
paikallisvaltuutettuja eri maissa. Näissä 
eurovaaleissa piraateilla on ainakin 150 
ehdokasta noin 15 maassa.

Piraattipuolueen ehdokasjoukko on vahva 
ja monipuolinen. Meillä on tietenkin 
ehdokkaana The Pirate Bayn keskeisiin 
kasvoihin kuuluva Peter Sunde, jonka 
ehdokkuus on herättänyt kansainvälis-
täkin huomiota. Meillä on Mikael Böök, 
joka oli varhain mukana kehittämässä 
Internet-palveluja Suomessa.

Meillä on teoreettisen fysiikan tohtori 
ja ohjelmistoyrityksen toimitusjohtaja 
Petrus Pennanen. Meillä on viisi alle 
30-vuotiasta erinomaista ehdokasta, 
kuten oman piirini Pirkanmaan kantaviin 
voimiin kuuluva Maria Morri. Ehdokas-
joukkomme tietoyhteiskuntaosaaminen 
pohjautuu neljälle eri vuosikymmenelle.

Piraatit ympäri Eurooppaa olivat päätty-
vällä vaalikaudella mukana kaatamassa 
ACTA-sopimusta. Kansainvälisen kaup-
pasopimuksen kaatuminen ruohonjuuri-
tason kansalaisyhteiskunnasta lähteneen 
painostuksen perusteella oli todellakin 
historiallinen voitto.

Piraattien mielestä politiikan lähtökoh-
tana tulee olla yksilönvapaus. Jokaisella 
on oltava vapaus toimia haluamallaan 
tavalla kunhan ei vahingoita muita. 
Vastustamme holhousyhteiskuntaa, jossa 
valtio puuttuu yksityiskohtaisesti jokai-
seen elämän osa-alueeseen.

Korostamme avoimen demokratian sekä 
toimivan kansalaisyhteiskunnan roolia 
EU:ssa. Tehokasta ja hyvinkin hyödyllistä 
yhteistyötä voi tehdä, ja jättää silti tilaa 
jäsenmaille erilaisten käytäntöjen kokei-
lemiseen. Euroopan yhdentymisen ei 
pidä tarkoittaa harmaata yksipuolisuutta. 
Erilaisuudessa on voimaa.

EU:ssa ei käytännössä ole vielä toimivia 
digitaalimarkkinoita. Ne pitää toteuttaa 
tavalla, joka turvaa tietosuojan ja kulut-
tajansuojan korkean tason. Yhteisissä 
päätöksissä keskeiselle sijalle tulee 
asettaa kansalaisoikeudet; eurooppa-
laisen oikeusvaltion periaatteista ei tule 
tinkiä.

Näissä vaaleissa ensimmäistä kertaa 
jokaisella suomalaisella on mahdollisuus 
äänestää piraattia. Lisää piraatteja euro-
parlamenttiin!

Harri Kivistö
Piraattipuolueen puheenjohtaja
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Harri 
Kivistö
33 vuotta
Puolueen pj
Humanististen tieteiden kandidaatti
Tampere

Olen opiskelija, perheenisä, Piraatti-
puolueen puheenjohtaja ja puolueen 
perustajajäsen. Opiskelen yliopistossa 
englantilaista filologiaa ja viimeistelen 
nyt kirjallisuustieteen gradua. Harrastan 
muun muassa bänditoimintaa, säveltä-
mistä ja kirjoittamista.

1. Yksityisyydensuojan vahvistaminen 
Euroopassa

Euroopan unionin tärkeimpiä tehtäviä 
tulisi olla kansalaisoikeuksien turvaa-
minen kaikissa jäsenmaissa. Erityi-
sesti yksityisyydensuoja on joutunut 
maailmalla voimakkaan hyökkäyksen 
kohteeksi. Teletallennusdirektiivi tulisi 
kääntää niin, että uusi direktiivi kieltää 
teletallennetietojen säilyttämisen 
muuten kuin hyvin lyhyen ajan. Yksityi-
syyteen saa kajota ainoastaan vakavasta 
rikoksesta epäillyn kohdalla.

Niin hallintorakenteiden, yritysten kuin 
yksittäisten kansalaistenkin tietoturvaan 
on luotava yhteisiä standardeja. Toimivia 
ratkaisuja ovat avoin lähdekoodi, johdon-
mukaiset henkilökohtaiset rangaistukset 
selkeistä yksityisyyden loukkauksista 
sekä tarvittaessa voimakas ulkopoliit-
tinen painostus.

2. Vapaa liikkuvuus

Euroopan yhdentymisen hienoimpia 
piirteitä on ollut vapaa liikkuvuus. On 
kaikille eduksi, että työvoima voi liikkua 
Euroopassa esteettä. Yhteinen valuutta 
ja monet muut standardit ovat keskeinen 
osa tätä kehitystä. Vapaa liikkuvuus ei 
kuitenkaan vielä toimi ihanteellisesti. 
Muun muassa työluvan yhdessä maassa 
pitäisi olla käypä toisessa maassa ilman 
vaikeaa byrokratiaa. Etnisten ryhmien 
syrjintään tulisi puuttua unionin alueella 
voimakkaammin.

3. Direktiivillä perustuloon

Unionin tulee velvoittaa jäsenvaltionsa 
siirtymään riittävän aikaraamin sisällä 
perustuloon, jolla poistetaan kannus-
tinloukut, taataan riittävä toimeentulo 
kaikille sekä eliminoidaan suurelta osin 
sosiaaliturvan byrokraattisuus.

Vaikka maiden perustulomallit voivat 
erota toisistaan suuresti, perustulon laaja 
käyttöönotto tulee helpottamaan muut-
tamista valtiosta toiseen. Perustulon 
avulla voidaan tehokkaammin ehkäistä 
syrjäytymistä ja parantaa heikommassa 
asemassa olevien hyvinvointia.

4. Geeni- ja ohjelmistopatentit

Euroopan unionin ei tule tunnustaa 
geenipatentteja eikä ohjelmistopatent-
teja. Ohjelmistoideoita ei periaatteessa 
voi patentoida Euroopan patenttikonven-
tion mukaan, mutta asia on tulkinnanva-
rainen ja se tulisi selkeyttää.
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Peter 
Sunde
35 vuotta
Yrittäjä
The Pirate Bayn perustaja
Berliini

Peter Sunde on tullut tunnetuksi erityi-
sesti The Pirate Bay -vertaisverkkopal-
velun ylläpito- ja tiedotustehtävistä. Hän 
on myös tunnettu sosiaalisen mikromak-
samisen Flattr-projektistaan. Sunde on 
Suomen kansalainen.

”Ihmiset oppivat kopioimalla muilta. 
Kaikki se tieto mitä meillä on tänään ja 
kaikki menestys perustuvat tähän yksin-
kertaiseen tosiasiaan – me kopioimme. 
Informaation hallinnasta on aina tais-
teltu: vanhoista antiikin kirjastoista 
ja nykyajan internetistä. Kirjastoja on 
poltettu ja kirjarovioita pidetty. Tämän 
päivän kirjaroviot tapahtuvat digitaali-
sesti niin, että estetään pääsy sellaisiin 
internetin palveluihin, joita informaa-
tiota kontrolloivat tahot pitävät moraa-
littomina, tai suljetaan niitä.

Suurimman osan elämästäni olen työs-
kennellyt informaatio-aiheen parissa: 
aina varhaisesta lapsuudestani asti, kun 
kopioin ohjelmia ystäviltäni oppiakseni 
ohjelmoimaan, tähän päivään saakka, 
kun käytän näitä taitoja aktivistina, joka 
luo tärkeitä internetpalveluita. Yksi 
niistä on The Pirate Bay, maailman suurin 
informaation jakelupalvelu. Tämä palvelu 
pelottaa Hollywoodia niin paljon, että 

Valkoinen talo ilmoitti Ruotsille lopetta-
vansa kaupankäynnin maan kanssa mikäli 
se ei tekisi loppua The Pirate Baysta. 
Minut tuomittiin vankeuteen sekä vahin-
gonkorvauksiin, jotka olivat Ruotsin oike-
ushistorian suurimpia.”

Tavoitteeni

”Olen kasvissyöjä ja haluan siten 
parempaa eläintensuojelua ja ruoan sään-
telyä. Olen huolestunut vallan keskitty-
misestä EU:hun, kuten myös henkilötie-
tojen keskittymisestä suurille yhtiöille. 
Haluan toimivan sosiaalisen turvaverkon 
ja erittäin hyvän koulutuksen kaikille 
riippumatta sukupuolesta tai taustasta. 
Uskon, että huomisen luokkaeriarvoisuus 
perustuu siihen, miten ihmiset pääsevät 
käsiksi informaatioon ja tietoon. Tais-
telen aina lujaa enkä koskaan anna periksi 
auktoriteeteille.

Kutsun yleensä itseäni sosialistiksi, vihre-
äksi ja piraatiksi. Monipuolisen taustani 
vuoksi – olen (muun muassa) hakkeri, 
aktivisti, taiteilija ja DJ – en sovi perintei-
seen poliittiseen puolueeseen. Siksi olen 
päättänyt tuoda ehdokkuuteni puoluee-
seen, joka keskittyy harvoihin asioihin ja 
siksi sopii siihen mitä haluan saavuttaa: 
Piraattipuolueeseen.”
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Ahto 
Apajalahti
26 vuotta
Puolueen vpj
humanististen tieteiden kandidaatti
Helsinki

Teen Suomen ja Pohjoismaiden historian 
pro gradu -tutkielmaa Helsingin yliopis-
tolla. Opiskelen myös tieteen- ja tekno-
logiantutkimusta ja toimin Pääkaupun-
kiseudun Eurooppanuorissa. Olen asunut 
Helsingin Kalliossa koko ikäni. Piraatti-
puolueessa olen toiminut sen perustami-
sesta lähtien.

Euroopan valtiot ovat yksinään liian 
pieniä toimimaan globaaleilla markki-
noilla, joten EU:ta tarvitaan suurvaltojen 
ja suuryritysten vastapainoksi. Tämän ei 
kuitenkaan pidä merkitä pikkuasioiden 
sääntelyyn tukehtuvaa byrokratiaa.

Kannatan vapauden lisäämistä sekä 
kontrollin ja holhouksen vähentämistä. 
Jokaisen on saatava elää siten kuin haluaa, 
kunhan ei vahingoita muita. Holhouksen 
vähentäminen ei merkitse hyvinvointi-
valtion alasajoa vaan ihmisten kunnioit-
tamista yksilöinä, jotka ovat itse parhaita 
omien tarpeidensa tuntijoita.

EU-parlamentissa tärkeää on toteuttaa 
ideoiden ja informaation vapaa liikku-
vuus luomalla digitaaliset yhteismark-
kinat. Pitäisi luoda myös ”internetin 
perustuslaki”, joka takaisi tietosuojan, 
sananvapauden ja joustavammat tekijän-
oikeussäännökset.

Mikael
Böök

66 vuotta
Internet-pioneeri, 

valtiotieteiden maisteri
Loviisa

Mikael Böök oli varhain mukana kehit-
tämässä Internet-palveluja Suomessa. 
Vuonna 1989 hän kirjoitti tietoverkkojen 
kehitystä pohtineen teoksen Verkonku-
toja – kirja modernista postista. Hän oli 
tuomassa Internetiä Suomen kirjastoihin 
vuonna 1994. Toiminnastaan Internet-
palvelujen edistämiseksi hänelle myön-
nettiin tiedonjulkistamisen valtionpal-
kinto vuonna 1996.

”Piraattipuolueen keskeisten ohjelma-
kohtien lisäksi vaadin Euroopan riisu-
mista ydinaseista sekä luopumista 
ydinvoimaloista. Kannatan paluuta 
kansallisiin valuuttoihin. Haluan edistää 
siirtymistä kryptografiaan sekä vapai-
siin ja avoimiin tietokoneohjelmiin ja 
-järjestelmiin perustuviin maksuvälinei-
siin (esim. bitcoin). Haluan EU:n laajuisen 
julkisomisteisen optisen kuituverkon 
kehittämistä ja rakentamista kunnalli-
siksi luonnollisiksi monopoleiksi.

Haluan myös julkisen kirjastolaitoksen 
ja internetin kehittämistä valtiomah-
diksi lakiasäätävän, toimeenpanevan ja 
tuomitsevan valtiomahdin rinnalle. Lue 
lisää kirjastani Biblioteksaktivisten – 
essäer om makt och bibliotek i informa-
tionssamhället.”
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Ville
Hautakangas
36 vuotta
Helsingin piirin vpj
Tietotekniikkasuunnittelija 
Helsinki

Olen helsinkiläistynyt tietotekniikka-
suunnittelija, puoluehallituksen jäsen ja 
Helsingin piraattien varapuheenjohtaja. 
Blogaaja ja monen sortin aktivisti. Enem-
mänkin toimeen tarttuva rasvakoura, 
kuin mikään organisoija tai byrokraatti.

Olen aika eurokriittinen, mitä tulee 
nykyiseen talouteen ja valuutan ”pelas-
tamiseen” kerta toisensa jälkeen. Näen 
kuitenkin EU-parlamentin tehokkaana 
tapana vaikuttaa koko maailman poli-
tiikan suuntaan. Juuri Euroopan piraatit 
hengenheimolaisineen onnistuivat kulu-
valla vaalikaudella kääntämään lähes 
koko parlamentin päät ACTAn suhteen, ja 
kaatamaan tuon kelvottoman ”kauppaso-
pimuksen” maailmanlaajuisesti.

Tulevina vuosina rintamalinjat siir-
tyvät – sen sijaan, että vain vastustamme 
vanhojen veijarien vehkeilemää huonoa 
politiikkaa, tulemme ajamaan läpi omia, 
positiivisia uudistuksiamme. Katson 
vallan hajauttamisen tärkeäksi niin talou-
dellisen kuin poliittisenkin vallan osalta. 
Pienempiä, itsenäisempiä ja omavarai-
sempia yksiköitä, vähemmän hierarkiaa, 
kieltoja ja pakkoja – enemmän vapautta 
ja mielekkyyttä.

Janne
P. Hukkinen

42 vuotta
Yrittäjä

Motivaatiosuunnittelija
Helsinki

Olen aloitteleva yrittäjä ja kognitiotie-
teen loppuvaiheen opiskelija. Konsult-
tina analysoin työntekijöiden moti-
vaatiota, suunnittelen käyttöliittymiä 
sekä muotoilen palveluita ja prosesseja 
motivoiviksi käyttää. Sovellan tässä peli-
suunnittelun ja pelillistämisen työkaluja, 
kognitiotiedettä ja antropologiaa. 

Unelmanani on soveltaa motivaatiosuun-
nittelun periaatteita myös yhteiskunnan 
rakenteisiin ja palveluihin. Vastustan 
vihamielistä ja ideologista kohkaamista. 
Faktat ja empatia unohtuvat tällöin 
helposti. 

Edustajakauteni aikana haluan jouk-
koistaa edustuksellisen demokratian 
Palautevirta-verkkodemokratiapalve-
luni avulla: Äänestä miten äänestän – tai 
luovuta äänesi luottamallesi henkilölle, 
joka tuntee asian paremmin. Haluan 
antaa verkkoäänestäjille samat tiedot, 
jotka parlamentti tarjoaa käyttööni: 
julkaisen asiantuntijalausuntoja koti-
sivuillani, selvitän päätösten taustoja ym. 
Lahjoitan kuukausittain 1000 € palkastani 
nettiäänestyksillä päätettäviin joukkora-
hoituskohteisiin. 
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Satu
Immonen
45 vuotta
Filosofian ylioppilas
Puoluehallituksen varajäsen
Helsinki

Olen 45-vuotias aikuisen pojan äiti. Opis-
kelen Helsingin yliopistossa pääaineenani 
Venäjän kieli ja kirjallisuus, sivuaineina 
sosiaalipolitiikka ja Venäjän ja Itä-
Euroopan tutkimus. Työelämässä olen 
ollut enimmäkseen sihteerintyyppisissä 
tehtävissä sekä tutkimusavustajana. Olen 
hoitanut jo yli kahdentoista vuoden ajan 
luottamustehtävää Helsingin käräjäoi-
keudessa lautamiehenä. Piraattipuolue 
on ensimmäinen ja ainoa poliittinen 
kotini, vaikka olenkin aina ollut kiinnos-
tunut politiikasta.

Vaikka olenkin hiukan euroänkyrä, 
haluan silti lähteä innokkaana mukaan 
tavoittelemaan ehdokkuutta europarla-
menttivaaleissa. Mielestäni piraateilla on 
loistava mahdollisuus vaikuttaa moniin 
asioihin yhdessä muiden Euroopan 
piraattien ja piraattimielisten kanssa. 

Vastustan sensuuria, kansalaisten turhaa 
valvontaa sekä vallan karkaamista kansa-
laisten ulottumattomiin. Sen sijaan ihmis- 
ja kansalaisoikeuksia haluan puolustaa 
järkkymättä. Niitä ei tule nakertaa tippaa-
kaan vallan ja rahan tähden. Olen hyvin 
hyvin arvoliberaali, talousasioissa usein 
vasemmalla.

Mika
Isomaa

32 vuotta
Pelialan yrittäjä

Puoluehallituksen jäsen
Tampere

Olen puoluehallituksen ja Pirkanmaan 
Piraattien hallituksen jäsen. Työkseni 
teen IT- ja media-alan töitä. Tällä hetkellä 
pääasiassa johdan yhteisöllistä sisältöpal-
velua tuottavaa startup-yritystä. Toimin 
myös omistajana kahdessa muussa yrityk-
sessä, joista toisessa toimitusjohtajana. 
Vapaa-ajallani pyöräilen, valokuvaan 
ja kampanjoin kansalaisaloitteita. Olen 
pääasiassa vegaani, mutta syön myös 
kalaa terveyssyistä.

Haluan edistää tietoyhteiskuntakehi-
tystä, laajentaa yksilönvapauksia, turvata 
jokaisen Suomalaisen selviytymisen 
perustulomallin avulla, korjata demokra-
tian osallistavammaksi ja ketterämmäksi 
ja edetä kohti yhä suorempaa demokra-
tiaa ja kansalaisvaikuttamista. 

Haluan rakentaa yhdessä parempaa tule-
vaisuutta ilman pokkuroivia kartelleja tai 
jarruttelevia suojatyövirkamiehiä. Piraat-
tipuolue on se pikkuveli, joka valvoo 
isoveljeä. Siksi kannattaa kuulua piraat-
teihin.
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Tapani
Karvinen
32 vuotta
Datanomi
Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen pj
Turku

Olen poliittinen ja yhteiskunnallinen 
aktiivi sekä mediakriitikko. Ammatillinen 
tutkinto sanoo datanomi, minkä lisäksi 
olen opiskellut journalistiikkaa avoi-
messa yliopistossa sekä medianomiksi 
ammattikorkeakoulussa. Tietotaitoni 
antaa pohjan ihmisten tavoittamiseen ja 
viestintään, ja poliittinen kenttä on tois-
taiseksi toiminut erinomaisena kokeilu-
alustana.

Työurastani kymmenen vuotta on jakaan-
tunut helpdeskin ja ravintolan järjes-
tyksenvalvonnan kesken, mutta väliin 
mahtuu niin opettamista, valokuvaamista 
kuin varastoduuniakin. Olen matkustellut 
runsaasti Länsi-Euroopassa ja Mensa ry 
on kelpuuttanut minut jäseneksi vuoden 
2008 koetuloksen perusteella.

Eurovaaliehdokkaana ajan puolueen 
yleistä agendaa sekä Eurooppa-ohjel-
mamme mukaisia tavoitteita. Elämänfilo-
sofiani mukaan oppimisen ei tule loppua 
koulun ovelle, eikä mielipiteitään tarvitse 
kiveen hakata jos moraali on kunnossa. 
Vain vapaan, toista osapuolta ymmär-
tävän keskustelun kautta voidaan löytää 
se ainoa paras ratkaisu – ongelmaan kuin 
ongelmaan.

Arto
Lampila

26 vuotta
Puoluesihteeri

Kulttuurituottaja
Jyväskylä

Olen jyväskyläläinen järjestötoimija ja 
kulttuurituottaja. Piraateissa toimin 
puoluesihteerinä ja puoluehallituksen 
jäsenenä. 

Politiikassa minulle tärkeää ovat moni-
puoliset osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuudet, hallinnon ja yhteiskun-
nallisen päätöksenteon läpinäkyvyys 
sekä yksilönvapauksien ja yksityisyyden 
turvaaminen.

Haluan olla luomassa keskustelevampaa 
ja monipuolisempaa yhteiskunnallisen 
osallistumisen kulttuuria – maailmaa ei 
muuteta pitkillä puheilla ja vaikeaselkoi-
silla linjapapereilla vaan kuuntelemalla, 
keskustelemalla ja laskemalla osallis-
tumisen kynnys mahdollisimman alas. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
tärkeää kehittää eurooppalaista kansa-
laisyhteiskuntaa sekä kansalaisten osal-
listumismahdollisuuksia kaikilla yhteis-
kunnan tasoilla.

Toinen sydäntäni lähellä oleva teema 
on koulutuspolitiikka. Tulevaisuudessa 
tarvitsemme merkittävästi nykyistä 
monimuotoisempaa ja osallistavampaa 
oppimista kaikilla koulutuksen tasoilla 
koko Euroopassa.
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Mika
Letonsaari
39 vuotta
Diplomi-insinööri
Etelä-Savon piirin vpj
Mikkeli

Olen diplomi-insinööri, fyysikko ja 
perheenisä Mikkelistä. Olen Etelä-Savon 
piraattien varapuheenjohtaja ja ollut 
piraattien ehdokkaana eduskuntavaa-
leissa ja kunnallisvaaleissa. Toimin opet-
tajana ammattikorkeakoulussa.

Vapaa Internet on avain kansalaisyhteis-
kuntaan ja nykyaikaiseen demokratiaan. 
Tieto on meille tärkeää. Sen perusteella 
muodostetaan maailmankuva ja tehdään 
päätöksiä. Tiedemaailman ja yliopistojen 
autonomisuus on taattava ja sananvapaus 
pitää turvata. Laadukas kriittiseen ajatte-
luun opettava koulutus on tärkeä asia.

EU:n kautta voimme vaikuttaa globaa-
leissa asioissa. Ihmisoikeudet, ihmisten 
tasa-arvo, sananvapaus ja demokratia 
eivät maailmanlaajuisesti ole itsestään-
selvyyksiä. Meidän tulee vaalia euroop-
palaisen sivistyksen kulttuuria ja tukea 
kehittyvän maailman ihmisoikeus- ja 
demokratiakehitystä.

Ennen kaikkea pidän Piraattipuoluetta 
ihmisten puolueena. Lisääntynyt tieto 
on murentanut ihmisiä ohjaavien aukto-
riteettien aseman ja osallistuva kansa-
laisyhteiskunta näyttää yhä enemmän 
siltä, miten yhteiskunnan pitäisi toimia.

Maria
Morri
26 vuotta

YTK
Pirkanmaan piiriyhdistyksen  vpj

Tampere

Olen yhteiskuntatieteiden kandidaatti, 
ja työstän tällä hetkellä graduani. Olen 
toiminut kolme vuotta Pirkanmaan 
piirin hallituksessa. Asun Tampereella 
ja kirjoitan omaa muoti- ja lifestyleblogi 
Heijastuspintaa, jonne olen jo pitkään 
sujuvasti ujuttanut myös politiikkaa ja 
piraattiteemoja tavoitteenani korrup-
toida nuoret naiset ja miehet kiinnostu-
neeksi politiikasta. Harrastan elokuvia ja 
sarjoja, lukemista, valokuvausta ja luon-
nossa liikkumista.

Minulle tärkeitä arvoja ovat sananvapaus, 
tasa-arvo, yksityisyydensuoja, kulttuurin 
vapaus ja päätöksenteon läpinäkyvyys. 
Kansalaisaloitteet on otettava äänestyk-
seen ja kansan ääntä on kuunneltava, ja 
valtaa hajautettava sen keskittämisen 
sijasta.

Avoimet ohjelmistot parantavat maail-
malla kilpailukykyämme ja vastikkeeton 
perustulo tuo helpotusta moniin sosiaa-
lisiin ongelmiin, kuten epäinhimilliseen 
byrokratiahelvettiin ja tukiloukkuihin. 
Kannatan myös ylipäätään ihmisten 
vapauden lisäämistä. Ihmiset ovat luovia, 
toimeliaita ja oma-aloitteisia, jos heidän 
annetaan sitä olla.
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Pekka
Mustonen
32 vuotta
Opettaja
ICT-specialist
Joensuu

Olen perheenisä Joensuusta. Työsken-
telen opettajana sekä ICT-specialistina. 
Koulutukseltani olen kohta valmis filoso-
fian maisteri, pääaineena tietojenkäsitte-
lytiede. 

Olen hyvin huolissani maailman tilan-
teesta. Internet-sensuuri on nostanut 
rumaa päätään niin Suomessa kuin 
muissakin länsimaissa. Suomi esimer-
kiksi paheksuu Turkin tai Saudi-Arabian 
sensuuria vaikka samalla harjoittaa täysin 
samaa toimintaa itsekin. (The Pirate Bay 
-sensuuri  esimerkkinä). Samoin yksi-
tyisyyttä ollaan meiltä vähä vähältä 
viemässä pois (esimerkkinä suunnitelma 
satelliittipaikannukseen perustuvasta 
autoverosta).

Suurten yritysten valta päätöksenteossa, 
jopa lakeja säätäessä on hirvittävä. Miten 
muuten meillä voisi laissa olla pykäliä, 
jotka antavat esimerkiksi tekijänoikeus-
järjestöille poliisia suurempia oikeuksia 
mahdollisia rikoksia tutkittaessa.

Kannatan yksilönvapautta kaikissa 
muodoissaan. Kukin saa olla ja tehdä 
mitä haluaa niin kauan kun siitä ei koidu 
haittaa muille ihmisille. Vaadin päätök-
senteon avoimuutta heti alkuvalmiste-
luista lähtien.

Janne
Paalijärvi

32 vuotta
Ohjelmistotestaaja

Tekniikan kandidaatti
Espoo

Pidän tekniikasta ja tietokoneista. Tämä 
onkin vienyt minut nykyisten tyotehtä-
vieni pariin ja yliopistolle Otaniemeen. 
Olen toiminut IT-alalla vuodesta 2008 
lähtien ja harrastanut kansalaisakti-
vismia yhä enenevässä määrin. Asun tällä 
hetkellä Espoossa avovaimoni kanssa.

Sananvapaus- ja yksityisyydensuoja-
kysymykset ovat kiinnostaneet minua 
viimeiset 10 vuotta. Kehityskulku 
Suomessa ja maailmalla on synkkä. 
Haluan muuttaa asioita parempaan suun-
taan.

Europarlamenttivaaleissa minua kiehtoo 
se, että parlamentti on se paikka, josta 
moni suomalainen laki saa liikkumava-
ransa. Mikäli jonkun asian muuttaminen 
ei kansallisella tasolla onnistu, se voidaan 
saada aikaan EU:n kautta. Europarlamen-
tissa emme myöskään ole yksin, vaan 
saamme tukea muiden maiden piraatti-
edustajilta.

Huonoina puolina EU:ssa näen aivan 
törkeän huonon taloudenhoidon, johon 
liittyy jatkuvaa suomalaisille valehtelua, 
keplottelua ja muita epämieluisia ilmi-
öitä. Myös komission valta tuntuu toisi-
naan liian suurelta ja lobbausalttiilta. 
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Petrus
Pennanen
42 vuotta
Filosofian tohtori
Toimitusjohtaja
Helsinki

Olen koulutukseltani ydinfysiikan tohtori 
ja työskentelen kansainvälisen ohjel-
mistoyrityksen toimitusjohtajana. Pidän 
ihmisistä ja hienon yhteiskuntamme 
osana toimimisesta. Minulla on runsaasti 
kokemusta kansainvälisestä toiminnasta 
sekä akateemisessa että kaupallisessa 
maailmassa. Suomen lisäksi olen asunut 
Tanskassa ja Hollannissa ja matkustanut 
ahkerasti ympäri maailmaa.

EU on minulle lähtökohtaisesti hyvä asia; 
muistan kuinka paljon ankeampi paikka 
Suomi oli ennen EU:hun liittymistä, ja 
rauhanhankkeena unioni on ollut valtava 
menestys. Toisaalta EU:n ongelmana on 
ollut Ranskasta peritty kankea byrokratia, 
yhteiskunnan tehokkuutta heikentävät 
tiukat säädökset ja kalliiksi tulevat turhat 
lait.

Euroopassa keskustellaan paljon eri 
uskontojen ja etnisten ryhmien koosta 
ja maahanmuutosta. Maailmalla ihmisiä 
tavatessani olen kuitenkin toistuvasti 
huomannut että kohtaamisesta jää hyvä 
mieli jos toinen on ystävällinen ja rehel-
linen riippumatta etnisestä taustasta 
tai uskonnosta jonka kannattajaksi on 
synnytty.

Raoul
Plommer

36 vuotta
Helsingin piirin pj

Liiketaloustieteen kandidaatti
Helsinki

Olen syntynyt Skotlannissa 1978 ja muut-
tanut Suomeen yksivuotiaana, joten olen 
siis maahanmuuttaja! Asuin Suomessa 
lukioni päättymiseen asti jonka jälkeen 
muutin Edinburghiin opiskelemaan liike-
taloustiedettä.

Olen nyky-yhteiskunnan suunnasta 
huolestunut kansalainen. Elektronisen 
valvonnan jatkuva lisääntyminen, perus-
oikeuksien kaventaminen ja holhoavan, 
läpinäkymättömän hallinnon valta 
kansalaisistaan on saanut minut varpail-
leni. Pelkäämäni tulevaisuus on tuhti 
sekoitus George Orwellin 1984:ää kuin 
myös Huxleyn Uutta Uljasta Maailmaa.

Orwellin maailmassa ihmisiä kontrol-
loidaan pakkokeinojen, sensuroinnin ja 
propagandan avulla. Huxleyn dystopiassa 
ihmiset hukutetaan viihteen ja informaa-
tion tulvaan. Molemmat visiot uhkaavat 
toteutua.

En halua jälkeläistemme kasvavan visi-
oimassani tulevaisuudessa ja päätin 
siksi lähteä politiikkaan. Ihmiskuntana 
olemme kollektiivinen, orgaaninen koko-
naisuus ja meidän tulee käyttää nykytek-
nologian suomia mahdollisuuksia luoda 
kaikille mahdollisimman hyvä maailma.
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Jonna
Purojärvi
25 vuotta
Ylioppilas
Keski-Suomen piirin varapuheenjohtaja
Jyväskylä

Kuulun työttömien nuorten suureen 
joukkoon. Nuorten työttömyys aiheuttaa 
pitkällä aikavälillä mittavia yhteiskunnal-
lisia vaikutuksia, vaan emme voi hoitaa 
avohaavaa laastarein. Koko EU-aluetta 
vaivaava ja vuosi vuodelta paheneva 
nuorisotyöttömyys ei selity pelkällä 
nuorten laiskuudella: vaikeutuva ja 
pitkittyvä yksilöiden työttömyys on oire 
suuremmista ongelmista 

Ongelma on tottakai monitasoinen, eikä 
sen korjaamiseen ole ihmelääkkeitä. 
Suomessa kokeiltua nuorisotakuuta 
pyritään viemään EU-tasolle, vaikka sen 
tuloksena yhä harvempi nuori sai tavoi-
tellun kolmen kuukauden aikana työtä tai 
koulutusta. Rahaa paloi ilman huomat-
tavaa tulosta. Tällaisia todistetusti epäon-
nistuneita toimenpiteitä ei tule levittää, 
vaan on kyettävä myöntämään epäonnis-
tuminen ja aloitettava alusta.

Oman pitkittyneen työttömyyteni aikana 
olen ehtinyt tutkia erilaisia yhteiskunnal-
lisia mekanismeja ongelmien taustalla. 
Loppuviimein kaikki palaa aivan perus-
asioihin: demokratiaan, avoimuuteen ja 
oikeudenmukaisuuteen.

Ari
Ryynänen

44 vuotta
Tietokoneasentaja

 Lapin piirin puheenjohtaja
Rovaniemi

Olen perheenisä, syntyperäinen rovanie-
meläinen tietokoneasentaja, muusikko, 
karaokejuontaja ja insinööriopiskelija. 
Omakotitalossa asuva kaupunkilainen 
joka nuoruudessaan vietti kesiä kalakäm-
pällä ja maatilalla. Kotona seuraa pitävät 
vaimo ja kaksi poikaa ja silloin tällöin 
vaimon vanhemmat lapset lapsineen, 
joten vilskettä ja vipinää riittää. Olen 
ollut kolmissa kunnallisvaaleissa ehdok-
kaana, ensin kokoomuksella mutta viime 
vaaleissa päätin toteuttaa haaveeni ja 
siirtyä Piraatiksi.

Olen aina ollut kiinnostunut siitä miten 
asiat toimivat,s ja tästä johtuen kaikki 
suljettu ja salainen ärsyttää. Salailua 
vastaan olen myös puhunut kotikaupun-
gissanikin. Toimiessani viime vaalikauden 
kulttuurilautakunnassa, törmäsin tähän 
ilmiöön muutaman kerran, ja annoinkin 
siitä palautetta.

Itselleni ei ensimmäisenä tullut mieleen 
edes pyrkiä EU-parlamenttiin, mutta jos 
nyt sattuisi sinne Brysseliin pääsemään, 
niin kai sinne hyvää tekee laittaa yksi 
ujostelematon Lapin jätkäkin.
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Saara
Siintola
22 vuotta
Ylioppilas
Piraattinuorten hallituksen jäsen
Espoo

Olen asunut koko elämäni pääkaupunki-
seudulla, lukuunottamatta yhtä opintojen 
parissa Edinburghissa viettämääni vuotta. 
Toimin Piraattinuorissa Suomessa ja 
kansainvälisesti. Lisäksi minulla on koke-
musta järjestötoiminnasta esimerkiksi 
partiossa ja vaihto-oppilastoiminnassa. 
Pidän EU:ta tärkeänä rauhanprojektina 
ja yhteistyöelimenä. Sillä ei kuitenkaan 
pidä oikeuttaa pikkuasioihin keskittyvää, 
byrokraattista sääntelyä tai kansalaisten 
holhoamista.

Piraattipuolue edustaa minulle käytän-
nönläheistä ja humaania ajattelua. Perin-
teikkäiden ideologoiden ja jäykkien 
hallintorakenteiden puuttuessa sen jäse-
nistön mielipiteenmuodostusta määrit-
tävät poikkeuksellisen vahvasti tieteelli-
syys, analyyttisyys ja kyseenalaistamisen 
kulttuuri.

Olen arvomaailmaltani hyvin liberaali. 
Jokaisen tulee voida elää elämänsä kuten 
itse haluaa, kunhan ei vahingoita toisia. 
Viranomaiskontrollia tulee vähentää ja 
ihmisten vapautta päättää omista asiois-
taan lisätä, oli kyse sitten päihdepolitii-
kasta, työlainsäädännöstä tai vaikkapa 
sosiaali- ja terveyspalveluista.

Mira
Zarrouk

38 vuotta
Nuoriso-ohjaaja

 Helsingin piirin hallituksen jäsen
Helsinki

Haluan vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin 
Euroopassa ja kansalaisten oikeuksiin. 
Koen tärkeänä ihmisen oikeudet omaan 
maahan, puhtaaseen veteen! Toivon tule-
vaisuudessa kontrollin ja holhouksen 
vähentämistä, ja siksi aion vaikuttaa 
siihen, että ihmisten valvonta ei mene 
sairaalloiseksi tulevaisuuden Euroopassa.

Vaadin ilmaista peruskoulutusta kaikille 
Euroopassa sekä parempaa ennaltaeh-
käisyä nuorten syrjäytymiseen. Kannatan 
aurinkoenergiaa, enkä pidä siitä, että 
kansalaisille luodaan lakeja, jotka estävät 
aurinkoenergian ja maalämmön hyödyn-
tämisen  rakentamisessa. Haluan EU:n 
luopuvan ydinvoimaloista. En kannata 
Natoa ja toivon, että Suomi pysyy puolu-
eettomana tulevaisuudessakin. EU:sta 
ei ole vielä liittovaltioksi, joten en aio 
liputtaa liittovaltion puolesta. 

Haluan että siirrymme perustuloon tule-
vaisuuden Euroopassa. En kannata vapaa-
kauppasopimuksen hyväksymistä enkä 
GMO-viljan viljelyä. Toivon, että ihmiset 
äänestävät näissä eurovaaleissa enemmän 
ja rohkeammin uusia puolueita. Valitse 
vapaus ja valitse oikein eli Piraattipuolue 
parlamenttiin!
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Vapaus

Lähtökohtamme on vapaus. Jokaisen on saatava toimia kuten haluaa, 
kunhan ei vahingoita muita.

Internetin perustuslaki

Ihmisten yksityisyys on turvattava massavalvonnalta. Nettipalve-
luiden tiedonkeruuseen pelisäännöt. Internetille perustuslaki: tieto-
suoja, kuluttajansuoja, sananvapaus, joustavampi tekijänoikeus.

EU:n rooli ja talous

EU:ta tarvitaan vastapainoksi suurvalloille ja suuryrityksille. EU:n on 
puolustettava ihmisoikeuksia markkinoilla, työelämässä ja verkossa. 
Muutoin jäsenmaille pitää jättää tilaa tehdä asioita omalla tavallaan. 
EU:lle ei pidä luoda ylikansallista turvallisuuskoneistoa USA:n tapaan.

Toimivissa digitaalisissa sisämarkkinoissa on valtava kasvumahdol-
lisuus. Tarvitaan ideoiden, ajatusten ja informaation vapaata liikku-
vuutta. Pankkivalvonta toteutettava avoimesti EU-tasolla. Taloudel-
linen vakaus toteutuu vain vakaussopimuksia noudattamalla.

Demokratia

EU-parlamentin asemaa ja EU-kansalaisaloitteita on vahvistettava. 
Komission presidentti valittava kansanvaalilla. EU:n yhdentymistä ei 
pidä syventää ennen kuin on muodostunut todellinen eurooppalainen 
kansalaisyhteiskunta. Kaadoimme jo ACTA-sopimuksen. Kaadamme 
muutkin epädemokraattiset kauppasopimukset.

Ruotsin piraateilla on jo edustus EU-parlamentissa. Lisää piraatteja 
parlamenttiin kaikkialla Euroopassa!

Lue lisää piraattipuolueen tavoitteista:
www.piraattipuolue.fi/agenda

Vaaliteemat



Politiikan lähtökohtana tulee olla yksilönvapaus. Jokaisella 
on oltava vapaus toimia haluamallaan tavalla kunhan ei ra-
joita muiden vapauksia.

Piraattipuolue puolustaa avoimuutta, sananvapautta, 
yksityisyydensuojaa ja osallistavampaa sekä demokraat-
tisempaa yhteiskuntaa. Ajamme järkevää  tietoyhteiskun-
tapolitiikkaa, jossa julkisille varoille saadaan riittävästi 
vastinetta, ja jossa edistetään informaation vapaata liikku-
vuutta.

Oikeusturvan takaamiseksi lakien ja asetusten tulisi olla 
riittävän suppeita ja selkeitä, siten että kansalainen voi 
kohtuullisella vaivalla perehtyä itseään tai tiettyä asiaa kos-
kevaan lainsäädäntöön.

Piraattipuolue kannattaa maltillista talouspolitiikkaa, jossa 
nykyjärjestelmää korjataan asteittain muun muassa so-
siaaliturvajärjestelmän ja verotuksen epäkohtia korjaamal-
la. Puolue kannattaa siirtymistä perustulojärjestelmään.

Sekä EU:ssa että Suomessa tulee kannustaa monimuo-
toisuuteen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen eikä pakot-
taa yhteen malliin.

Piraattipuolueen periaatteet

Lue lisää: www.piraattipuolue.fi/agenda


