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TOIMINTASUUNNITELMA (esitys)                           LIITE 1 

Piraattipuolue r.p.

Toimintakausi 1.1.—31.12.2012

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2012
Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin 
olemalla mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Puolue vaatii yksilön oikeuksien 
turvaamisesta erityisesti yksityisyyden suojan ja sananvapauden osalta ja sähköisen kuluttajan suojan 
parantamista. Puolue vaatii kulttuurin ja tiedon vapauden, sekä päätöksenteon avoimuuden ja 
demokraattisuuden lisäämistä. Puolue tavoittelee tekijänoikeusjärjestelmän radikaalia uudistamista ja 
patenttijärjestelmän hyödyllisyyden uudelleenarviointia. [Tähän lisätään tarvittaessa tietoa 
syyskokouksessa 4.12.2011 puolueohjelmaan mahdollisesti tehtävien muutosten perusteella.] Puolueen 
keskeisenä arvona on avoimuus raha-asioissa ja päätöksenteossa. Piraattipuolue on ollut 
puoluerekisterissä 13.8.2009. Puolue osallistui 17.4.2011 pidettyihin eduskuntavaaleihin ja saavutti 
suurimman eduskunnan ulkopuolisen puolueen paikan. Puolue osallistuu 28.10.2012 pidettäviin 
kunnallisvaaleihin.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi Piraattipuolue harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee aloitteita 
ja kannanottoja, osallistuu julkiseen keskusteluun tavoitteidensa edistämiseksi ja järjestää tapahtumia, 
kuten esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, sekä poliittista kansalaistoimintaa. Piraattipuolue ja sen 
yhteydessä toimivat paikallis-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöt luottamushenkilöineen, muine 
aktiiveineen sekä rivijäsenineen ja kannattajineen muodostavat puolueyhteisön, jonka piirissä 
toimintasuunnitelman tavoitteet toteutetaan. Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2012 on yhteensä 60 
tavoitetta, jotka liittyvät paikallistoiminnan kehittämiseen, kunnallisvaaleihin osallistumiseen, 
rahoitukseen, organisaation kehittämiseen ja toimintakulttuuriin, lainsäädäntöön vaikuttamiseen ja 
kansalaistoimintaan, sekä kansainväliseen, nuoriso- ja opiskelijatoimintaan.
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2.3. Avoimuus
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1. Vaalit

1.1. Paikallistoiminnan kehittäminen

Tausta: Seuraavat vaalit, joihin Piraattipuolue osallistuu, ovat kunnallisvaalit, joiden varsinainen 
vaalipäivä on 28.10.2012. Piiriyhdistykset vastaavat ehdokasasettelusta ja vaalikampanjan 
toteuttamisesta alueensa kunnissa. Kunnallisvaaleja varten on tärkeää levittää toimintaa aiempaa 
useammalle paikkakunnalle, jotta mahdollisimman moneen kuntaan saadaan ehdokaslista.

Tavoitteet tammi-maaliskuussa: Perustetaan piiriyhdistykset Satakuntaan, Pohjois-Savoon ja Lappiin. 
Aktivoidaan olemassaolevia piiriyhdistyksiä siten, että jokaisessa piirissä järjestetään toimintaa 
tammi-maaliskuun aikana.

Tavoitteet huhti-kesäkuussa: Levitetään toimintaa useammalle paikkakunnalle siten, että jokaisessa 
piirissä järjestetään toimintaa sellaisilla paikkakunnilla, joissa ei ollut toimintaa tammi-maaliskuussa. 
Varmistetaan, että kussakin piirissä on huhtikuun loppuun mennessä kartoitettu piirin alueella olevat 
keskeiset kesätapahtumat, joissa halutaan olla läsnä virallisesti tai epävirallisesti.

Tavoitteet heinä-syyskuussa: Elokuun loppuun mennessä aktiivisimmissa kunnissa on järjestetty tai 
osallistuttu keskimäärin kahdeksaan kesätapahtumaan (flyereiden jako yms. mukaan luettuna) 
kuukaudessa ja kussakin vaalipiirissä keskimäärin vähintään neljään kuukaudessa.

1.2. Kunnallisvaaleihin osallistuminen

Tausta: Piraattipuolue osallistuu 28.10.2012 pidettäviin kunnallisvaaleihin. Piiriyhdistykset vastaavat 
ehdokasasettelusta ja vaalikampanjan toteuttamisesta alueensa kunnissa. Vaaleihin tarvitaan paljon 
ehdokkaita uskottavien listojen kokoamiseksi isommissa kunnissa, koska ehdokkaiden enimmäismäärä 
kussakin kunnassa on valtuustopaikkojen määrä kerrottuna 1,5:llä.

Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa suurimmalla eduskunnan ulkopuolisella puolueella (SKP) oli noin 360 
ehdokasta 46:ssa eri kunnassa. Eduskuntapuolueiden ehdokasmäärät vaihtelivat 1 400:n ja 10 000:n 
välillä. Joissakin kunnissa merkittäviä olivat paikalliset puolueisiin sitoutumattomat ryhmittymät. 
Pienin eduskuntapuolue (KD) sai noin 350 valtuustopaikkaa, SKP yhdeksän, muut eduskunnan 
ulkopuoliset puolueet viisi ja sitoutumattomat ryhmät noin 290.

Piraattipuolue sai vuoden 2011 eduskuntavaaleissa 0,6 % niiden vaalipiirien äänistä, joissa puolueella 
oli ehdokkaita. Tampereella, Jyväskylässä, Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Vantaalla oli isommista 
kunnista suurin kannatus suhteessa kunnallisvaalien efektiiviseen äänikynnykseen.
Jotta Piraattipuolue ylittää efektiivisen äänikynnyksen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa, kannatuksen 
on vuoden 2011 vaaleihin verrattuna (nykyisellä järjestelmällä) esimerkiksi nelinkertaistuttava 
Uudellamaalla tai viisinkertaistuttava Pirkanmaalla tai Helsingissä.

Mikäli Piraattipuolue saa 300 ehdokasta yhteensä 40 eri kunnassa ja kaikkien manner-Suomen 
vaalipiirien alueella, merkitsee tämä Helsinki poisluettuna keskimäärin kolmea kuntaa vaalipiiriä kohti.

Tavoitteet tammi-maaliskuussa: Ehdokashankinta on aloitettu kaikissa vaalipiireissä. Maaliskuun 
lopussa ehdokkaaksi ilmoittautuneita on 150 yhteensä 20 eri kunnasta. Valmistellaan puolueen 
kunnallisvaaliohjelma, joka hyväksytään maaliskuun lopussa pidettävässä kevätkokouksessa.
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Tavoitteet huhti-kesäkuussa: Suunnitellaan yhteisten vaalimateriaalien ulkoasut ja kilpailutetaan 
materiaalien ja tarvikkeiden toimittajat. Tuetaan ehdokkaiden valmistautumista vaaleihin tarjoamalla 
käyttöön helposti muokattavia aineistopohjia. Ehdokashankinta jatkuu: kesäkuun lopussa ehdokkaaksi 
lupautuneita on 250 yhteensä 35 eri kunnasta. Ehdokastietojen julkaiseminen verkossa aloitetaan 
toukokuun alkuun mennessä. Hyväksytään mahdolliset paikalliset vaaliohjelmat.

Tavoitteet heinä-syyskuussa: Ehdokasasettelun päättyessä ehdokkaita on 300 yhteensä 40 eri kunnasta 
ja kaikkien manner-Suomen vaalipiirien alueella. Kaikki ehdokkaat vastaavat ainakin viiteen oman 
ehdokkuutensa kannalta keskeisimpään vaalikoneeseen. Kampanjatoiminta jalkautuu kaduille kaikissa 
niissä kunnissa joissa puolueella on ehdokkaita. Kaikki ehdokastiedot ovat viimeistellyssä muodossa 
verkossa viimeistään ehdokaslistojen viralliseen vahvistamiseen mennessä.

Tavoitteet loka-joulukuussa: Kampanjatoiminta on jalkautuneena kaduille kaikissa niissä kunnissa 
joissa puolueella on  ehdokkaita. Vaaleissa puolue saavuttaa yhteensä 10 valtuustopaikkaa, sekä 1,2 % 
niiden kuntien äänistä, joissa puolueella on ehdokkaita. Helsingin, Pirkanmaan ja Uudenmaan 
vaalipiirien alueella tavoite on kaksinkertaistaa kannatus. Tampereella, Jyväskylässä, Helsingissä, 
Espoossa, Turussa ja Vantaalla tavoittena on saada  kaupunginvaltuustopaikka.

1.3. Kärkiehdokkaat

Tausta: Vuoden 2011 eduskuntavaalien kampanjoinnista todettiin, että puolue ei onnistunut riittävän 
hyvin nostamaan esille sellaisia kärkiehdokkaita, jotka haluavat kampanjoida tosissaan paikan 
saamiseksi, eivätkä ole ehdokkaina vain tukemismielessä. Kunnallisvaaleissa edelleen korostuu, että 
pitkillä ehdokaslistoilla on selkeitä kärkiehdokkaita, jotka itse keskittyvät kampanjointiin, ja joiden 
kampanjoinnin avuksi myös suunnataan enimmät henkilöresurssit.

Paikkakunnilla, joilla on kärkiehdokkaita, vaalityö on järjestettävä siten, että kärkiehdokkaat voivat 
keskittyä näkyvään kampanjointiin, eivätkä esimerkiksi hoida hallinnollisia asioita tai muuta 
taustatyötä. Tämän toteuttamiseksi kärkiehdokkaiden ympärille on koottava hyvissä ajoin tukiryhmiä 
(ei kuitenkaan välttämättä omaa jokaiselle kärkiehdokkaalle). Kärkiehdokkaiden määrä voi riippua 
vahvasti paikallisista olosuhteista. Kärkiehdokkaita on oltava ainakin niissä kunnissa, joissa 
tavoitteena on saada valtuustopaikka.

Tavoitteet tammi-maaliskuussa: Tammikuussa ainakin Tampereella, Jyväskylässä, Helsingissä, 
Espoossa, Turussa ja Vantaalla mietitään selkeät kärkiehdokkaat. Kärkiehdokkaiden ympärille 
muodostetaan tukiryhmiä. Kärkiehdokkaiden kampanjoinnin puitteet verkossa (verkkosivut, blogit 
ym.) ovat kunnossa maaliskuun loppuun mennessä.

Tavoitteet huhti-kesäkuussa: Tukiryhmät suunnittelevat kärkiehdokkaiden kampanjointia. 
Järjestetään viestintä- ja esiintymiskoulutusta kärkiehdokkaille. Kärkiehdokkaille etsitään aktiivisesti 
rahoitusta ja suunnitellaan kampanjamateriaalit.

Tavoitteet heinä-syyskuussa: Kärkiehdokkaiden kampanjamateriaalit toteutetaan kesällä. Puolueen 
toiminnan kannalta aktiivisimpien kuntien kärkiehdokkaista julkaistaan esittelyvideot elokuun 
loppuun mennessä. Kärkiehdokkaat aloittavat aktiivisen kampanjoinnin.

Tavoitteet loka-joulukuussa: Kärkiehdokkaat kampanjoivat aktiivisesti vaaleihin saakka. Vaalien 
jälkeen arvioidaan kampanjoinnin onnistumista kärkiehdokkaiden näkyvyyden osalta.
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1.4. Rahoitus

Tausta: Puolueiden rahankäytön määrä ei ole suoraan verrannollinen valittujen edustajien määrään, 
mutta ilman taloudellisia resursseja edes pätevien ehdokkaiden saaminen äänestäjien näkyviin on lähes 
mahdotonta. Voidaankin siis todeta demokratialla olevan hintansa. Kunnallisvaalikampanjaan, joka 
johtaa valtuustopaikkojen saamiseen, tarvitaan enemmän varoja, kuin eduskuntavaalikampanjassa oli 
käytettävissä. Varoja on oltava riittävästi siten, että niitä voidaan välttämättömien valtakunnallisten 
kulujen jälkeen vielä kohdistaa niille paikkakunnille, joissa läpimeno on todennäköisintä.

Alkuvuodesta erityisiä tulonlähteitä ovat ensimmäistä kertaa käyttöön otettavat jäsenmaksut sekä 
presidentinvaalissa vaalilautakuntiin osallistumisesta saatavat luottamustoimimaksut, joista kerätään 
osuus puolueelle. Tämän jälkeen varoja saadaan tavanomaisista tulonlähteistä, joita ovat lahjoitukset ja 
kannatustuotemyynti. Puolueelle etsitään keväällä aktiivisesti rahoitusta ja kehitetään uusia rahoitus- ja 
tukemistapoja. Kunnallisvaaleissa otetaan käyttöön ehdokasmaksut, joilla pyritään kattamaan 
erityisesti ehdokkaita esittelevien vaalijulisteiden kustannuksia. Kärkiehdokkaille kerätään omaa 
vaalirahoitusta.

Eduskuntavaaleja ennen lahjoitusmäärä nousi jo vuoden 2010 syyskuussa 1 000 euroon ja pysyi tasolla 
1 000 - 1 500 euroa vuoden 2011 helmikuuhun asti. Maalis- ja huhtikuussa saatiin yli 2 000 euroa 
lahjoituksia. Vain paria kuukautta ennen vaaleja saadut lahjoitukset eivät kuitenkaan enää ehdi 
vaikuttaa merkittävästi vaalien rahankäyttösuunnitelmiin. Tästä syystä lahjoitusten painopistettä on 
pyrittävä saamaan kunnallisvaalien alla aikaisemmaksi. Vaalikampanja toteutetaan käytännössä 
viimeistään syyskuun loppuun mennessä saaduilla varoilla.

Tavoitteet tammi-maaliskuussa: Puolueelle kerätään rahoitusta jäsenmaksuina, 
luottamustoimimaksuina, lahjoituksina ja kannatustuotemyyntinä vähintään 15 000 euroa.

Tavoitteet heinä-syykuussa: Puolueelle kerätään rahoitusta lahjoituksina,  kannatustuotemyyntinä ja 
ehdokasmaksuina vähintään 15 000 euroa. Tampereelle, Jyväskylään, Helsinkiin, Espooseen, Turkuun ja 
Vantaalle varmistetaan kuhunkin 2 000 euroa ensisijaisesti vaalimainontaan käytettävää rahoitusta 
puolueen varoista vaalijulisteihin käytettävien varojen lisäksi.

2. Organisaatio

2.1. Organisaation kehittäminen ja toiminnan seuranta

Tausta: Menestyksekkään vaalikampanjan toteuttamiseksi kampanjan valmistelun on oltava 
määrätietoisempaa ja toimintasuunnitelman toteutumista on seurattava aiempaa tehokkaammin. 
Puolueelle on perustettu vuoden 2011 kevätkokouksen päätösten mukaisesti tulevaisuusryhmä, joka 
valmisteli syksyllä 2011 puolueohjelman muutosesityksiä. Tulevaisuusryhmän toimintaa jatketaan 
muiden osa-alueiden parissa.

Puolueelle oltiin perustamassa vuoden 2011 lopulla myös muita työryhmiä, joiden perustamista 
jatketaan vuonna 2012. Työryhmät jakautuvat toiminnallisiin työryhmiin, jotka vastaavat tietystä 
toiminnan osa-alueesta, ja asiantuntijaryhmiin, jotka vastaavat tiettyä puolue-ohjelman osa-aluetta 
koskevasta tiedonhankinnasta ja vaikuttamisesta. Puoluehallitus keskittyy aiempaa enemmän 
toimintasuunnitelman toteutumisen seurantaan ja edistämiseen. Puoluehallituksen, piiriyhdistysten 
hallitusten ja Piraattinuorten säännöllisiä suunnittelutapaamisia jatketaan aiempien vuosien tapaan. 
Vaalikampanjoinnin toteuttamista muilla kuin aktiivisimmilla paikkakunnilla on tarvetta tukea 
erityisesti.
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Tavoitteet koko vuodelle: Puoluehallitus seuraa toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista 
kuukausittain ja tekee julkaistavan yhteenvedon toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisesta 
neljännesvuosittain.

Tavoitteet tammi-maaliskuussa: Perustetaan kaikki tarvittavat toiminnalliset työryhmät ja 
asiantuntijaryhmät tammikuun loppuun mennessä. Viedään loppuun tulevaisuusryhmän tehtävät. 
Järjestetään suunnittelutapaaminen tammikuussa. Järjestetään puolueen kevätkokous maaliskuun 
lopussa, jolloin valitaan uusi puoluehallitus. Toiminnallisten työryhmien vakiojäseniin kuuluu aktiiveja 
useista eri piireistä.

Tavoitteet huhti-kesäkuussa: Järjestetään suunnittelutapaaminen huhtikuussa. Huhtikuussa 
selvitetään työryhmien toimintaa ryhmien aktiiveille suunnatulla kyselyllä. Toteutetaan kyselyn 
perusteella mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet kesäkuun loppuun mennessä. Toteutetaan yleinen 
palautekysely puolueen toiminnasta. Valitaan vaalipäällikkö tai vaalipäälliköitä, joiden tehtävänä on 
tukea kampanjoinnin järjestämistä muilla kuin aktiivisimmilla paikkakunnilla. Piiriyhdistykset pitävät 
kevätkokoukset ja valitsevat uudet hallitukset (sikäli kuin se sääntöjen mukaan tapahtuu 
kevätkokouksessa).

Tavoitteet heinä-syyskuussa: Järjestetään suunnittelutapaaminen heinä-elokuussa.

Tavoitteet loka-joulukuussa: Järjestetään puolueen syyskokous marras-joulukuussa.

2.2. Viestintä

Tausta: Puolueen viestintä, sekä aktiivien kesken että laajemmin, todettiin jo vuonna 2010 keskeiseksi 
kehittämiskohteeksi. Vuoden 2011 lopulla valmistellun sivustouudistuksen on tarkoitus parantaa sekä 
aktiivien välistä että laajemmalle yleisölle suunnattua viestintää huomattavasti. Keskeistä on myös 
työryhmien perustamisen loppuun saattaminen ja piiriyhdistysten viestinnän puitteiden ja riittävän 
ohjeistuksen ja ohjauksen varmistaminen.

Piraattipuolue on ollut hyvin esillä verkkoyhteisöissä. Piraattipuolue on Facebookissa kuudenneksi 
seuratuin ja Twitterissä viidenneksi seuratuin suomalainen puolue. Vosina 2009 ja 2010 lähetettiin noin 
30 lehdistötiedotetta. Vuona 2011 lokakuun loppuun mennessä oli lähetetty 28.

Vuoden 2011 lopussa oltiin toteuttamassa sivustouudistusta, jonka myötä oltiin perustamassa puolueelle 
uudenlaista verkkoyhteisöä, johon sisältyisivät keskustelupalsta, blogeja ja aktiiviryhmiä. Tavoitteena 
on nostaa sen rekisteröitynyt käyttäjämäärä selvästi suuremmaksi kuin vuoden 2011 lopun tilanne 
keskustelupalstalle rekisteröityneiden suhteen (noin 220 rekisteröitynyttä).

Tavoitteet koko vuodelle: Piraattipuolue nousee Facebookissa viidenneksi seuratuimmaksi 
suomalaiseksi puolueeksi maaliskuun loppuun mennessä ja pitää asemansa kunnallisvaaleihin saakka, 
sekä Twitterissä neljänneksi seuratuimmaksi suomalaiseksi puolueeksi kunnallisvaaleihin mennessä. 
Jäsenlehti Purje ilmestyy kerran kunakin vuosineljänneksenä. Lähetetään 40 lehdistötiedotetta. 
Julkaistaan 30 jaksoa Piraattiradiota.

Tavoitteet tammi-maaliskuussa: Osana tulevaisuusryhmän tehtävien loppuun viemistä suunnitellaan 
puolueen viestintää strategisesti. Suunnitellaan audiovisuaalisia vaalikampanjamateriaaleja.

Tavoitteet huhti-kesäkuussa: Puolueen viestinnän tavoittavuutta ja puolueen medianäkyvyyttä 
selvitetään yleisessä palautekyselyssä. Kyselyn tulokset osoittavat, että viestinnän tavoittavuus ja 
puolueen medianäkyvyys on parantunut kesällä 2011 toteutettuun kyselyyn verrattuna. Toteutetaan 
yleisen palautekyselyn perusteella mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet viestinnän kehittämiseksi. 
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Aktiiveille suunnatulla kyselyllä huhtikuussa selvitetään puolueen aktiivien keskinäisen viestinnän 
toimivuutta. Toteutetaan kyselyn perusteella mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet kesäkuun loppuun 
mennessä. Puolueen aktiivien välisen viestinnän painopistettä siirretään IRC:stä vuoden 2011 lopulla 
toteutetulle yhteisösivustolle siten, että kesäkuun loppuun mennessä sivustolla on 700 rekisteröitynyttä 
käyttäjää. Toteutetaan audiovisuaaliset vaalikampanjamateriaalit.

2.4. Avoimuus

Tausta: Piraattipuolue on sitoutunut järjestämään toimintansa mahdollisimman avoimesti. Hallituksen 
kokoukset on järjestetty siten, että kuka tahansa on voinut seurata niitä ja pöytäkirjat on julkaistu 
verkossa, kuten myös kirjanpito huomattavalla tarkkuudella. Avoimuuden suhteen on ollut kuitenkin 
erityisesti liian tiukalla aikataululla tapahtuvaan asioiden valmisteluun liittyviä ongelmia, eikä riittäviä 
palaute- ja aloitekanavia ole ollut. Avoimuutta lisätään vuoden 2012 aikana.

Tavoitteet koko vuodelle: Puoluehallituksen kokoukset pidetään siten, että kuka tahansa voi tulla 
seuraamaan kokousta. Puoluehallituksen pöytäkirjat julkaistaan ajantasaisesti ja puoluehallituksen 
esityslistat ovat nähtävillä hyvissä ajoin ennen kokousta. Puoluehallitus huolehtii siitä, että puolueen 
varainkäytöstä on puolueen verkkosivuilla luettavissa mahdollisimman tarkat ja ajantasaiset tiedot. 
Puolueen kannanotot ja lausunnot saatetaan jäsenten kommentoitaviksi vähintään viisi päivää ennen 
varsinaista käsittelyä tai julkaisua. Keskustelupalstalla on osio, johon voi jättää palautetta ja aloitteita 
hallitukselle, joka käsittelee niitä säännöllisesti kokouksissaan. Kaikki puolueen toimintaan liittyvät 
asiakirjat kootaan avoimeen sähköiseen arkistoon, jota ylläpidetään ajantasaisesti.

3. Muu toiminta

3.1. Lainsäädäntöön vaikuttaminen ja kansalaistoiminta

Tausta: Piraattipuolue vaikuttaa eduskunnan ulkopuolelta lainsäädäntöön monin tavoin. Puolue toimii 
julkisessa keskustelussa mielipidevaikuttajana, antaa lausuntoja, osallistuu keskustelu- ja 
kuulemistilaisuuksiin ja seminaareihin, tapaa viranomaisten ja järjestöjen edustajia ja järjestää 
kansalaistoimintaa. Puolueen näkyvyys tiedotusvälineissä riippuu paljolti puolueen kyvystä reagoida 
tehokkaasti ajankohtaisiin puolueohjelmaa koskeviin uutisaiheisiin ja kyvystä etsiä itse 
mielenkiintoisia asioita nostettavaksi näkyviin.

Puolueelle oltiin perustamassa vuoden 2011 lopulla myös asiantuntijaryhmiä, joiden  perustamista 
jatketaan vuonna 2012. Asiantuntijaryhmät vastaavat tiettyä puolue-ohjelman osa-aluetta koskevasta 
tiedonhankinnasta ja vaikuttamisesta.

Tavoitteet koko vuodelle: Annetaan lausunto jokaisesta puolueohjelmaa koskettavasta valmistelussa 
olevasta lainsäädäntö- tai muusta valtakunnallisesta viranomaishankkeesta. Tiedotetaan suurelle 
yleisölle puolueen tiedotuskanavien kautta ja tiedotusvälineitä informoimalla jokaisesta tällaisesta 
hankkeesta.

Tavoitteet tammi-maaliskuussa: Osana tulevaisuusryhmän tehtävien loppuun viemistä suunnitellaan 
puolueen viestintää strategisesti näkökulmana se, miten nostetaan paremmin esille puolueohjelmaa 
liittyviä aiheita julkisessa keskustelussa.

Piraattipuolue r.p.
Pähkinätie 13, 16710 Hollola kk
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Tavoitteet huhti-kesäkuulle: Tekijänoikeuspäivän yhteydessä järjestetään suurmielenosoitus 
tekijänoikeusrikkomusten kohtuuttomia rangaistuksia vastaan yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. 
Huhtikuussa toteutettavassa aktiiveille suunnatussa kyselyssä selvitetään asiantuntijaryhmien 
toimintakykyä. Kyselyn perusteella mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet toteutetaan kesäkuun 
loppuun mennessä.

3.2. Kansainvälinen toiminta

Tausta: Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä, jonka yhteistyöelimenä toimii Pirate 
Parties International -järjestö (PPI). Piraattipuolue kannattaa piraattipuolueiden kansainvälisen 
yhteistyön kehittämistä. Piraattipuolueella ja Piraattinuorilla on ollut yhteistyötä lähinnä Ruotsin ja 
Saksan piraattipuolueiden kanssa. Yhteistyön lisäämistä Saksan piraattipuolueen kanssa puoltaa 
puolueen merkittävä vaalimenestys Berliinin osavaltiovaaleissa syksyllä 2011.

Tavoitteet koko vuodelle: Osallistutaan piraattipuolueiden kansainväliseen konferenssiin, mikäli 
sellainen järjestetään.

Tavoitteet huhti-kesäkuulle: Ollaan yhteydessä Saksan piraattipuolueeseen puolueen 
vaalimenestykseen liittyen. Selvitetään kansainvälisen toiminnan seuraamisen taso  työryhmissä 
ryhmien aktiiveille huhtikuussa suunnattavalla kyselyllä. Toteutetaan kyselyn perusteella mahdollisesti 
tarvittavat toimenpiteet.

Tavoite heinä-syyskuulle: Kutsutaan ulkomaisista piraattipuolueista henkilöitä Suomeen henkiseksi 
tueksi ja näkyvyyden saamiseksi puolueelle.

3.3. Nuorisotoiminta

Tausta: Piraattinuoret ry toimii Piraattipuolueen nuorisojärjestönä. Puolue tukee Piraattinuorten 
toiminnan laajentamista aiempaa useammille paikkakunnille. Puolue tukee mahdollisuuksien mukaan 
Piraattinuorten toimintaa taloudellisesti sen perustoiminnan järjestämisessä ja tiedotusmateriaalin 
hankinnassa. Tavoitteena on, että Piraattinuorten nimissä järjestetään toimintaa kaikkien niiden 
vaalipiirien alueilla, joissa on alle 29-vuotiaita piraattiaktiiveja.

Tavoitteet koko vuodelle: Kunkin vaalipiirin alueella tapahtuvasta paikallistoiminnasta 20 % on 
Piraattinuorten tekemää.

3.4. Opiskelijatoiminta

Tausta: Piraattipuoluetta lähellä olevia opiskelijajärjestöjä ovat Helsingin yliopiston akateemiset 
piraatit H-YARR ja Aalto-yliopiston piirissä toimiva Aaltopiraatit, jotka toimivat toistaiseksi 
rekisteröimättöminä yhdistyksinä. Puolue rohkaisee uusien opiskelijajärjestöjen perustamista sekä 
tukee opiskelijajärjestöjä niiden verkkopalveluiden ylläpitämisessä ja muussa viestinnässä. 
Opiskelijatoiminnan järjestelmällisen kehittämisen avuksi sekä rahoituksen työkaluksi on syytä 
perustaa valtakunnallinen Piraattiopiskelijat-järjestö.

Tavoitteet koko vuodelle: Perustetaan Piraattiopiskelijat valtakunnalliseksi kattojärjestöksi.

Piraattipuolue r.p.
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Piraattipuolue r.p. Tulo- ja menoarvio 2012

TULO- JA MENOARVIO 2012

YHDISTYSTOIMINTA

TULOT

Lahjoitukset 10 000 €

Kannatustuotemyynti 6 800 €

Luottamustoimimaksut 3 000 €

Jäsenmaksut 10 000 €

Ehdokasmaksut 5 000 €

Muut satunnaiset tulot 200 €

Tulot yhteensä 35 000 €

MENOT

Verkkopalvelumaksut 1 000 €

Postimaksut 800 €

Kannatustuotteiden hankinta 3 000 €

Nuorisotoiminnan avustus 500 €

Tapahtumien järjestäminen 500 €

Tapahtumiin osallistuminen 1 000 €

Kulukorvaukset 1 500 €

Liikennevälinevuokrat (auto, peräkärry) 200 €

Mainonta

Verkkomainonta 2 000 €

Flyerit, esitteet, lehdet ym. 2 000 €

Vaalijulisteet 9 000 €

Muu mainonta 8 600 €

Muut kustannukset

Pankkikulut 300 €

Kokouskulut 1 000 €

Toimistotarvikkeita 500 €

Viranomaismaksut 100 €

Kirjanpito 500 €

Puhelinkulut 600 €

Laitehankinnat 500 €

Toimiston tilavuokra 1 200 €

Muut satunnaiset menot 200 €

Menot yhteensä 35 000 €

Yli-/alijäämä 0 €

Varat 31.12.2012 (arvio): 2544,61 €
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ESITYS                                                   LIITE 3 

Piraattipuolue r.p.:n syyskokoukselle

Tilintarkastajien valitseminen
Puoluerekisterissä olevilla puolueilla on puoluelain (1969/10) 8 §:n mukaan oltava vähintään yksi 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Piraattipuolueen hallitus esittää puolueen syyskokoukselle, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan 
Plusaudit Oy, josta vastuullisena tilintarkastajana toimii Anne-Mari Konu-Janhunen, ja että 
varatilintarkastajaksi valitaan Jyrki Koivunen.

_____________________________

Puheenjohtaja Pasi Palmulehto
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Pähkinätie 13, 16710 Hollola kk
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ESITYS                                                      LIITE 4

Piraattipuolue r.p.:n syyskokoukselle

Puolueohjelman muuttaminen
Musta: Sama teksti löytyy sekä esityksestä että nykyisestä puolueohjelmasta korkeintaan pienin kieliasullisin muutoksin.
Vihreä: Esityksessä oleva teksti on uusi verrattuna nykyiseen puolueohjelmaan.
Sininen: Nykyisessä puolueohjelmassa olevaa tekstiä ei ole esityksessä.

Huom! Osa ”uudesta” tekstistä on otettu esimerkiksi puolueen aiemmista kannanotoista tai ehdokkaiden julkilausumista. Ks. perustelut liitteestä 5.

ESITYS NYKYINEN

Piraattipuolueen tavoitteet lyhyesti:

Piraattipuolue on avoimuutta ja vapautta arvostava 
tietoyhteiskuntapuolue, joka puolustaa sananvapautta, yksityisyyden 
suojaa, viestintäsalaisuutta ja oikeusturvan toteutumista.

Piraattipuolue edistää tiedon vapaata liikkuvuutta vaatimalla 
tekijänoikeusjärjestelmän ylilyöntien kumoamista, patenttijärjestelmän 
epäkohtien poistamista ja viranomaisten tuottaman sekä tieteellisen tiedon 
vapaampaa saatavuutta.

Piraattipuolue vaatii laajempaa avoimuutta ja kansalaisille enemmän 
osallistumismahdollisuuksia lainvalmisteluun ja muuhun 
viranomaistoimintaan.

Piraattipuolue vaatii järkevää tietoyhteiskuntapolitiikkaa, jossa julkisille 
varoille saadaan  riittävästi vastinetta, ja jossa edistetään informaation 
vapaata liikkuvuutta.

Piraattipuolue haluaa vähentää byrokratiaa ja viranomaiskontrollia ja 
lisätä ihmisten vapautta päättää omista asioistaan. Muun muassa tämän 
vuoksi Piraattipuolue haluaa ottaa käyttöön perustulon.

Piraattipuolue pyrkii osallistumaan eduskunta-, kunnallis-, presidentin- ja 
europarlamenttivaaleihin. Puolueohjelman ulkopuolisissa asioissa 
Piraattipuolueen listoilta valitut luottamushenkilöt voivat toimia 
omantuntonsa mukaisesti.

Piraattipuolue on kansalaisoikeuksien, erityisesti yksityisyyden suojan ja 
sananvapauden, turvaamiseen ja kulttuurin ja tiedon vapauden 
lisäämiseen keskittyvä puolue. Terveemmän liiketoimintaympäristön ja 
kulttuurillisesti rikkaamman yhteiskunnan rakentamiseksi Piraattipuolue 
haluaa perustavanlaatuisesti uudistaa tekijänoikeuslainsäädännön ja 
lakkauttaa patenttijärjestelmää asteittain, lisätä päätöksenteon 
avoimuutta, kehittää demokratiaa sekä varmistaa tietoyhteiskunnan 
järkevän kehittymisen. Nämä päämäärät toteuttaakseen Piraattipuolue 
tavoittelee kansan mandaattia Suomen eduskuntaan, Euroopan 
parlamenttiin ja muihin päätöksentekoelimiin.

Pähkinänkuoressa tavoitteemme ovat:

Yksilön oikeuksien, erityisesti yksityisyyden suojan, viestintäsalaisuuden 
ja sananvapauden, turvaaminen.

Teosten epäkaupallisen kopioinnin, levittämisen ja muun käytön 
vapauttaminen.

Tekijänoikeussuojan lyhentäminen 5–10 vuoteen julkaisuhetkestä.

Ohjelmisto- ja lääkepatenttijärjestelmien lakkauttaminen ja koko 
patenttijärjestelmän uudelleenarviointi.

Päätöksenteon ja lainvalmistelun avoimuuden lisääminen ja demokratian 
kehittäminen tietoyhteiskuntaa hyödyntämällä.



Sananvapaus ja yksityisyydensuoja

Sananvapaus, yksityisyys ja viestintäsalaisuus

Sananvapauden kunnioitus Suomessa ja Euroopassa ei ole vakaalla 
pohjalla. Tällä hetkellä kiinnitetään enemmän huomiota siihen, kuinka 
sananvapautta voitaisiin rajoittaa kuin siihen, miten se turvattaisiin. 
Piraattipuolue vastustaa voimakkaasti kaikkia pyrkimyksiä rajoittaa 
sananvapautta. Myös voimakas lähdesuoja on olennainen osa 
sananvapauden toteutumista. 

Jokaisella tulee olla oikeus esiintyä tietoverkoissa palvelusta riippuen 
omalla nimellään, anonyymisti tai käyttää nimimerkkiä suojatakseen omaa 
yksityisyyttään ja ilmaisunvapauttaan. Yksittäiset palvelut voivat 
rajoittaa näitä oikeuksia, mutta se ei kuulu valtion tehtäviin.
Internetistä on tullut sananvapauden soveltamisen merkittävin työkalu, 
joten kenenkään Internet-yhteyttä ei pidä katkaista ilman oikeuden 
päätöstä eikä silloinkaan kevein perustein. Valtion harjoittama Internetin 
sensurointi on lopetettava. Teleyritysten ei pitäisi rajoittaa verkon 
käyttöä, eikä palveluiden tarjoajia, saati teleyrityksiä, pidä asettaa 
vastuuseen palvelun käyttäjien tekemisistä.

Sähköisen viestinnän käyttö yksityiselämän, liiketalouden ja 
valtionhallinnon aloilla on lisääntynyt huimasti, ja Suomen 
yhteiskuntajärjestys ja kansallinen turvallisuus ovat entistä 
riippuvaisempia juuri sähköisen viestinnän suojasta. Viestintäsalaisuuden 
tason eli viestinnän luottamuksellisuuden, yksityisyyden ja nimettömyyden 
takeiden tulee olla samoja sähköisessä ja muussa viestinnässä. Oikeus 
yksityisyyteen on perustuslaissa turvattu kansanvallan tärkeä kulmakivi, 
johon nojaavat kaikki tärkeinä pitämämme vapaudet. Yksityisyyden 
loukkaukset merkitsevät tunkeutumista ihmisyyden ydinalueille: 
ajatuksiin, mielipiteisiin, vakaumuksiin, ihmissuhteisiin ja elintapoihin.

Tietosuoja

Henkilöä koskevat tiedot kuuluvat hänelle itselleen, eikä niitä tulisi kerätä 
ilman hänen lupaansa. Ihmisillä on oltava oikeus tietää milloin ja miten 
häntä koskevia tietoja kerätään ja hänellä on oltava vapaa oikeus niiden 
tarkastamiseen ja tarvittaessa tietojen poistamiseen.

Piraattipuolue haluaa:

Kehittää demokratiaa, turvata kansalaisoikeudet ja lisätä avoimuutta

Oikeus yksityisyyteen on perustuslailla suojattu kansanvallan tärkeä 
kulmakivi, johon nojaavat kaikki tärkeinä pitämämme vapaudet. 
Tekniikan kehitys on muuttanut tapaamme kommunikoida, mutta se ei ole 
vähentänyt tämän tärkeän oikeuden merkitystä. Pienimpienkin 
yksityisyyden suojaan tehtyjen rajoitusten on oltava erittäin hyvin 
perusteltuja. Yksityisyyden loukkaukset merkitsevät tunkeutumista 
ihmisen identiteetin ydinalueille: ajatuksiin, mielipiteisiin, vakaumuksiin, 
ihmissuhteisiin ja elintapoihin. Kansalaisten säännönmukainen, 
laajamittainen valvonta johtaa vääjäämättä väärinkäytöksiin, eikä sille ole 
vapaassa yhteiskunnassa mitään perusteita.

Sähköisen viestinnän käyttö yksityiselämän, liiketalouden ja 
valtionhallinnon aloilla on lisääntynyt huimasti, ja Suomen 
yhteiskuntajärjestys ja kansallinen turvallisuus ovat entistä 
riippuvaisempia juuri sähköisen viestinnän suojasta. Viestintäsalaisuuden 
tason eli viestinnän luottamuksellisuuden, yksityisyyden ja nimettömyyden 
takeiden tulee olla samoja sähköisessä ja muussa viestinnässä. Sähköinen 
viestintä on suojattava valvonnalta ja häirinnältä lainsäädännössä kuten 
perinteiset kirjeetkin. Vahvan salauksen käyttöä sähköisessä viestinnässä 
on rohkaistava. Vapaassa yhteiskunnassa viestintäsalaisuutta on 
vaalittava.

Sananvapauden kunnioitus Suomessa ja Euroopassa ei ole vakaalla 
pohjalla. Tällä hetkellä kiinnitetään enemmän huomiota siihen, kuinka 
sananvapautta voitaisiin rajoittaa kuin siihen, kuinka se voitaisiin 
turvata. On vastustettava voimakkaasti pyrkimyksiä rajoittaa 
sananvapautta yhteiskunnassa. Internetistä on muodostunut 
sananvapauden käyttämisen merkittävin työkalu. Kenenkään internet-
yhteyttä ei pitäisi voida katkaista ilman oikeuden päätöstä eikä oikeuden 
päätökselläkään kevein perustein. Valtioiden harjoittama internetin 
sensurointi pitää lopettaa. Teleyritysten ei tule rajoittaa verkon käyttöä. 
Palveluntarjoajia ei pidä asettaa vastuuseen palvelun käyttäjien 
tekemisistä.

Valtiot keräävät kansalaisista yhä enemmän tietoa, mutta toimivat samaan 
aikaan itse usein suljettujen ovien takana. Suljetut ovet on avattava ja 
kansalaisyhteiskunnan mielipiteitä on kuultava entistä paremmin 



Tekniikan kehitys on muuttanut tapaamme kommunikoida, mutta se ei ole 
vähentänyt yksityisyyden merkitystä. Pienimpienkin yksityisyydensuojaan 
tehtyjen rajoitusten on oltava erittäin hyvin perusteltuja.
Julkisissa paikoissa ja niihin verrattavissa tiloissa olevien 
valvontajärjestelmien lainsäädäntöä tulee selkeyttää. Kansalaisten 
säännönmukainen, laajamittainen valvonta johtaa vääjäämättä 
väärinkäytöksiin, eikä sille ole vapaassa yhteiskunnassa mitään perusteita.

lainvalmistelussa. Tähän tietotekniikka tarjoaa erinomaiset 
mahdollisuudet. Valtioiden ja Euroopan unionin on toimittava nykyistä 
avoimemmin ja kansanvaltaisemmin. Puolue- ja vaalirahoituksen 
avoimuus on taattava. Piraattipuolueen on toimittava edelläkävijänä 
rahoituksensa, hallintonsa ja toimintansa avoimuudessa.

Demokratian ja kansalaisoikeuksien rappeutumiseen Suomessa ja 
Euroopan unionissa on puututtava. EU:n jäsenenä Suomella on oikeus ja 
velvollisuus vaatia unionia hallittavan demokraattisesti, ja että 
yksityisyyttä, viestintäsalaisuutta ja sananvapautta kunnioitetaan 
unionissa täysimääräisesti. Se, mitä teemme tai jätämme tekemättä osana 
suurta talousmahtia, ei kosketa ainoastaan suomalaisia, vaan heijastuu 
välittömästi ihmisten hyvinvointiin ja oikeusturvaan kaikkialla 
maailmassa.

Oikeusturva

Oikeusturva

Oikeusturvan on toteuduttava mahdollisimman hyvin. Kaikkien on 
saatava oikeudenmukainen oikeudenkäynti, rikosasiassa tuomitulla on 
oltava valitusoikeus, hyvän hallinnon takeet on turvattava ja 
viranomaisten on aina noudatettava lakia. Oikeusvaltiossa korvausten 
pitää perustua todellisiin menetyksiin ja hyvityksen on oltava kohtuullinen 
kaikkien asianosaisten ja asiakokonaisuuden kannalta. Jokaisen oikeuden 
saada asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi on toteuduttava hänen 
taloudellisesta tilanteestaan riippumatta.

Jokaisella, jota vastaan viranomaiset ovat toimineet lainvastaisesti tai 
perusoikeuksia rikkoen, on oltava oikeus korvaukseen ilman raskasta 
oikeudenkäyntiä. Lisäksi viranomaisten sisäisiä laillisuusvalvonnan 
käytäntöjä esimerkiksi salaisten pakkokeinojen käytön suhteen on 
parannettava luomalla lisää riippumattomia valvontaelimiä. Tällä hetkellä 
organisaatiot valvovat usein itse itseään.

Monissa tietoteknistä osaamista vaatineissa oikeudenkäynneissä 
puutteellinen teknisten asioiden ymmärrys on johtanut 
epäoikeudenmukaisiin ja epäjohdonmukaisiin tuomioihin. On tarpeen 
kehittää oikeuslaitoksen kykyä reagoida erikoisosaamista tai teknistä 
ymmärrystä vaativiin oikeustapauksiin.



Yhdenvertaisuus lain edessä

Lainsäädännön tehtäviin ei kuulu eriarvoistaa kansalaisia, vaan kaikkien 
tulee olla yhdenvertaisia lain edessä. Tällä hetkellä näin ei ole, vaan ihmisiä 
eriarvoistetaan perustuen ryhmiin, joihin hänet katsotaan kuuluvaksi. 
Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi sukupuoli ja uskonto. Kansalaisten 
yhdenvertaisuus voidaan toteuttaa mielekkäästi ainoastaan vähentämällä 
ihmisten lainsäädännöllistä jaottelua.

Yksilönvapaudet

Lain on taattava ihmisille mahdollisimman kattavat yksilönvapaudet, 
jotka mahdollistavat sellaisen toiminnan, joka ei loukkaa muiden 
vapauksia. Yksilönvapauksia tulee rajoittaa ainoastaan muiden 
vapauksien ja oikeuksien suojaamiseksi. Teon kieltämisen perusteeksi ei 
riitä se, ettei joku pidä siitä.

Yksilönvapauksiin kuuluu itsemääräämisoikeus silloinkin, kun se on 
haitaksi henkilön omalle terveydelle. Esimerkiksi päihdelainsäädännön on 
perustuttava haittojen minimointiin, ei rankaisemiseen.

Tekijänoikeudet ja patentit

Vapaa kulttuuri

Aineettomiin hyödykkeisiin kohdistetaan tänä päivänä kohtuuttomia 
keinotekoisia rajoituksia tietyn liiketoiminta-alan oletettujen 
taloudellisten etujen suojelemiseksi kuluttajansuojan, kansalaisoikeuksien 
ja yhteiskunnan voimavarojen kustannuksella. Nykyinen 
tekijänoikeusjärjestelmä ei suojaa luovien taiteilijoiden toimeentuloa.

Kulttuuri syntyy vuorovaikutuksesta ihmisten välillä. On järjetöntä 
väittää, että kulttuurin jakaminen on sille haitallista. Kulttuurin arvo 
kasvaa jaettaessa, jolloin kasvavat myös tekijän mahdollisuudet ansaita 
kulttuuria tuottamalla. Ihminen, joka tuntee saavansa tekijältä jotakin 
arvokasta, antaa mielellään myös jotain arvokasta takaisin. 
Tiedostonjakamista ei pidä rajoittaa, eikä siitä pidä rangaista, vaan siihen 
on ennemminkin syytä kannustaa. Lisäksi tekijänoikeusrikkomuksista 
määrättäviä korvauksia on reilusti kohtuullistettava. Piraattipuolue ei 
kannata laajakaistaveroa ja haluaa lakkauttaa nykymalliset perusteettomat 
yksityisen kopioinnin hyvitysmaksut. Tekniset suojakeinot ja 
sopimusehdot eivät saa haitata kuluttajansuojan toteutumista.

Vapauttaa tiedon ja kulttuurin

Aineettomiin hyödykkeisiin kohdistetaan tänä päivänä kohtuuttomia, 
keinotekoisia rajoituksia tietyn liiketoiminta-alan taloudellisten 
etuoikeuksien suojelemiseksi kuluttajansuojan, kansalaisoikeuksien ja 
yhteiskunnan voimavarojen kustannuksella. Nykyinen 
tekijänoikeusjärjestelmä ei suojaa luovien taiteilijoiden toimeentuloa. 
Tekijänoikeudet haittaavat myös tieteellisen kirjallisuuden ja 
tutkimustulosten leviämistä. Tekijänoikeuden aiheuttamiin haittoihin on 
puututtava. Tietoyhteiskunta ei kehity tietoa panttaamalla.

Kulttuuri syntyy vuorovaikutuksesta ihmisten välillä. On järjetöntä 
väittää, että kulttuurin jakaminen on sille haitallista. Kulttuurin arvo 
kasvaa jaettaessa, jolloin kasvavat myös taiteilijan mahdollisuudet ansaita 
kulttuuria tuottamalla. Ihminen, joka tuntee saavansa taiteilijalta jotakin 
arvokasta, antaa mielellään myös jotain arvokasta takaisin. 
Tiedostonjakamista ei tule rajoittaa, eikä siitä pidä rangaista, vaan siihen 
tulee kannustaa. Piraattipuolue vastustaa laajakaistaveroa ja haluaa 
lakkauttaa kasettimaksut. Tekniset suojakeinot ja sopimusehdot eivät saa 
haitata kuluttajansuojan toteutumista.



Luovan työn tekijän ei tarvitse ansaita rahaa luomuksellaan kuolemansa 
jälkeen. Myöskään yksikään elokuvastudio tai levy-yhtiö ei perusta 
sijoituspäätöksiään toiveelle voitosta yli sadan vuoden kuluttua 
tulevaisuudessa. Koska aineettomien hyödykkeiden elinaika on nykyaikana 
häkellyttävän lyhyt, on kaupallisen kopioinnin ja käytön 
tekijänoikeussuojaa on lyhennettävä enintään kymmeneen vuotta teoksen 
julkaisusta. Kaiken teosten epäkaupallisen kopioinnin, levittämisen ja 
muun käytön on oltava vapaata teoksen luomishetkestä lähtien. 
Piraattipuolue uskoo tiedon ja kulttuurin mahdollisimman laajan 
leviämisen takaavan parhaiten ihmiskunnan henkisen ja materiaalisen 
hyvinvoinnin.

Patenttijärjestelmän hyödyllisyys kyseenalainen

Nykyisen patenttijärjestelmän yhteiskunnalle aiheuttamille taloudellisille 
ja juridisille rasitteille ei ole perusteita kehittyvässä markkinataloudessa. 
Patentit eivät enää juurikaan suojaa yksittäisen keksijän luomusta tai 
toimeentuloa, vaan niitä käytetään ennemminkin pienyrittäjien toiminnan 
tukahduttamiseen. Patenttien myöntämismenettelyssä tulisikin arvioida 
voisiko joku muu kehittää vastaavan ratkaisun lyhyen ajan sisällä vai 
onko ratkaisu todellakin yksilöllinen. Mikäli kyse on yleisesti 
aikaansaatavasta ratkaisusta, patentin myöntäminen vaikeuttaa muiden 
kehitystyötä ja heikentää kilpailua.

Lääkepatentit tappavat kehitysmaissa päivittäin. Ne rajoittavat henkiä 
pelastavaa tutkimustyötä pakottamalla tiedemiehet salaamaan löydöksensä 
sen sijaan että tulokset jaettaisiin tiedeyhteisön kesken. Piraattipuolueilla 
on järkevä ja rakentava vaihtoehto lääkepatenteille, joka, paitsi ratkaisisi 
nämä ongelmat, myös antaisi enemmän rahaa lääketutkimukseen leikaten 
julkisen sektorin lääkekustannukset puoleen. Haluamme keskustella tästä 
Euroopan tasolla.

Piraattipuolueen ajaman uudistetun tekijänoikeusjärjestelmän 
ohjelmistokehittäjille tarjoama suoja on riittävä. Ohjelmistopatentit 
ajavat ainoastaan patenttilakimiesten ja suuryritysten etua.

Kenenkään luovan taiteilijan ei tarvitse ansaita rahaa luomuksellaan 
seitsemänkymmentä vuotta kuolemansa jälkeen. Myöskään yksikään 
elokuvastudio tai levy-yhtiö ei perusta sijoituspäätöksiään toiveelle 
voitosta yli sadan vuoden kuluttua tulevaisuudessa. Koska aineettomien 
hyödykkeiden elinaika on nykyaikana häkellyttävän lyhyt, on kaupallisen 
kopioinnin ja käytön tekijänoikeussuoja lyhennettävä 5–10 vuoteen 
hyödykkeen julkaisusta. Kaiken teosten epäkaupallisen kopioinnin, 
levittämisen ja muun käytön on oltava vapaata teoksen luomishetkestä 
lähtien. Piraattipuolue uskoo tiedon ja kulttuurin mahdollisimman laajan 
leviämisen takaavan parhaiten ihmiskunnan henkisen ja materiaalisen 
hyvinvoinnin.

Arvioida patenttijärjestelmän hyödyllisyyden uudelleen

Nykyisen patenttijärjestelmän yhteiskunnalle aiheuttamille taloudellisille 
ja juridisille rasitteille ei ole perusteita kehittyvässä markkinataloudessa. 
Patentit eivät nykypäivänä juurikaan suojaa yksittäisen keksijäneron 
keksintöä. Patentteja käytetään ennemminkin pienyrittäjien toiminnan 
tukahduttamiseen.

Lääkepatentit tappavat kehitysmaissa päivittäin. Ne rajoittavat 
mahdollisesti henkiä pelastavaa tutkimustyötä pakottamalla tiedemiehet 
salaamaan löydöksensä patenttihakemuksen ajaksi, sen sijaan että tulokset 
jaettaisiin tiedeyhteisön kesken. Piraattipuolueilla on järkevä ja rakentava 
vaihtoehto lääkepatenteille, joka, paitsi ratkaisisi nämä ongelmat, myös 
antaisi enemmän rahaa lääketutkimukseen leikaten julkisen sektorin 
lääkekustannukset puoleen. Haluamme keskustella tästä Euroopan tasolla.

Piraattipuolueen ajaman uudistetun tekijänoikeusjärjestelmän 
ohjelmistokehittäjille tarjoama suoja on riittävä. Ohjelmistopatentit 
ajavat ainoastaan patenttilakimiesten ja suuryritysten etua. Samat tahot 
pyrkivät patenttijärjestelmän väärinkäytön lisäksi luomaan yksityisiä 
monopoleja salaamalla tiedostomuotoja ja ohjelmistorajapintoja. Tämä 
käytäntö nostaa hintoja ja tukahduttaa tietoyhteiskunnan kehitystä. 
Julkisen sektorin on omien tietojärjestelmiensä suunnittelussa 
vastustettava näitä yksityisiä monopoleja ja rohkaistava avointen 
järjestelmien käyttöä julkishallinnossa, koulut mukaan lukien.



Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen

Hallinnon avoimuus

Hyvän hallinnon perustana ovat avoimuus, tasapuolisuus ja 
riippumattomuus. 

Valtiot kuitenkin keräävät kansalaisista yhä enemmän tietoa ja toimivat 
samaan aikaan itse usein suljettujen ovien takana. Suljetut ovet on 
avattava ja kansalaisten sekä kansalaisjärjestöjen mielipiteitä on kuultava 
entistä paremmin lainvalmistelussa. Tähän tietotekniikka tarjoaa 
erinomaiset mahdollisuudet.

Valtioiden ja Euroopan Unionin on toimittava nykyistä avoimemmin ja 
demokraattisemmin. Puolue- ja vaalirahoituksen avoimuus on taattava. 
Piraattipuolueen on toimittava edelläkävijänä rahoituksensa, hallintonsa 
ja toimintansa avoimuudessa.

Kansalaisen oikeusturvan kannalta hallinnon avoimuus ja julkisen tiedon 
saatavuus on erittäin tärkeää. Julkisen sektorin on osakeyhtiön omistajana 
pyrittävä toteuttamaan yrityksessä julkisen sektorin käytäntöjä, erityisesti 
painottaen toiminnan avoimuutta. Asia korostuu myös tilanteissa, joissa 
yksityinen yritys saa käyttöönsä julkista tukea.

Tasapuolinen demokratia

Kaikille vaaleissa ehdokkaita asettaville ryhmille on annettava rahallista 
tukea vaalijulisteiden hankkimiseen sekä yleiseen vaalikampanjointiin. 
Lisäksi kaikille ryhmille on annettava enemmän tilaisuuksia olla 
tasavertaisesti esillä Yleisradion ohjelmissa. Uusien puolueiden 
menestymismahdollisuuksia ei saa rajoittaa jättämällä ne vaaliaikaan 
huomiotta eikä keinotekoisten vaalikynnysten luomisella ja ylläpitämisellä.

Osallistuva demokratia

Nyky-yhteiskunta on tekniikaltaan monimutkaisempi kuin demokraattisen 
yhteiskuntamallin alkutaipaleella. Lisäksi yhteiskunnan ja maailman 
tilanne usein muuttuu hyvin nopeasti ja ehdokasvalintoja tehdessä ei ole 
ollut kaikkia ehdokkaiden kantoja tiedossa.

Kansalaisilla tulee olla mahdollisuus saada riittävästi tietoa edustajiensa 

(Valtiot keräävät kansalaisista yhä enemmän tietoa, mutta toimivat 
samaan aikaan itse usein suljettujen ovien takana. Suljetut ovet on 
avattava ja kansalaisyhteiskunnan mielipiteitä on kuultava entistä 
paremmin lainvalmistelussa. Tähän tietotekniikka tarjoaa erinomaiset 
mahdollisuudet. Valtioiden ja Euroopan unionin on toimittava nykyistä 
avoimemmin ja kansanvaltaisemmin. Puolue- ja vaalirahoituksen 
avoimuus on taattava. Piraattipuolueen on toimittava edelläkävijänä 
rahoituksensa, hallintonsa ja toimintansa avoimuudessa.)



tekemistä poliittisista päätöksistä ja syistä jotka ovat johtaneet 
ratkaisuun. Parantuneen tiedonsaannin mahdollistamana myös maamme 
demokraattista järjestelmää on kehitettävä enemmän vuorovaikutusta 
sallivaksi osallistuvaksi demokratiaksi. Kansalaisilla tulee olla paremmat 
mahdollisuudet vaatia lisää tietoa käsiteltävistä asioista ja päätöksistä, 
sekä vaikuttaa itse päätöksentekoon.

Demokratia ja Euroopan unioni

Demokratian  ja kansalaisoikeuksien rappeutumiseen Euroopan Unionissa 
on puututtava.  EU:n jäsenenä Suomella on oikeus ja velvollisuus vaatia 
unionia hallittavan demokraattisesti ja siten että yksityisyyttä, 
viestintäsalaisuutta ja sananvapautta kunnioitetaan unionissa 
täysimääräisesti. Se, mitä teemme tai jätämme tekemättä osana suurta 
talousmahtia, ei kosketa ainoastaan suomalaisia, vaan heijastuu 
välittömästi ihmisten hyvinvointiin ja oikeusturvaan kaikkialla 
maailmassa. Piraattipuolue pyrkii osallistumaan EU:n päätöksentekoon 
niin kauan kuin Suomi on unionin jäsen. Piraattipuolue ei ota kantaa 
jäsenyyteen.

(Demokratian ja kansalaisoikeuksien rappeutumiseen Suomessa ja 
Euroopan unionissa on puututtava. EU:n jäsenenä Suomella on oikeus ja 
velvollisuus vaatia unionia hallittavan demokraattisesti, ja että 
yksityisyyttä, viestintäsalaisuutta ja sananvapautta kunnioitetaan 
unionissa täysimääräisesti. Se, mitä teemme tai jätämme tekemättä osana 
suurta talousmahtia, ei kosketa ainoastaan suomalaisia, vaan heijastuu 
välittömästi ihmisten hyvinvointiin ja oikeusturvaan kaikkialla 
maailmassa.)

Tietoyhteiskunta

Avoimuus ohjelmistohankkeissa

Piraattipuolue haluaa kannustaa avoimien ohjelmistojen käyttöönottoon 
paitsi julkisella sektorilla, myös yrityksissä ja kotitalouksissa. 
Merkittävimpinä syinä ovat avoimien ohjelmistojen taloudellisuus, 
joustavuus järjestelmän jatkokehityksessä ja tietoturvan parempi 
auditointi.

Avoimet rajapinnat

Julkishallinnon tulee käyttää omissa palveluissaan ja viestinnässään 
ainoastaan avoimiin standardeihin perustuvia rajapintoja ja 
tiedostomuotoja. Tämä ei estä suljettujen ohjelmistojen käyttöä, mutta 
mahdollistaa yhteistoiminnan muiden ohjelmistojen kanssa, jonka lisäksi 
se mahdollistaa pitkäaikaisen tuen myös alkuperäisen 
ohjelmistotoimittajan lopettaessa käytetyn tuotteen tukemisen.



Mittatilaustyönä tehtävät ohjelmistohankkeet

Avoin ohjelmistokehitys tarkoittaa hankkeiden valmistelua ja toteutusta 
siten, että kuka tahansa voi seurata kehitystä ja periaatteessa myös 
osallistua siihen heti alusta alkaen. Malli eroaa radikaalisti julkishallinnon 
nykyisten ohjelmistotoimittajien suosimasta mallista, jossa edes tilaajalla 
ei ole pääsyä kehitysprosessiin ja toimittaja pystyy estämään 
kilpailijoidensa osallistumisen liike- ja ammattisalaisuuksiin vetoamalla, 
jolloin järjestelmään ei voida tilata muutoksia ja jatkokehitystä muualta 
kuin alkuperäiseltä toimittajalta.

Piraattipuolue pitää ehdottoman tärkeänä paitsi julkisrahoitteisten 
ohjelmakoodien avoimuutta, myös itse kehitysprosessin täydellistä 
läpinäkyvyyttä. Vain näin voidaan taata  vapaa kilpailu ja järjestelmien 
laadukas toteutus. Ohjelmakoodien avoimuus mahdollistaa myös 
järjestelmien uudelleenkäytön sekä muissa julkisen sektorin projekteissa 
että yksityisellä sektorilla, jolloin veronmaksajat eivät joudu maksamaan 
samasta työstä useaan kertaan.

Avoin tieto ja tutkimus

Tekijänoikeuksien ja patenttien aiheuttamat rajoitukset  haittaavat 
tieteellisen kirjallisuuden ja tutkimustulosten leviämistä. Ongelmiin on 
puututtava, sillä yhteiskunta ei kehity tietoa  panttaamalla. Jo 
olemassaolevaa tietoa on voitava käyttää uusien tutkimusten apuna 
tutkimusten tehostamiseksi ja turhien resurssien haaskauksen estämiseksi. 
Ihmisten  terveyttä ja elintasoa parantavat keksinnöt esimerkiksi 
lääkkeiden kehittelyssä uhkaavat patenttien vuoksi jäädä hyödyntämättä.
Tuotetun tiedon pitää olla sellaisessa muodossa että se on 
tulevaisuudessakin käytettävissä. Tämä onnistuu parhaiten avoimia 
ohjelmistoja ja rajapintoja käyttämällä.

Viranomaisten tuottaman tiedon ja julkisrahoitteisen tutkimustulosten 
ympärille  voisi  syntyä nykyistä huomattavasti kukoistavampaa 
liiketoimintaa, mikäli tiedon käyttöä vapautettaisiin.

Kansalaisten maksama tieto vapaaksi

Verovaroilla luotujen teosten ja tieteellisen tutkimustiedon tulee olla 
kaikkien vapaasti käytettävissä.  Internet on mahdollistanut entistä 
laajemmat mahdollisuudet  olemassaolevan tiedon käyttöön. Varsinkin 

(Tekijänoikeudet haittaavat myös tieteellisen kirjallisuuden ja 
tutkimustulosten leviämistä. Tekijänoikeuden aiheuttamiin haittoihin on 
puututtava. Tietoyhteiskunta ei kehity tietoa panttaamalla.)



verovaroilla tuotettu tieto on jo kertaalleen kansalaisten maksamaa ja siten 
kuuluu luonnollisesti kaikkien hyödynnettäväksi.

Talous

Talous

Piraattipuolue toimii perinteisen talouspoliittisen jaottelun ulkopuolella, 
eikä suoraan ota kantaa valtiontalouden kokoon tai vastaaviin 
kysymyksiin. Oikeudenmukaisen tulonjaon perusteena on koko 
yhteiskunnan etu ilman eri ryhmien vastakkainasettelua: ei rikkaiden 
rankaiseminen eikä köyhien kurittaminen.

Perustulo ja sosiaaliturva

Sosiaaliturvan tulee pääosin perustua vastikkeettomaan, mutta riittävän 
pieneen perustuloon, joka toisaalta mahdollistaa kohtuullisen elintason, 
mutta joka kuitenkin kannustaa hankkimaan ylimääräisiä tuloja 
perustulon päälle. Perustulo ei vaadi merkittävästi ylimääräistä rahoitusta, 
sillä tuki korvaa nykyiset työttömien ja opiskelijoiden tuet sekä osan 
eläkkeestä.

Perustulo parantaa erityisesti pienyrittäjien, opiskelijoiden, tutkijoiden, 
toimeentulotuella elävien, pätkä- ja silpputyöläisten, freelancereiden, 
luovan työn tekijöiden ja urheilijoiden asemaa. Ne, joilla tulot tulevat 
epäsäännöllisesti tai satunnaisina piikkeinä, saisivat toimeentulonsa 
turvaksi perustulon, jota muut saadut tulot eivät vähennä. Heidän ei 
tarvitsisi taistella tukiensa puolesta, eivätkä he joutuisi tulo- tai 
kannustinloukkuihin.

Sosiaaliturvan asiakkaiden tilitietojen järjestelmällistä tutkimista ei voida 
hyväksyä, sillä se loukkaa räikeästi yksityisyydensuojaa. Perustulon 
käyttöönotto vähentää tarpeetonta byrokratiaa ja yksityisasioiden 
ruotimista.

Byrokratian vähentäminen

Tarpeetonta byrokratiaa on vähennettävä silloin, kun sille ei löydy 
riittäviä perusteluja. Liian monimutkainen byrokratian rattaisto 
vaikeuttaa itse järjestelmän ymmärtämistä ja aiheuttaa toisinaan jopa 
taloudellista tappiota.



Verotuksen yksinkertaistaminen on tarpeen, sillä järjestelmää on 
kokonaisuudessaan liki mahdoton ymmärtää ja sen vuoksi kansalaisen 
oikeusturva verotusasioissa on heikko. Myös porsaanreikiä vero-
optimoinnille riittää. Nykyinen verotusjärjestelmä vaatii jopa usein 
ulkopuolisen verotusasioihin erikoistuneen apua, jotta kaikki 
asiaankuuluvat verovähennykset saadaan hyödynnettyä.

Perustulon käyttöönotto vähentää huomattavasti byrokratian määrää 
tulojen, menojen ja toimeentulotuen tarpeen selvityksessä.

Koulutus

Opetus tietoyhteiskunnassa

Opetussuunnitelmia ja opetusmenetelmiä tulee jatkuvasti arvioida ja 
ajanmukaistaa. Tämä ei tarkoita ainoastaan teknologisia muutoksia ja 
verkkomateriaalien hyödyntämistä, vaan myös nykyistä enemmän omaan 
ajatteluun ja tiedonhakuun painottumista, jolloin asioiden ulkoaopettelu 
vähenee. Samalla painopiste siirtyy kokeisiin pänttäämisestä 
syvällisempään ymmärtämiseen.

Kaiken julkisella rahoituksella tuotetun oppimateriaalin tulee olla vapaasti 
käytettävissä ja jatkokehitettävissä ilman tekijänoikeudellisia rajoituksia. 
Opettajavetoisen opetuksen tukena ja oppikirjan tilalla voi usein olla 
valmis verkkomateriaali, jonka avulla oppilas voi itse opiskella ja kokeilla 
taitojaan. Suomeksi verkkomateriaalia ei juurikaan ole, mutta valmiiden 
vapaastikäytettävien materiaalien kääntäminen tulisi edullisemmaksi kuin 
uusien tuottaminen.

Muutokset oppisisältöihin

Toisen kotimaisen kielen opiskelun tulee olla kaikilla oppiasteilla 
vapaaehtoista.

Uskonto erillisenä oppiaineena ei kuulu nykyaikaiseen opetukseen, vaan 
uskontojen kulttuuritaustaa tulee opettaa historian ja filosofian tunneilla. 
Nykymuotoinen uskonnonopetus myös halveksii perustuslain suomaa 
uskonvapautta. Katsomusaineiden opetuksen tulee olla yhteistä opiskelijan 
uskontokunnasta riippumatta.
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tausta

Kokemukset vaalikampanjasta:

— Monet äänestäjät kokivat puolueohjelman liian 
kapeaksi.
— Piraattiehdokkailla oli joissakin puolueohjelman 
ulkopuolisissa asioissa paljon yhteistä (vaalikoneet, 
julkilausumat.
— Johtopäätökset keväällä / kesällä (puolue- ja 
piirihallitusten suunnittelutapaamisessa ja 
puoluekokouksessa): puolueohjelman laajentamista 
selvitetään.



  

tausta
Kaikille avoin palautekysely 13.7.—22.8.2011 (vastaajia 1 003):

— Noin 40 % toivoi puolueohjelman laajentamista.
— Noin 50 % uskoi laajentamisen lisäävän haluaan äänestää 
piraatteja (vain 5 % uskoi sen vähentävän).
— Yksi merkittävimpiä äänestyshalukkuutta vähentäviä syitä: 
”Piraattipuolue ajaa liian harvoja asioita”.
— Merkittävin tällainen syy: ”yksittäisten ehdokkaiden 
mielipiteet, joista olen eri mieltä”.
— Tämä viittaa osaltaan myös kapean puolueohjelman 
aiheuttamaan hajanaiseen vaikutelmaan.
— Toisaalta 40 % piti nykyistä ohjelmaa sopivana; tämä ei tue 
ajatusta radikaalista laajentamisesta.



  

tausta

Piiriyhdistysten hallitukset nimittivät edustajia yhteiseen 
tulevaisuusryhmään, joka valmisteli esityksen 
puoluehallitukselle.

Puoluehallitus teki tulevaisuusryhmän esityksen pohjalta 
lopullisen esityksen puoluekokoukselle.



  

tausta

Nykyinen puolueohjelma:
— hyväksytty alun perin keväällä 2008
— päivitetty keväällä 2010

Jaettu osioihin:
— demokratia, kansalaisoikeudet, avoimuus
— tekijänoikeudet
— patentit



  

esitys

Muutosesityksen osiot:
— Piraattipuolueen tavoitteet lyhyesti
— Sananvapaus ja yksityisyydensuoja
— Oikeusturva
— Yksilönvapaudet
— Tekijänoikeudet ja patentit
— Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen
— Tietoyhteiskunta
— Talous
— Koulutus



  

esitys

Piraattipuolueen tavoitteet lyhyesti

Sisältö: Viisikohtainen selostus puolueohjelman 
keskeisestä sisällöstä.

Perustelut: Selkiyttää nopeasti, mikä Piraattipuolue on.



  

esitys

Sananvapaus ja yksityisyydensuoja

Sisältö: Sananvapaus, yksityisyys, viestintäsalaisuus, 
tietosuoja.

Perustelut: Teksti perustuu nykyiseen puolueohjelmaan 
ja puolueen sananvapauskannanottoon. Tietosuoja-
osiossa hieman uutta, mutta nykyisessä ohjelmassakin 
olevaan arvomaailmaan pohjautuvaa.



  

esitys

Oikeusturva

Sisältö: Uusi osio, jossa vaaditaan oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin, hyvän hallinnon takeiden toteutumista 
ja tehokkaampaa laillisuusvalvontaa.

Perustelut: Sisällöstä varmasti suuri yhteisymmärrys. 
Korostaa Piraattipuoluetta kansalaisoikeuksia 
puolustavana puolueena. Oikeusturva-asiat ovat olleet 
paljon esillä myös ajankohtaisissa 
lainsäädäntöhankkeissa.



  

esitys

Yksilönvapaudet

Sisältö: Uusi osio, jossa todetaan arvoliberaali 
lähtökohta, että yksilönvapauksia tulee rajoittaa vain 
muiden vapauksien suojaamiseksi.

Perustelut: Palautekyselyssä 40 % toivoi arvoliberaalien 
ja yksilönvapautta korostavien aiheiden mukaan 
ottamista (suosituin vaihtoehto). ”Ehdokkaiden 
vaapaamielisyys ja arvoliberaalius” oli toiseksi suosituin 
tekijä, joka lisäsi halua äänestää Piraattipuoluetta.



  

esitys

Tekijänoikeudet ja patentit

Sisältö: Lähes suoraan nykyisestä puolueohjelmasta.

Perustelut: Jotkin järjestöt (esim. Vihreät nuoret ja EU-
parlamentin vihreä ryhmä) ovat ottaneet hyvin lähellä 
Piraattipuolueen tavoitteita olevia kantoja 
tekijänoikeuksista. Piraattien tavoitteita ei siten voida 
pitää liian radikaaleina.



  

esitys

Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen

Sisältö: Paljon samaa kuin nykyisessä puolueohjelmassa. 
Tarkennettu lisää demokratian ja päätöksentekoprosessi-
en kehittämiseen liittyviä tavoitteita.

Perustelut: Demokratian kehittäminen ja avoimuus on 
esitelty nykyisessä puolueohjelmassa hyvin 
ylimalkaisesti. On perusteltua selventää kantoja 
paremmin.



  

esitys

Tietoyhteiskunta

Sisältö: Uusi osio, jossa käsitellään avointen 
ohjelmistojen käyttöä julkishallinnossa, sekä 
viranomaisten tuottaman ja tutkimustiedon avoimuutta. 

Perustelut: Nykyisessä puolueohjelmassa on asiasta vain 
hyvin ylimalkaisesti. Noin 30 % palautekyselyyn 
vastanneista toivoi puolueohjelmaan lisää 
tietoyhteiskunta-aiheita (yksi suosituimmista 
vaihtoehdoista). Teksti perustuu osittain avoimia 
ohjelmistoja koskevaan puolueen kannanottoon.



  

esitys

Talous

Sisältö: Uusi osio, jossa esitetään perustulon käyttöönottoa, 
sekä verotuksen ja sosiaaliturvan byrokratian vähentämistä. 
Oikeudenmukaisen tulonjaon perusta: ”ei rikkaiden 
rankaiseminen eikä köyhien kurittaminen”.

Perustelut: Palautekyselyssä toivottiin puolueohjelmaan 
talouspolitiikkaan liittyviä aihealueita (yksi suosituimmista 
vaihtoehdoista). Perustulo nauttii suosiota piraateissa (esim. 
eduskuntaehdokkailta perustulojulkilausuma). Perustulo tai 
byrokratian vähentäminen eivät ole erityisesti vasemmistolai-
sia tai oikeistolaisia kantoja. Pysytään jaottelun ulkopuolella.



  

esitys

Koulutus

Sisältö: Uusi osio, jossa käsitellään opetuksen luonnetta 
tietoyhteiskunnassa ja oppimateriaalien avoimuutta. 
Vastustetaan 2. kotimaisen pakollisuutta ja vaaditaan 
kaikille yhteistä katsomusopetusta.

Perustelut: Aihe tuli esille tulevaisuusryhmän ideoidessa. 
Monia piraattiaktiiveja kiinnostava aihe, josta hyvät 
tiedot. Monet tavoitteet kytkeytyvät vahvasti tietoyhteis-
kuntakehitykseen, ei siis täysin vieras aihe.



  

PIRAATTIPUOLUE

KIITOS!

Kiitos tutustumisesta puolueohjelman 
muutoesitykseen.

Lisätiedon lähteille pääset osoitteesta: 
http://blog.piraattipuolue.fi/2011/10/puolueohjelmaa-uudistetaan/
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OHJE     LIITE 6

Piraattipuolue r.p.:n jäsenille

Kokousaloitteiden laatiminen
Piraattipuolueen sääntöjen 9 §:ssä todetaan kokousaloitteista seuraavaa:

"Oikeus aloitteen tekemiseen kokoukseen on kaikilla jäsenillä, mutta aloitteen on saatava ainakin 
kymmenen muun jäsenen tuki. Tuki ei edellytä äänestämään asian puolesta."

Aloiteoikeudella tarkoitetaan sitä, että yhdistyksen jäsenillä on oikeus saada haluamansa asia 
yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Kevätkokoukselle tämän ohjeen mukaan jätetty aloite otetaan 
automaattisesti kokouksen käsiteltäväksi, paitsi jos aloite:
a) ei koske yhdistyksen toimialaa
b) ei kuulu yhdistyksen päätäntävaltaan
c) on yhdistyksen sääntöjen vastainen
d) on lain tai hyvän tavan vastainen.
(Hallila, Riitesuo: Yhdistystoiminnan perusteet.)

1. Aloite voi olla esimerkiksi ehdotus kannanotoksi tai pysyvämmäksi kannaksi jostakin 
puolueohjelmaan liittyvästä asiasta tai se voi koskea yhdistyksen toimintatapoja. Aloitteen sisältämän 
esityksen tulisi olla merkitykseltään sellainen, että se sopii juuri puoluekokouksen hyväksyttäväksi (eikä 
esimerkiksi vain hallituksen). Aloitteessa voi olla erikseen perusteluosa ja varsinainen aloite. Aloite voi 
koskea sääntöjen tai puolueohjelman muuttamista vain, jos se on jätetty niin hyvissä ajoin, että hallitus 
voi sisällyttää kokouskutsuun tiedon, että kokouksessa käsitellään kyseisiä asioita.

2. Aloitteen esittäjä tai joku muu hänen puolestaan tekee aloitteelle oman keskusteluketjun 
Piraattipuolueen keskustelupalastan syyskokousosioon (www.piraattipuolue.fi/keskustelupalsta/573-
syyskokous-2011/). Aloitteen perään merkitään aloitteen esittäjän nimi, sekä aloitetta kannattavien 
Piraattipuolueen jäsenten nimet, mikäli kannattajia on ilmoittautunut jo etukäteen. Aloitteen 
sanamuotoa ei pidä muuttaa sen jälkeen kun se on lisätty keskustelupalstalle. Sanamuotoa voidaan 
muuttaa vasta itse kokouksessa.

3. Jos aloitteelle ei ole etukäteen tiedossa vähintään kymmentä kannattajaa, kuka tahansa 
Piraattipuolueen jäsen voi aloitetta koskevassa keskusteluketjussa ilmoittautua kannattamaan aloitetta. 
Riittävän kannatuksen saaneista aloitteista kootaan jatkuvasti päivitettävä yhteenveto Piraattipuolueen 
wikiin.

4. Riittävän kannatuksen saaneet aloitteet käsitellään vuosikokouksessa automaattisesti, eli aloitteen 
tekijän tai kenenkään sen kannattajista ei tarvitse olla läsnä kokouksessa, vaikka läsnäolo toki on 
suotavaa.

5. Aloitteen voi jättää tai kannatuksensa jollekin aloitteelle ilmoittaa myös saattamalla asian muulla 
tavoin hallituksen tietoon (www.piraattipuolue.fi/puolue/yhteystiedot). Tällöin hallitus vastaa aloitteen 
lisäämisestä keskustelupalstalle.

6. Aloitteet pyydetään jättämään viimeistään 26.11., jotta ne ovat kaikkien luettavissa riittävän hyvissä 
ajoin ennen vuosikokousta.

Piraattipuolue r.p.
Pähkinätie 13, 16710 Hollola kk

 info@piraattipuolue.fi
http://piraattipuolue.fi

  045 310 2340 (pj)
 045 310 2344 (puoluesiht.)


