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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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