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PÖYTÄKIRJA
Piraattipuolue r.p.

Hallituksen kokous 11/2012

Aika: 21.5.2012 kello 18.30

Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä:
Äänivaltaiset jäsenet:
Varsinaiset jäsenet
Ahto Apajalahti
Ville Hautakangas (6-)
Harri Kivistö (pj)
Lasse Kärkkäinen (1-7)
Arto Lampila (siht)
Janne Paalijärvi
Pasi Vähämartti   

Varajäsenet
Tiina Malinen
Joonas Mäkinen (6-)
Pekka Mustonen 

Muut jäsenet:
Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

1. Kokouksen  avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.40.

2. Kokouksen  laillisuus  ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan  hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat
Apajalahti tiedotti hallitusta koskien 22.5. tapahtuvaa piraattinuorten 
jäsenluettelon tarkistamista. Tarkistus tapahtuu piraattien toimitilassa, eikä 
muistiinpanojen tekemistä jäsenten henkilöllisyyksistä sallita. Piraattinuorten 
edustajat ovat paikalla valvomassa tarkastusta. 
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5. Lausunto hyvitysmaksujärjestelmän uudistamisesta
Hyväksyttiin lausunnolle seuraavat suuntaviivat:

- Piraattipuolueen mielestä laillista yksityiskopiointia ei tulisi nähdä 
haitallisena asiana, jonka seurauksia pitäisi korvata, vaan jokaiselle kuuluvana 
perusoikeutena. Näin ollen hyvitysmaksu on turha ja pitäisi lakkauttaa. Jos 
tekijöitä halutaan vastaavalla tavalla tukea, tämä tulisi tehdä lähtökohtaisesti 
tavanomaisen budjettirahoituksen kautta ratkaisumallin liitteenä  olevan 
valtion talousarviomallin mukaisesti.

 
- Piraattipuolue yhtyy ratkaisumallissa esitettyihin näkemyksiin (s. 6) 
nykyisen hyvitysmaksujärjestelmän ongelmista.

 
- Piraattipuolue pitää oikeansuuntaisena ratkaisumallissa esitettyä tavoitetta, 
että hyvitysmaksu muodostaisi korkeintaan 0,5-1 prosenttia 
tallennusvälineen kokonaishinnasta. Piraattipuolue ei kuitenkaan kannata 
maksuvelvollisuuden laajentamista pilvisisältö- ja tallennuspalveluihin.

- Piraattipuolue kannattaa ajatusta, jonka mukaan vahvasti kopiosuojatut 
(DRM) teokset jäävät hyvitysmaksun piirin ulkopuolelle

- Ratkaisumallissa esitetty idea, että tulevaisuudessa hyvitysmaksuja 
voitaisiin kerätä suurilta kansainvälisiltä pilvipalvelualan toimijoilta 
vaikuttaa epärealistiselta.

- Piraattipuolueen mielestä verkkotallennuspalveluiden käyttö pitäisi 
nähdä yksityisenä kopiointina, johon ei tarvita erillistä lupaa 
oikeudenhaltijoilta

- Kaikenkaikkiaan ehdotettu ratkaisumalli on vaikeaselkoinen. 
Ylivoimaisesti yksinkertaisin ratkaisu olisi siirtyä liitteessä 1 
tarkoitettuun budjettirahoitukseen.

6. Ohje piiriyhdistyksille kunnallisvaaleista ja ehdokasasettelusta
Hyväksyttiin ehdokasasettelun ja kunnallisvaalitoiminnan ohjeistuksen 
keskeiset linjaukset.
Piiriyhdistyksille annettu ohjeistus kunnallisvaaleista ja ehdokasasettelusta:
http://arkisto.piraattipuolue.fi/asiakirjat/ohje-kunnallisvaalit-2012.pdf
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7. Toimintasuunnitelman toteuttaminen
Käsiteltiin toimintasuunnitelman toteutumiskatsaus, ja sovittiin seuraavista 
toimenpiteistä.

– Muistutetaan piirejä kesätapahtumien kartoittamisesta. Varmistetaan 
erityisesti Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän tilanne.

– Alueellisten vaaliohjelmien valmistelu käynnissä monilla paikkakunnilla, piirit 
pyrkivät järjestämään ohjelmia käsittelevät kokouksensa ennen juhannusta.

8. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esilletulleita asioita

9. Kokouksen  päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_____________________________ _____________________________

      Puheenjohtaja Harri Kivistö       Puoluesihteeri Arto Lampila


