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Esitys Piraattipuolueen sääntöjen muuttamiseksi

Puoluevaltuuston perustaminen ja toimivallanjako sen, puoluehallituksen ja 

puoluekokouksen välillä, sekä tarkempia säännöksiä puoluekokoukseen osallistumisesta

Muutosesityksessä on seuraavat kokonaisuudet:

a) Aikarajat puoluekokoukseen ilmoittautumiselle, joita on noudatettava, jotta voi käyttää 

äänoikeutta puoluekokouksessa ja olla siellä ehdolla puolueen toimielimiin.

b) Puoluevaltuuston perustaminen. Puoluekokousten rutiiniluontoiset tehtävät (lähinnä 

toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, talousarvio ja tilinpäätös) siirtyisivät puoluevaltuustolle ja 

puoluekokous järjestettäisiin jatkossa vain joka toinen vuosi. Samalla puoluevaltuuston roolina olisi

valvoa hallituksen toimintaa.

c) Sääntöihin lisättäisiin uusi pykälä jäsenistön osallistumisoikeuksista ja puolueen toiminnan 

avoimuudesta.

Nämä kokonaisuudet ovat periaatteessa toisistaan riippumattomia, eli a-kohta voidaan hyväksyä 

ilman b- ja c-kohtia, ja niin edelleen.

Puoluevaltuuston perustamista koskevan esityksen taustaa:

– Puoluekokouksissa jäsenistön huomio on keskittynyt kahden vuoden välein olevaan 

hallituksen vaihtokokoukseen. Välissä olevien rutiiniluontoisempien kokousten 

osanottajamäärä on ollut vähäinen. Kahden vuosittaisen puoluekokouksen malli on 

hallituksessa koettu raskaaksi.

– Varautuminen eduskuntaan pääsyyn, jolloin eteen tulee uusia ja vaikutukseltaan aiempaa 

merkittävämpiä poliittisia ja taloudellisia päätöksiä. Tällöin olisi hyvä olla puoluehallituksen 

ja puoluekokouksen välissä toimielin (puoluevaltuusto), jonka on helpommin kutsuttavissa 

koolle kuin puoluekokous. Isot päätökset eivät jäisi tällöin yksinomaan hallituksen vastuulle.

– Kaikilla eduskuntapuolueilla on puoluevaltuusto. Niiden tehtävät vastaavat suunnilleen 

tässä esitettyjä.
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Vanha Uusi

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä 
perittävän liittymismaksun ja vuotuisen 
jäsenmaksun suuruudesta päättää kummankin 
jäsenryhmän osalta erikseen hallitus.

Varsinaisena jäsenenä oleville 
paikallisyhdistyksille voidaan määrätä 
korkeampi jäsenmaksu kuin varsinaisena 
jäseninä oleville yksityishenkilöille.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä 
perittävän liittymismaksun ja vuotuisen 
jäsenmaksun suuruudesta päättää kummankin 
jäsenryhmän osalta erikseen puoluevaltuusto.

Varsinaisena jäsenenä oleville 
paikallisyhdistyksille voidaan määrätä 
korkeampi jäsenmaksu kuin varsinaisena 
jäseninä oleville yksityishenkilöille.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 
hallituksen vuosikertomus on annettava 
tilintarkastajille viimeistään kuusi viikkoa ennen 
varsinaista kokousta. Tilintarkastajien tulee 
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi 
viikkoa ennen varsinaista kokousta hallitukselle.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 
hallituksen vuosikertomus on annettava 
tilintarkastajille viimeistään kuusi viikkoa ennen 
puoluevaltuuston kevätkokousta. 
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen 
varsinaista kokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista 
kokousta. Kevätkokous pidetään helmi–
kesäkuussa ja syyskokous syys–marraskuussa 
hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen 
kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään yksi 
kolmestakymmenestä (1/30) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti 
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen 
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen 
pitämisestä on esitetty hallitukselle.

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

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 
varsinaisena jäsenenä olevalla yksityishenkilöllä
yksi ääni, varsinaisena jäsenenä olevalla 
yhdistyksellä tai kannatusjäsenellä ei ole 
äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei 
säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua 
hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin 

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää varsinaisen kouksen joka toinen 
vuosi (parillisina vuosina) touko-heinäkuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen 
kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään kaksi 
kolmasosaa (2/3) puoluevaltuuston jäsenistä tai 
yksi kolmestakymmenestä (1/30) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti 
vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen 
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen 
pitämisestä on esitetty hallitukselle.

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

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 
varsinaisena jäsenenä olevalla yksityishenkilöllä
yksi ääni, varsinaisena jäsenenä olevalla 
yhdistyksellä tai kannatusjäsenellä ei ole 
äänioikeutta.

Jotta jäsen voi käyttää äänioikeuttaan 
kokouksessa, hänen on:
a) ilmoittauduttava kokouksen osallistujaksi 
hallituksen ohjeistamalla tavalla vähintään kaksi
(2) viikkoa ennen kokousta ja
b) maksettava kuluvan vuoden jäsenmaksu 
hallituksen ohjeistamalla tavalla vähintään kaksi
(2) viikkoa ennen kokousta.
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päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Jotta jäsen voi olla ehdolla puoluekokouksessa 
pidettävissä henkilövaaleissa, hänen on:
a) ilmoitettava ehdokkuudestaan kyseessä 
olevassa vaalissa hallituksen ohjeistamalla 
tavalla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen 
kokousta ja
b) oltava kokouksessa äänioikeutettu.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei 
säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua 
hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin 
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

10 § Yhdistyksen kokousten 
koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset
koolle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta 
jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 

10 § Yhdistyksen kokousten 
koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset
koolle vähintään kuusi viikkoa ennen kokousta 
jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 

11 § Kokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle 1–3 puheenjohtajaa, 1–3
sihteeriä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittava määrä ääntenlaskijoita
3. todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja 
tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille
7. valitaan joka toinen vuosi tässä 
järjestyksessä:
– hallituksen puheenjohtaja
– 1–3 hallituksen varapuheenjohtajaa
– hallituksen muut varsinaiset jäsenet
– hallituksen varajäsenet
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 
asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle 1-3 puheenjohtajaa, 1-3 
sihteeriä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittava määrä ääntenlaskijoita
3. todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus

11 a § Kokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 
käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle 1–3 puheenjohtajaa, 1–3
sihteeriä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittava määrä ääntenlaskijoita
3. todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään yhteenveto yhdistyksen taloudesta 
ja toiminnasta yhdistyksen edellisen varsinaisen
kokouksen jälkeiseltä ajalta
6.  valitaan tässä järjestyksessä:
– hallituksen puheenjohtaja
– 1–3 hallituksen varapuheenjohtajaa
– hallituksen muut varsinaiset jäsenet
– hallituksen varajäsenet
– puoluevaltuuston puheenjohtaja
– puoluevaltuuston muut varsinaiset jäsenet
– puoluevaltuuston varajäsenet
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 
asiat.

Puoluelain 2 §:ssä tarkoitettua yleisohjelmaa 
(puolueohjelma tai periaateohjelma) koskevat 
muutokset käsitellään yhdistyksen 
kokouksessa.
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4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja 
talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille 
varatilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisö
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 
asiat.

11 b § Puoluevaltuuston valitseminen ja sen 
kokousten koollekutsuminen
Yhdityksellä on puoluevaltuusto, johon kuuluvat 
yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen 
valitsemat puheenjohtaja, 15-40 varsinaista 
jäsentä ja 0-20 varajäsentä. Puoluvaltuusto 
valitsee lisäksi keskuudestaan 1-2 
varapuheenjohtajaa.

Puoluevaltuuston puheenjohtajana, jäsenenä tai
varajäsenenä voi toimia ainoastaan yhdistyksen
äänioikeutettu jäsen. Puoluehallituksen 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai 
varajäsen ei voi toimia puoluevaltuuston 
puheenjohtajana, jäsenenä tai varajäsenenä.

Puoluevaltuusto on päätösvaltainen, kun 
vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa.

Puoluevaltuuston varajäsenet kutsutaan 
varsinaisten jäsenten tilalle siinä järjestyksessä 
jossa heidät on valittu, eniten ääniä saanut 
ensin.

Hallituksen puheenjohtajalla, 
varapuheenjohtajalla, varsinaisella jäsenellä ja 
varajäsenellä, puoluesihteerillä, 
taloudenhoitajalla sekä puolueen 
kansanedustajilla ja Euroopan parlamentin 
jäsenillä on puoluevaltuuston kokouksissa 
läsnäolo- ja puheoikeus.

Puoluevaltuusto pitää vuosittain kaksi 
varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään 
helmi–huhtikuussa ja syyskokous syys–
marraskuussa.

Varsinainen kokous on kutsuttava koolle 
vähintään kolme (3) viikkoa etukäteen 
sähköpostitse. Varsinaisen kokouksen 
koollekutsumisesta päättää puoluevaltuusto tai 
sen puheenjohtaja.
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Puoluevaltuuston ylimääräinen kokous 
pidetään, jos puoluevaltuusto niin päättää, tai 
puoluehallitus tai yhdistyslain 21 §:ssä 
tarkoitettu osuus puoluevaltuuston jäsenistä sitä
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti 
vaatii. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle
vähintään yksi viikko etukäteen sähköpostitse.

Puoluevaltuustoon voidaan osallistua 
puoluevaltuuston niin päättäessä myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla kokouksen aikana.

11 c § Puoluevaltuuston tehtävät ja sen 
varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat

Puoluevaltuuston yleisinä tehtävinä on:
a) seurata hallituksen toimintaa ja 20 a §:ssä 
tarkoitettujen jäsenten osallistumisoikeuksien ja 
toiminnan avoimuuden toteutumista
b) hyväksyä hallituksen esityksestä merkittäviä 
poliittisia linjauksia ja yhdistyksen poliittisen 
toiminnan kannalta olennaisia päätöksiä
c) päättää yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitetusta 
kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä 
taikka yhdistyksen toiminnan kannalta 
huomattavan muun omaisuuden 
luovuttamisesta
d) tehdä aloitteita yhdistyksen kokoukselle ja 
hallitukselle.

Puoluevaltuuston kevätkokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle 1–3 puheenjohtajaa, 1–3
sihteeriä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittava määrä ääntenlaskijoita
3. todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja 
tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 
asiat.

Puoluevaltuuston syyskokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle 1-3 puheenjohtajaa, 1-3 
sihteeriä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittava määrä ääntenlaskijoita
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3. todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja 
talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille 
varatilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisö
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 
asiat.

20 a § Jäsenten osallistumisoikeudet ja 
toiminnan avoimuus
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus:
a) Tehdä puoluekokoukselle aloitteita sääntöjen 
9 §:n mukaisesti.
b) Tehdä aloitteita puoluevaltuustolle. Aloitteen 
on saatava ainakin kymmenen muun jäsenen 
tuki.
c) Tehdä hallitukselle aloitteita ja kirjallisia 
kysymyksiä ja saada niihin vastaus 
kohtuullisessa ajassa.

Hallituksen on lisäksi järjestettävä jäsenistölle 
säännöllisiä kyselyjä ja neuvoa-antavia 
jäsenäänestyksiä jäsenistöä koskettavista 
asioista.

Neuvoa-antava jäsenäänestys on järjestettävä, 
kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) 
puoluevaltuuston jäsenistä tai yksi 
kolmestakymmenestä (1/30) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti 
vaatii. Äänestys on pidettävä kuudenkymmenen
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen 
pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Hallituksen kokoukset ovat avoimia siltä osin 
kuin yksityisyyden suoja tai muu vastaava syy ei
sitä estä. Avoimuus tarkoittaa sitä, että kokousta
on voitava seurata verkon kautta, ja että 
hallituksen pöytäkirjat julkaistaan ajantasaisesti 
verkossa.

Yhdistyksen ajantasainen kirjanpito on oltava 
verkossa nähtävillä siltä osin kuin yksityisyyden 
suoja tai muu vastaava syy ei sitä estä.


