
Piraattipuolueen sääntömääräisen kokouksen pöytäkirja

Aika: 26.9.2020 klo 11
Paikka: Rälssintie 15, 00720 Helsinki

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.03

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Kokouksen puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maarit Möller

2.2. Kokouksen sihteerit
Kokouksen sihteereiksi valittiin Janne Pitkänen, varalle Tomi Pohjalainen. Tomi Pohjalainen toimi kokouksen 
sihteerinä. Etäsihteeriksi valittiin Ari-Martti Hopiavuori

2.3. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marek Nečada ja Reetta Ojala. Ääntenlaskijoiksi valittiin Reetta Ojala ja 
Pekka Mustonen, etä-ääntenlaskijoiksi Ari-Martti Hopiavuori ja Pauli Eronen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu lähetetty sääntöjen määräämässä ajassa jäsenistölle sähköpostitse. Kokous on laillinen ja 
päätösvaltainen.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouskutsussa lähetettyä työjärjestystä muutettiin siten, että yhdistettiin kohdat 6.3. Puoluehallituksen muiden 
varsinaisten jäsenten vaali ja 6.4. Puoluehallituksen varajäsenten vaali sekä kohdat 7.2. puoluevaltuuston muiden 
varsinaisten jäsenten vaali sekä 7.3. Puoluevaltuuston varajäsenten vaali.

Esityslista hyväksyttiin näillä muutoksilla.

5. Yhteenveto yhdistyksen taloudesta ja toiminnasta
Pekka Mustonen esitteli yhteenvedon yhdistyksen taloudesta ja toiminnasta.

6. Puoluehallitusvaali

6.1. Puoluehallituksen puheenjohtajavaali
Puheenjohtajaksi ehdokkaiksi haki kaksi jäsentä; Riikka Nieminen ja Ari Ryynänen.

Puheenjohtajaksi vaalilla valittiin äänin 19-21 Riikka Nieminen



6.2. Puoluehallituksen varapuheenjohtajan vaali
Varapuheenjohtajia voi sääntöjen mukaan olla 1-3. Kokous päätti valita puoluehallitukseen kolme 
varapuheenjohtajaa.

Puoluehallituksen varapuheenjohtajaksi oli ehdolla neljä jäsentä; Juho Karvinen, Pekka Mustonen, Marek Nečada 
ja Raoul Plommer.

Varapuheenjohtajiksi vaalilla valittiin Juho Karvinen, Pekka Mustonen, Marek Nečada.

6.3. Puoluehallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten vaali
Varsinaisten jäseniä voi puoluehallituksessa olla sääntöjen mukaan 2-20 sekä varajäseniä 0-10. Kokous päätti 
varsinaisten jäsenten määräksi 5 ja varajäseniksi 2.

Ehdokkaiksi puoluehallituksen varsinaisten jäsenten vaaliin oli ehdolla seitsemän jäsentä; Satu Immonen, Tuomas 
Ali-Hokka, Ville Hautakangas, Tomi Pohjalainen, Jarno Luoma-Nirva, Jari Robson ja Raoul Plommer.

Ehdokkaiksi puoluehallituksen varajäseniksi oli ehdolla kuusi henkilöä: Tuomas Ali-Hokka, Ville Hautakangas, Tomi 
Pohjalainen, Jarno Luoma-Nirva ja Jari Robson.

Esittelypuheenvuorojen aikana Ville Hautakangas ja Tomi Pohjalainen muuttivat hakemuksensa koskettamaan vain 
puoluehallituksen varajäsenen paikkaa. Täten ehdokkaiksi varsinaisiksi jäseniksi jäi viisi jäsentä ja varajäsenten 
ehdokkaiksi kaksi.

Puoluehallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin sopuvaaleilla Satu Immonen, Tuomas Ali-Hokka, Jarno Luoma-
Nirva, Jari Robson sekä Raoul Plommer.

Puoluehallituksen varajäseniksi valittiin sopuvaaleilla Ville Hautakangas ja Tomi Pohjalainen.

7. Puoluevaltuuston vaali

7.1. Puoluevaltuuston puheenjohtajan vaali
Puoluevaltuuston puheenjohtajan vaaliin oli hakenut yksi jäsen; Ari-Martti Hopiavuori.

Ari-Martti Hopiavuori valittiin puoluevaltuuston puheenjohtajaksi sopuvaalilla.

7.2. Puoluevaltuuston muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten vaali
Puoluevaltuuston varsinaisia jäseniä voi sääntöjen mukaisesti valita 15-40 ja varajäseniä 0-20. Kokous päätti 
varsinaisten jäsenten määräksi 15 ja varajäseniksi 2.

Varsinaisiksi jäseniksi oli hakenut 17 henkilöä; Mikko Heikkilä, Ari-Pekka Pulkkis, Maarten Lensink, Eetu 
Rantakangas, Richard Andersen, Kari Nikrus, Harri Kivistö, Kausti Rantalainen, Ari Ryynänen, Ari-Matti Autio, 
Samuli Kangaslampi, Mikaela Suomalainen, Oskari Kekkonen, Joni Mahlamäki, Aleksei Romanenko, Tiia Mustonen 
ja Maija Li Raudaskoski.

Varajäseniksi oli hakenut 11 henkilöä; Richard Andersen, Ari-Matti Autio, Oskari Kekkonen, Harri Kivistö, Joni 
Mahlamäki, Kari Nikrus, Ari-Pekka Pulkkis, Eetu Rantakangas, Kausti Rantalainen, Aleksei Romanenko ja Mikaela 
Suomalainen.



Ennen vaalia Mikaela Suomalainen ja Kausti Rantalainen muuttivat hakemuksensa koskemaan vain varajäsenen 
paikkaa. Täten puoluevaltuuston varsinaisen jäsenen ehdokkaiksi jäi 15 henkilöä ja varajäseniksi 2. Vaalit 
toimitettiin sopuvaalina.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Mikko Heikkilä, Ari-Pekka Pulkkis, Maarten Lensink, Eetu Rantakangas, Richard 
Andersen, Kari Nikrus, Harri Kivistö, Ari Ryynänen, Ari-Matti Autio, Samuli Kangaslampi, Oskari Kekkonen, Joni 
Mahlamäki, Aleksei Romanenko, Tiia Mustonen ja Maija Li Raudaskoski.

Puoluevaltuuston varajäseniksi valittiin Kausti Rantalainen ja Mikaela Suomalainen.

8. Sääntömuutokset
Sääntömuutosesitys päätettiin yksimielisesti palauttaa valmisteluun ja päätettäväksi seuraavassa kokouksessa. 
Kokous päätti käydä esityksestä keskustelun valmistelun tueksi.

1. Hopiavuori pyytää äänestystä voidaanko yhdistyksen sijaan puhua puolueesta.
Äänestys selkeästi puolueen kannalla.

2. Kokous äänesti sovittelulautakunnan ja välimieslautakunnan väliltä. Päätettiin käyttää säännöissä 
sovittelulautakuntaa.

3. Jäsenen erottamisesta käytiin keskustelu ja lopputuloksena säännöissä säilytettiin hallitukselle erottamisvalta 
selkeissä tapauksissa ja sovittelulautakunnalle delegoitiin loput erottamistapausten käsittelyt. Käytiin pitkä 
keskustelu siitä, mikä on erotetun jäsenen oikeudellisen turvan turvaava toimintatapa, eli valittaminen 
erottamispäätöksestä eri tapauksissa: hallituksen päätöksestä voi valittaa sovittelulautakunnalle ja 
sovittelulautakunnan päätöksestä puoluekokoukselle.

4. Käytiin keskustelu puoluevaltuuston ja puoluehallituksen välisestä tehtävien jaosta. Jäsenistön mielipiteen 
selvittäminen siirtyi puoluhallitukselta puoluevaltuustolle.

5. Käytiin keskustelu puolueen toimielimien toimikausista ja tarkennettiin mm. määrittelyä, jossa 
puoluehallituksen toimikausi on kaksi täyttä kalenterivuotta siten, että puoluekokous voi ennen 
puoluehallituksen vaalia määritellä valittavan puoluehallituksen toimikauden pituuden lyhyemmäksi 
ajanjaksoksi.

6. Käytiin keskustelu vaaliliitoista ja puoluehallituksen mandaatista niihin liittyen. Keskustelun lopputulemanan 
puoluehallitus ei voi pakottaa vaaliliittoon, mutta voi perua piiriyhdistyksen tekemän vaaliliiton. Muotoilu 
"päätöksen vaaliliitoista tekee puoluehallitus" jäi sääntöihin.

7. Käytiin keskustelu jäsenaloitteen pätevyysperusteista ja äänioikeudesta. Sääntöihin vietiin määritelmä, että 
1/10 jäsenistön tuki vaaditaan asioissa, joissa pitäisi järjestää ylimääräinen puoluekokous ja 1/20 muissa 
jäsenaloitteissa.

8. Käytiin keskustelu piiriyhdistysten edustajista puoluevaltuustossa. Pohjaan ei tullut muutoksia.

9. Käytiin keskustelu tasatilanteesta puoluekokousten äänestyksissä. Viime kädessä äänestystilanne voidaan 
ratkaista arvalla. Kokouksen puheenjohtaja tarkisti yhdistyslaista, että ellei näin tehdä, jää kokouksen 
päätökseksi tasatilanteessa puheenjohtajan ääni, myös vaaleissa. Arpalauselmaa ei siten poistettu säännöistä, 
kuten pohjaesityksessä oli.

10. Käytiin keskustelu puoluevaltuuston vallasta hyväksyä merkittäviä polittisia linjauksia ja puolueen toiminnan 
kannalta olennaisia päätöksiä myös ilman hallituksen esitystä.



Kokous siirtyi kokoustauolle 26.9. kello 17.34.

Kokouksen kokoustauko päättyi 27.9. klo 11.00.

9. Puolueohjelman muutokset
Kokous päätti velvoittaa puoluehallituksen työryhmän asettamiseksi esittämään puolueelle 
tietoyhteiskuntaohjelmasta ennen muiden puolueohjelmamuutoksien käsittelyä.

Hallituksen esittämät muut puolueohjelman muutokset.

Varsinaisia muutoksia linjaukseen ei tule, osa kohdista selkeytyy ja vanhentuneet tai vajavaiset kohdat poistetaan. 
puolueohjelma käydään läpi kohtakohdalta läpi ja ohjelmasta on pyydetty kommentoimaan ja käymään läpi 
useina ajanjaksoina puolueen julkisilla kanavilla. yhtenä keskeisimpänä linjana ollut myös yhtenäinen suuntaus 
kansainvälien piraattiliikkeen kanssa.

Pekka Mustonen toivoisi parempaa muotoilua perustulon kohdalta, koska nykyinen antaa liiaksi mielikuvaa 
”valtion jakamasta rahasta” vaikka lähtökohtaisesti perustulon pitäisi olla työllistymistä tukevaa sekä 
sairaustapauksissa turvana eikä suinkaan olla vaihtoehto työttömyydelle.

Lampila huomauttaa pankkien ja vakuutusyhtiöiden suhdetta, periaateohjelman kohtaan: "Tietosuoja, yksityisyys 
ja syrjimättömyys" jossa tuomitaan ihmisten luottoluokittaminen. 

Hopiavuori ehdottaa sanamuutosta ”erityisesti” tilalle. 
Hopiavuoren ehdotus ”Myös” saa haastajakseen Plommerilta ”erityisesti”. Hopiavuoren ehdotus on voittava.

"...Piraattipuolue toimii tavoitteidensa saavuttamiseksi kansalaisyhteiskunnassa ja luottamuselimissä.

Myös kansalaistottelemattomuus ja muu väkivallaton suora toiminta on mahdollista..."

Kokous hyväksyi Karvisen esityksen uudeksi periaateohjelmaksi. Hyväksytty periaateohjelma liitteenä.

\
9.1. Seitsemän muutosesitystä puolueohjelmaan: https://foorumi.piraattipuolue.fi/viewtopic.php?p=2469#p2469

Esitys 1: poistoesitys lääkepatenteista

Poiston puolesta: etänä 4, paikalla 1
Jäämisen puolesta: salissa 4, etänä 12 
Esitys 1 jää puolueohjelmaan, äänestyksen jälkeen.

Esitys 2: poistoesitys ohjelmistokehittäjistä.

ei vastusteta.

Hopiavuori esittää, että valmistellaan immateriaalioikeuksia käsittelevä erillinen ohjelma puoluevaltuuston 
hyväksyttävästi.

11. Käytiin keskustelu jäsenistön veto-oikeudesta. Keskustelun aikana oli useita muotoiluesityksiä, joista voimaan 
jäi Ari-Martti Hopiavuoren foorumilla esittämä muotoilu: https://foorumi.piraattipuolue.fi/viewtopic.php?
p=2533#p2533.

https://foorumi.piraattipuolue.fi/viewtopic.php?p=2469#p2469
https://foorumi.piraattipuolue.fi/viewtopic.php?p=2533#p2533


Esitys 3: muutosesitys tutkimusrahoituksesta

ei vastusteta.

Esitys 4: muutosesitys osioon "Asepalvelus"

ei vastusteta.

Esitys 5: poistoehdotus liikkeiden aukioloaikojen vapauttamisesta (vanhentunut)

ei vastusteta.

Esitys 6: poistoehdotus taksiliikenteen vapauttamisesta (toteutunut)

ei vastusteta

Esitys 7: Lisäysesitys maahanmuuttokohtaan

ei käytännössä vastusteta.

Necáda toivoo läpi menneenäkin yksityiskohtien syvällisempää pohdintaa.

Esityksen puolesta käyty äänestys 16/4 puolesta/vastaan.

Esitys lisätään puolueohjelmaan.

10. Kokousaloitteiden käsittely
Ohjeistetulla tavalla ja vähintään kymmenen kannatuksen saaneita kokousaloitteita tuli yksi kappale.

Kokousaloite: Piraattipuolueen vaatimusta tekijänoikeuden suoja-aikaan lievennettävä. Aloitteen vireille panija 
Raoul Plommer.

Muutosesitys esittää puolueohjelman kohdan

“Koska aineettomien hyödykkeiden tuotto tulee suurelta osin jo pian julkaisun jälkeen, kaupallisen kopioinnin ja 
käytön tekijänoikeussuojaa on lyhennettävä enintään kymmeneen vuoteen teoksen julkaisusta."

muutattamista muotoon: "Koska aineettomien hyödykkeiden tuotto tulee suurelta osin jo pian julkaisun jälkeen, 
kaupallisen kopioinnin ja käytön tekijänoikeussuojaa on lyhennettävä enintään 30 vuoteen teoksen julkaisusta. 
Täydet oikeudet teokseen palautuvat tekijälle tai hänen perikunnalleen kuitenkin 10v päästä, jonka jälkeen he 
voivat myydä ne uudelle omistajalle, maksimissaan kymmeneksi vuodeksi kerrallaan."

Kokousaloitteeseen esitettiin muutosta, “Täydet rinnakkaisoikeudet palautuvat tekijälle ..”. Esitys sai kannatusta ja 
hyväksyttiin muutokseksi esitykseen.

Kokousaloitteesta äänestettiin ja hyväksyttiin aloitteen muutosesitys puolueohjelmaan.

Kappaleeseen esitettiin lisäystä loppuun: “Teoksen tekijän moraaliset oikeudet ovat kuitenkin luovuttamattomat”. 
Esitys sai kannatusta ja äänestämällä hyväksyttiin lisäykseksi.

Nieminen ehdottaa kielitaidon lisäämistä vaatimukseksi taksi-kohtaan turvallisuussyistä.

Hopiavuori pyytää lisäystä pöytäkirjaan että asiaa käsitellään myöhempänä ajankohtaan valmiiksi muotoiltuna 
ja kohdennettuna.



11. Muut esille tulevat asiat
Muissa asioissa käytiin läpi sääntömuutosesitystä kokonaisuutena sekä annettiin keskustelulla lisää eväitä 
sääntömuutoksen valmistelijoille.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 27.9.2020 klo 16.46.

Allekirjoitukset

________________________
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat

__________________________ 
Reetta Ojala

__________________________
Marek Nečada
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