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piraatteihin; koordinoikaa yhdessä vaalityötä.
Jos haluat ehdokkaaksi, ilmoittaudu täyt-
tämällä lomake. Mikäli harkitset ehdokkuutta,
keskustele esimerkiksi piiriyhdistyksen edus-
tajan kanssa. Ota yhteyttä piraatteihin ja
kysele heidän kannoistaan sekä ideoistaan.

Jos haluat auttaa vaalityössä olematta itse
ehdokkaana, osallistu piiriyhdistyksen toimin-
taan ja tutustu ehdokkaisiin. Konkreettista
tekemistä on varsinkin vaalien viimeisinä
viikkoina, mutta ehdokkaiden kannalta on
tärkeä saada tukiryhmiä kasaan ajoissa. Vaali-
materiaalin jakamisessa ja monenlaisessa
kenttätyössä ylimääräiset käsiparit merkit-
sevät paljon.

Lahjoitukset ovat olennainen tekijä puolueen
kunnallisvaalimenestyksessä. Jäsenmaksuista
ja lahjoituksista saatavat tulot ovat
välttämättömiä, jotta pystymme toteuttamaan
asianmukaisen vaalikampanjan. Puoluetu-
kiahan ei eduskunnan ulkopuolisille puolueille
anneta. unnallisvaalit ovat erityisesti sellaiset
vaalit, joissa raha ei ratkaise. Piraateilla on
riittävät resurssit toteuttaa asianmukainen
kampanja ympäri maata. Lopun ratkaisee
aktiivinen työ kaduilla ja tiivis osallistuminen
paneeli- ja nettikeskusteluihin.

Siis ryhdytäänhän töihin, piraatit!

Pääkirjoitus

Harri Kivistö

"Kolme kuukautta ei ole pitkä aika, mutta se riittää kyllä.
Siis ryhdytäänhän töihin, piraatit!"

Kunnallisvaalit ovat jo kulman takana.
Viimeisinä kuukausina ennen 28.10. pidettäviä
vaaleja piraatit ovat paremmin esillä kuin
koskaan.

Kampanjat vaativat aikaa kypsyä. Täytyy
löytää oikeat asiat vaaliteemoiksi ja oikeat
ihmiset vaalityön tueksi. Paikallinen yhteistyö
on olennaista, minkä vuoksi ehdokkaiden ja
tukiryhmien tulee kokoontua aktiivisesti
voidakseen toimia tehokkaasti.

Nämä vaalit ovat hyvin tärkeät Piraat-
tipuolueelle, sillä on varsin toden-näköistä,
että usealla paikkakunnalla päästään läpi.
Tämä pohjustaa menestystä seuraavissa
eduskunta- ja eurovaaleissa. Toimiminen kun-
nallispolitiikassa antaa arvokasta kokemusta
sekä rakentaa luottamusta puolueeseen.

Kyse ei tietenkään ole pelkästä pon-
nahduslaudasta, vaan Piraatteja tarvitaan
ehdottomasti myös kunnallispolitiikkaan. Hal-
linnon avoimuus ja suora demokratia ovat
kuntien toiminnan kannalta olennaisia tee-
moja. Piraatteja tarvitaan ajamaan vapauden,
avoimuuden ja osallistumismahdollisuuksien
parantamisen teemoja.

Jos olet jo ilmoittautunut ehdolle, ala rakentaa
kampanjaasi. Pidä yhteyttä muihin paikallisiin

Harri Kivistö



3

...............................................................
...................................................................

..............................
................................ .

...................... .
............................................

....................................
....

Pääkirjoitus 2
Lyhyesti 4
Kaatoiko aktivismi ACTA: n? 6
Piraatit ryntäävät valtuustoihin 8
Poliittisia itsemurhia? 12
Piraatit maailmalla 14
Piraattinuoret esittäytyvät 15

TEKSTIT
Ahto Apajalahti
Ville Hautakangas
Harri Kivistö
Arto Lampila
Tiina Malinen
Lari Yltiö
KUVAT
Mitol Berschewsky
Ville Hautakangas

OTA YHTEYTTÄ
Arto Lampila, päätoimittaja
arto.lampila@piraattipuolue.fi
#purje @Piratenet
JULKAISIJA
Piraattipuolue r.p.
www.piraattipuolue.fi
info@piraattipuolue.fi
LISENSSI
Tekstit CCbysa
Kuvat merkintöjen mukaan
Purje on muuttamattomana vapaasti
levitettävissä ja kopioitavissa.
Muokattuna levittämiselle on joitakin
rajoituksia.
Lisätietoja Purjeen www-sivulta.

Purje
Piraattipuolueen
tiedotuslehti

”ACTA -sopimuksen
kaatuminen on
poikkeuksellinen ja
merkittävä asia.”
sivu 6

”Yhteiskunnallisen
keskustelun yksi tehtävä

on purkaa paineita,.”
sivu 12

KAN
NEN

KU
VA

:cc
-by

Mit
olB

ers
che

wsk
y

Harri Kivistö



4

piraatteihin; koordinoikaa yhdessä vaalityötä.
Jos haluat ehdokkaaksi, ilmoittaudu täyt-
tämällä lomake. Mikäli harkitset ehdokkuutta,
keskustele esimerkiksi piiriyhdistyksen edus-
tajan kanssa. Ota yhteyttä piraatteihin ja
kysele heidän kannoistaan sekä ideoistaan.

Jos haluat auttaa vaalityössä olematta itse
ehdokkaana, osallistu piiriyhdistyksen toimin-
taan ja tutustu ehdokkaisiin. Konkreettista
tekemistä on varsinkin vaalien viimeisinä
viikkoina, mutta ehdokkaiden kannalta on
tärkeä saada tukiryhmiä kasaan ajoissa. Vaali-
materiaalin jakamisessa ja monenlaisessa
kenttätyössä ylimääräiset käsiparit merkit-
sevät paljon.

Lahjoitukset ovat olennainen tekijä puolueen
kunnallisvaalimenestyksessä. Jäsenmaksuista
ja lahjoituksista saatavat tulot ovat
välttämättömiä, jotta pystymme toteuttamaan
asianmukaisen vaalikampanjan. Puoluetu-
kiahan ei eduskunnan ulkopuolisille puolueille
anneta. unnallisvaalit ovat erityisesti sellaiset
vaalit, joissa raha ei ratkaise. Piraateilla on
riittävät resurssit toteuttaa asianmukainen
kampanja ympäri maata. Lopun ratkaisee
aktiivinen työ kaduilla ja tiivis osallistuminen
paneeli- ja nettikeskusteluihin.

Siis ryhdytäänhän töihin, piraatit!

Aino Partonen ja Timi Wahalahti

Suomen suurimmat piratismi-
korvaukset vahvistettu

Turun hovioikeus löi heinäkuussa oman sinet-
tinsä Helsingin käräjäoikeudessa alkaneelle
oikeusmurhalle. Suomessa näyttää jo nyt vakiin-
tuneen käytäntö, että Internet-palveluiden tar-
joajat voidaan tuomita asiakkaidensa tekemisistä
– mutta tämä toimii vasta tekijänoikeusrikok-
sissa.

Muilla aloilla teleyritykset tai palveluntarjoajat
eivät ole vastuussa asiakkaidensa rikkeistä.
Keskustelufoorumin ylläpitäjä joutuu pois-
tamaan vaikkapa loukkaavia viestejä vasta, jos
asianomistaja tai viranomainen niin vaatii. Ja jos
kyse on sähköpostitse tai puhelinverkon kautta
tapahtuvasta pahanteosta, teleyrityksillä ei ole
mitään velvollisuutta – eikä usein edes oikeutta
– estää viestintää ilman oikeuden päätöstä.

Nyt tuomittu pariskunta ei ollut kuitenkaan
saanut mitään poistovaatimuksia. Ei tekijän-
oikeuksien haltijoilta, joilla oli koko ajan keinot
ottaa heihin yhteyttä, ja laillisesti vaatia
esimerkiksi tietynnimisten tiedostojen pois-
tamista. Eikä sen puoleen tuomioistuimelta.

Tavallisen pariskunnan maksettavaksi tuli yli
800 000 euron hyvitysmaksut. Käytännössä
tuomio tarkoittaa vain, että tuomitut ovat
maksukyvyttömiä. Oikeudenkäyntikuluista val-
tio joutuu suorittamaan maksut asianomistajille.
Ja ne saattavatkin olla ainoat rahat, joita
asianomistajat koskaan näkevät.

Kyseessä oli jo viides vertaisverkkopalvelun
ylläpidosta tavallisille yksityishenkilöille mää-
rätty satojen tuhansien tekijänoikeuskorvaus
Suomessa.

Pirate Bay -sensuuri laajenee

Helsingin käräjäoikeus päätti maanantaina 11.6.
määrätä The Pirate Bay -tiedostonjakopalvelun
estettäväksi DNA:n ja TeliaSoneran Internet-
asiakkailta. Sensuurimääräys annettiin lehti-
tietojen mukaan ympäripyöreästi. Tarkemmat
estokeinot määritellään myöhemmin. Piraatti-
puolue tuomitsee uudet rajoitukset yksiselit-
teisesti.

- Lähinnä totalitarististen hallintojen keino-
valikoimaan kuuluva sensuuri ei sovi Suomen
kaltaiseen länsimaalaisia arvoja korostavaan
sivistysvaltioon. Päivän tuomio on uusi
häpeätahra kansalaisoikeuksien kilvessä, toteaa
Piraattipuolueen tiedottaja Janne Paalijärvi.

Saatu tuomio ei käytännössä estä tiedoston-
jakelua DNA:n tai TeliaSoneran liittymistä.
Palveluun pääsee edelleen esimerkiksi osoitteel-
la www.piraattilahti.org. Pirate Bayn palvelimil-
la ei ole tekijänoikeuslakia rikkovaa aineistoa,
vaan palvelu ainoastaan auttaa yhdistämään
yksittäiset käyttäjät toisiinsa. Lataaminen tapah-
tuu suoraan toiselta käyttäjältä.

Hovioikeus hylkäsi 15.6. Elisan tekemän valituk-
sen Helsingin käräjäoikeuden aikaisemmasta
Elisaa koskeneesta päätöksestä, Elisa ei jätä asiaa
tähän, vaan se aikoo pyytää valituslupaa
korkeimmalta oikeudelta.

Heinä-elokuun vaihteessa TeliaSonera ja DNA
ottivat Pirate Bay -sensuurin käyttöön. Tele-
yritykset vastustavat estoja, jotka perustuvat
vuonna 2006 voimaan astuneeseen tekijän-
oikeuslain uudistukseen, niin kutsuttuun Lex
Karpelaan.
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Harri Kivistö
Piraattipuolueen puheenjohtaja
31 vuotta, Tampere
Humanististen tieteiden kandidaatti

Ahto Apajalahti
Puolueen varapuheenjohtaja
24 vuotta, Helsinki
Hiatorian opiskelija

Lasse Kärkkäinen
Puolueen varapuheenjohtaja
28 vuotta, Espoo
Teknologiajohtaja

Pasi Palmulehto
Puolueen varapuheenjohtaja
31 vuotta, Hollola
Järjestelmäasiantuntija

Tamperelainen 31-vuotias opiskelija, perheenisä, säveltäjä, Piraattipuolueen
puheenjohtaja ja puolueen perustajajäsen. Opiskelee yliopistossa englantilaista
filologiaa ja viimeistelee nyt kirjallisuustieteen gradua. Harrastaa bänditoimintaa ja
kirjoittamista. Politiikassa tärkeimpiä teemoja ovat vapaa kulttuuri, yksilönoikeuksien
parantaminen ja vastikkeeton perustulo. Toiminut puolueen hallitustehtävissä sen
perustamisesta, vuodesta 2008 alkaen puoluesihteerinä, varapuheenjohtajana ja
keväästä 2012 puheenjohtajana.

Helsingin Kalliossa koko ikänsä asunut 24-vuotias historian ja valtiotieteiden
opiskelija ja entinen siviilipalvelusmies. Kuuluu edellisten tavoin puolueen
perustajajäseniin ja toiminut puoluehallituksessa ensin puoluesihteerinä,
vuodesta 2010 varapuheenjohtajana.

Espoolainen 28-vuotias piraattipuolueen varapuheenjohtaja on ammatiltaan
teknologiajohtaja suomalaisessa yrityksessä. Aiemmin toiminut Uudenmaan
piraattien hallituksessa. Tuli aktiivisesti mukaan toimintaan eduskuntavaalien
yhteydessä.

31-vuotias järjestelmäasiantuntija ja neljän lapsen isä asuu perhineen ja
poneineen Hollolassa. Toiminut Piraattipuolueen hallitustehtävissä alusta
lähtien, välillä myös puolueen puheenjohtajana. Oli eduskunnan ulkopuolisten
puolueiden valtakunnallinen ääniharava kevään 2011 eduskuntavaaleissa.
Työssäoppinut IT-ylläpitäjä/asiantuntija, tekee alan töitä sekä työntekijänä
että itse yrittäjänä.

Esittelyssä uudet piraattipomot
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ANettipiratismin ja väärentämisen vastaisen
ACTA-sopimuksen kaatuminen Euroopan
parlamentissa on maailmanlaajuisesti poikkeuk-
sellinen ja merkittävä asia.

ACTA olisi estänyt EU:ta ja sen jäsenvaltioita
sekä muita allekirjoittaneita maita muuttamasta
tekijänoikeus- ja patenttilakejaan lievemmiksi.
ACTA olisi jättänyt liikkumavaraa vain te-
kijänoikeuksien kiristämisen puolesta. Aiemmin
vastaavat kiristykset ovat menneet läpi. Miksi
ACTA kaatui?

1. Kansalaisaktivismi
Monet järjestöt ovat kritisoineet ACTA:a koko
sopimuksen valmistelun ajan. Tammikuussa
2012 aktivismin määrä nousi kuitenkin aivan
uuteen ulottuvuuteen. Yhdysvalloissa eräitä
piratismin vastaisia lakiestyksiä vastaan kehittyi
liike, jossa mukana olivat kansalaisjärjestöjen
lisäksi esimerkiksi Wikipedia ja Google.

Esitykset jäädytettiin ja tämän jälkeen huomio
kiinnittyi ACTA:an. Kolme mielenosoituspäivää
keräsi mielenosoittajia sadoille paikkakunnille ja
jokaiseen EU-maahan. ACTA:a kritisioivat eri
maiden piraattipuolueet, tietoyhteiskunta-alan
kansalaisjärjestöt, sekä esimerkiksi Amnesty,
Toimittajat ilman rajoja sekä Lääkärit ilman
rajoja. Viimeksi mainittu oli huolestunut siitä,
että ACTA olisi vaikeuttanut laillisten,
geneeristen lääkkeiden vientiä kehittyvästä
maasta toiseen.

Euroopan parlamentille luovutettiin myös 2,8
miljoonan ihmisen allekirjoittama ACTA:a vas-
tustava adressi. Lisäksi akateemiset asiantuntijat

sekä Euroopasta että Yhdysvalloista luovuttivat
omat vetoomuksensa.

2. EU:n valtapolitiikka
Euroopan parlamentti ei valitse poliittista
enemmistöhallitusta, jonka ohjelmaan enem-
mistö sen jäsenistä joutuisi sitoutumaan. Tämän
vuoksi EU:ta usein haukutaan ”epädemokraat-
tiseksi”. Toisaalta juuri tämä mahdollistaa sen,
että parlamentti voi reagoida kansalaisliikkeiden
esille nostamiin asioihin vapaammin kuin jäsen-
maiden parlamentit.

ACTA:n suhteen komissio suorastaan kerjäsi
verta nenästään. Komissio härnäsi parlamenttia
ACTA:n valmisteluvaiheessa pyrkimällä pimit-
tämään tietoa sen valmistelusta. Tämä oli yksi
syy siihen, että parlamentin enemmistö kääntyi
helpommin ACTA:a vastaan.

Kuluvalla vaalikaudella parlamentin toiminnassa
ovat olleet mukana myös Ruotsin piraatti-
puolueen europarlamentaarikot Christian Eng-
ström ja Amelia Andersdotter. ACTA:n kaatu-
minen osoittaa myös sen, että piraattien saa-
misella EU-parlamenttiin on todellakin merki-
tystä.

3. Rahakkaita vastustajia
ACTA-sopimuksella on ollut myös rahakkaita
vastustajia bisnesmaailmasta. Euroopan teleyri-
tysten liitot ovat kritisoineet ACTA:a voimak-
kaasti ja myös esimerkiksi ranskalaisten verkko-
palveluyritysten järjestö on vastustanut sitä.
Järjestön taustalla ovat muiden muassa Google,
Facebook, Skype ja Yahoo.

Aino Partonen ja Timi Wahalahti

Kaatoiko aktivismi ACTA:n?
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4. Kiina, Brasilia, Intia, Meksiko
ACTA-sopimusprosessi osoittaa nopeasti teol-
listuvien maiden painoarvon huomattavan kas-
vun. Kun immateriaalioikeuksien kiristykset ei-
vät onnistuneet WTO:n kautta, Yhdysvallat alkoi
ajaa ACTA:a. Sopimus oli tarkoitus solmia sa-
manmielisten länsimaiden kesken, minkä jäl-
keen olisi ollut helpompaa pakottaa kehittyvät
maat mukaan.

Kiina, Brasilia ja Intia ovat virallisesti protes-
toineet ACTA-neuvotteluja vastaan WTO:n eli-
missä. Myös Meksiko on ottanut kielteisen kan-
nan. Euroopan maiden oli helpompi luopua
ACTA:sta, kun sopimusta vastustivat merkittävät
nousevat kauppakumppanit. Yhdysvaltain pai-
noarvo on pienentynyt.

Mitä seuraavaksi?
Komissio julkaisi tammikuussa ”tiekartan”
tekijänoikeusdirektiivin uudistamiseksi. Siihen
sisältyy tuttuja uhkakuvia, kuten teleyritysten ja
verkkopalveluyritysten vastuuvapauden romut-
tamista sekä tuoteväärennösten ja nettipiratis-
min yhteen niputtamista.

Tiekartassa kaavaillaan myös ”kaupallisen
tekijänoikeusrikkomuksen” uudelleenmäärit-
telemistä siten, että yksityishenkilöt välttyisivät
rankimmilta sanktioilta. Tarkoituksena lienee
käydä yksittäisten henkilöiden sijaan aiempaa
enemmän sosiaalisen median palvelujen ja
teleyritysten kimppuun.Tämä tarkoittaa sitä,
että osapuolet ovat aiempaa tasavertaisempia.
Toisaalta uhkana on kaikkien sosiaalisen median
palveluiden alistaminen viihdeteollisuuden mie-
livallan alle.

Kuva: Mitol Berschewsky, CCby

Helsinkiläisiä piraattiaktiiveja juhlimassa ACTA:n kaatumista.
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Aino Partonen ja Timi Wahalahti

Piraattipuolueella on kunnallisvaaleissa erin-
omaiset mahdollisuudet mennä läpi. Tilanne on
lupaava esimerkiksi eräissä suurissa kau-
pungeissa. Jos Tampereella saadaan sama määrä
ääniä kuin eduskuntavaaleissa, sillä tulee jo
valtuustopaikka. Helsingissä, Espoossa, Jyväs-
kylässä ja Turussa muutama sata lisä-ääntä edus-
kuntavaaleihin nähden riittää paikan saamiseen.

Suomen Kuvalehdessä arveltiin jo viime syksynä,
että eduskunnan ulkopuolisista puolueista
Piraattipuolue on kunnallisvaaleissa toden-
näköisin yllättäjä. Piraattipuolueen tavoitteena
on saada 300 ehdokasta 40 eri kunnassa.

Piraattipuolueen mahdollisuuksia parantaa
edelleen se, että puolueen kannatus vasta
äänestysikään tulevien keskuudessa on suurta.
TNS Gallupin vaalien alla toteuttamassa
kyselytutkimuksessa selvisi, että Piraatti-
puolueen kannatus 18-28-vuotiaiden keskuu-
dessa oli 4,5 prosenttia. Yläkouluissa ja toisen
asteen oppilaitoksissa ennen eduskuntavaaleja
järjestetyissä varjovaaleissa piraatit saivat 5,5
prosentin kannatuksen. Piraateille tulee koko
ajan paljon uusia äänestäjiä.

Mitä kunnallispolitiikka tarjoaa piraateille?

Kunnallispolitiikka on Suomessa paras tilaisuus
päästä mukaan poliittiseen vaikuttamiseen.

Kunnallisvaaleissa myös pienet puolueet
pääsevät läpi paljon helpommin kuin
eduskunta- tai eurovaaleissa. Ja kunnan- tai
kaupunginvaltuustossa tulevaisuuden vaikut-
tajat viimeistään oppivat, miten asioihin
vaikutetaan - ja pääsevät, jossain määrin,
vaikuttamaan noihin toimintatapoihin.

Kunnallisvaalivoittojen kautta ovat valtakun-
nanpolitiikkaan ponnistaneet niin vihreät kuin
perussuomalaisetkin. Myös Saksan piraatti-
puolueen ilmiömäinen nousu viimeisen vuoden
aikana lähti liikkeelle paikallistasolta.

Mitä piraatit tarjoavat kunnallispolitiikalle?

Piraattipuolue ajaa demokratian siirtämistä
uudelle vuosituhannelle. Tämä olisi erittäin
hyvä aloittaa läheltä. Valtuustoissa haluamme
siirtää vallan kuntalaisille, ja jättää hyväveli-
kerhot ja korruptioklikit, niin sanotun "maan
tavan", menneisyyden harmiksi.

Vaadimme kunnallisella tasolla samaa kuin
valtiollisellakin: haluamme muuttaa valtuusto-
jen ja kunnallishallintojen toiminnan täysin
avoimeksi. Asettaa kaikki asiakirjat, lausunnot
ja hankkeet verkkoon kuntalaisten
arvioitaviksi, ottaa palautteen huomioon, ja
videoida kaikki kokoukset suorina Internetiin.
Kansalaisyhteiskunta on otettava aiempaa

Piraatit ryntäävät valtuustoihin
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huomattavasti paremmin mukaan kunnallis-
tason päätöksentekoon.

Useimmissa kunnissa nämä asiat on toteutettu
miten sattuu, jos lainkaan. Mutta jos meillä
Piraattipuolueessa on varaa ja taitoa tällaiseen
avoimuuteen niin luulisi niitä löytyvän kun-
nistakin. Vain tahto puuttuu.

Vaadimme myös kansanäänestyksiä esimerkiksi
kuntaliitoksista tai muista päätöksenteon,
yhteiskuntarakenteen tai talouden kannalta
merkittävistä hankkeista. Äänestys tietenkin
edellyttää, että kaikki asiat ovat avoimesti esillä.
Kun kiinnostuneet pääsevät tietoon käsiksi,
myös mahdolliset vääristelyt ja kaunistelut
voidaan havaita ajoissa, jo ennen kuin tuhoon
tuomittuihin hankkeisiin on upotettu miljoonia.

Selkeästi tärkein syy, joka kannusti
eduskuntavaaleissa piraattien äänestämiseen oli,
että piraatit ymmärtävät Internetin ja
tietoyhteiskunnan toimintaa. Tämä ilmeni
Piraattipuolueen tekemästä verkkokyselystä,
johon vastasi yli 1 000 puolueen jäsentä,
kannattajaa ja kiinnostunutta kesällä 2011.
Ehdokkaiden vapaamielisyys ja arvoliberaalius
oli myös yksi merkittävimmistä syistä.

Piraateilla on paljon asioita ajettavana
paikallistasollakin, pelkästään ydinasioidensa
suhteen. Me emme tule puolustelemaan

suljettuja, kalliita ja turhia julkisia hankintoja
"sika säkissä" -menettelyllä, vaan vaatimaan
kunnolla määriteltyjä, avoimia ja toimivia
tietojärjestelmiä.

Nopeiden kuituyhteyksien vetäminen tai langat-
toman verkon levittäminen kuulostavat pieniltä
asioilta, ja kustannuksiltaan ovatkin sitä. Mutta
paikallisen kilpailukyvyn lisäämisessä ne ovat
koko ajan merkittävämpiä.

Sananvapauden, avoimuuden ja yksityisyyden
puolustajina, piraatit eivät hyväksy mitään
Internet-sensuuria kouluihin tai kirjastoihin.
Emme halua ihmisten holhoamista ja urkintaa,
vaan luottamusyhteiskunnan. Ihminen, joka
tuntee olevansa luotettu ja vapaa valitsemaan,
valitsee muiden ihmisten ja ympäristön kannalta
paremmin. Me emme tue järjestelmiä, jotka
alistavat rehellistäkin ihmistä, eivätkä edes ole
tehokkaita yhteiskunnallisten ongelmien
ratkaisemisessa.

Piraattien ihannekunta on avoin ja vapaa.
Kaikenlaisille ihmisille on tilaa, ja kaikenlaiset
toimijat pääsevät vaikuttamaan.

Piraatit ryntäävät valtuustoihin
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Henna Virkkusen ajama kuntauudistus ei ole
saanut varsinaisesti myönteistä vastaanottoa sen
paremmin kunnilta kuin niiden asukkailta. Ei
ihmekään. Se on ylhäältäpäin johdettu ja sul-
jetuin ovin valmisteltu uudistus.

Haluaisin ottaa juupas-eipäsväännöstä askeleen
etäämmälle ja unohtaa hetkeksi sellaiset termit
kuin kunta, maakunta, lääni, kylä tai kaupungin-
osa. Millainen olisi tavoiteltava ihannetila, johon
hallintouudistuksella tulisi pyrkiä?

Kaikkea julkista toimintaa ei ole mielekästä
organisoida valtion kokoisena könttänä. Tar-
vitsemme myös lähiympäristön laajuista ja
toisaalta seudullista päätöksentekoa. Ensim-
mäisellä voidaan järjestää päivähoitoa ja katujen
kunnostusta, jälkimmäistä tarvitaan kun mie-
titään bussireittejä ja erikoissairaanhoitoa. Tämä
perusperiaate pätee niin Kainuussa kuin Pää-
kaupunkiseudullakin.

Lopulta se, millä termeillä kyseisiä tasoja kutsu-
taan, on melko yhdentekevää. Olennaista olisi,
että kansalaisilla olisi aito mahdollisuus vai-
kuttaa kumpaankin. Nykyiset maakuntahallin-
not ja sekavat hallintohimmelit eivät tätä
periaatetta toteuta, eikä hallittavilla ole mah-
dollisuutta protestoida huonoa päätöksentekoa
vastaan edes vaalien kautta. Suuremmissa
kaupungeissa puolestaan lähidemokratia saattaa
puuttua lähes tyystin. Virkkusen runnoma

uudistus sellaisenaan todennäköisesti moninker-
taistaisi jälkimmäisen ongelman.

Jos suurkuntamallilla saataisiin korvattua
epädemokraattisia kuntayhteenliittymiä huk-
kaamatta lähidemokratiaa, muutos voisi olla as-
kel parempaan. Tähän mennessä toteutustapa ei
ole vain antanut syytä toiveikkuuteen. Pahim-
millaan nyt ollaan byrokratian karsimisen ja hal-
linnon yksinkertaistamisen sijaan vain luomassa
lisää väliportaita kysymättä lainkaan ehdotuksia
kansalaisilta itseltään.

Järkevää ja keskustelevaa hallintouudistusta
tarvittaisiin. Isovanhemmilta perityt aluerajat
eivät enää vastaa tosiasiallista nykyelämän-
menoa, ja palveluiden toteuttaminen ontuu
pahemman kerran. Uudistus olisi helpoin to-
teuttaa nyt, kun keskusta on äänestetty oppositi-
oon. Todelliset uudistukset vaativat lukkiutunei-
den itsestäänselvyyksien kyseenalaistamista
omien eturyhmien aseman pönkittelyn sijaan.
Itseisarvoja eivät voi olla sen paremmin
kuntaliitokset kuin nykyisetkään kunnat.

TEKSTI: TIINA MALINEN

Millainen paikallishallinto?

Kirjoittaja on Pirkanmaan piraattien varapuheenjohtaja.
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Kouluja, kulttuuria, joustavia palvelurat-
kaisuja
Kunnan tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että
lakisääteiset palvelut hoidetaan asianmukaisesti
ja lain edellyttämällä tavalla.

Koulut eivät saa jäädä jälkeen muun yh-
teiskunnan kehityksestä. Opetussuunnitelmia ja
opetusmenetelmiä tulee jatkuvasti arvioida ja
ajanmukaistaa. Julkisella rahoituksella tuotetut
oppimateriaalit pitää julkaista avoimella li-
senssillä.

Kirjastotoiminnassa on huolehdittava, että sama
avoimen tiedon idea, joka oli yleisten kirjastojen
perustamisen taustalla, toteutuu myös tieto-
yhteiskunnassa. Kirjastojen luonnollinen teh-
tävä tietoyhteiskunnassa on toimia laillisten ja
ilmaisten digitaalisten kopioiden jakelupaik-
koina.

Kulttuuritoiminnassa kunnan pitää tukea ja
edistää avoimesti lisensoitua kulttuuritarjontaa.
Kunnan työntekijöiden työtehtävissään laatimat
teokset ja tietokannat on julkaistava levit-
tämisen ja uudelleenkäytön sallivalla lisenssillä.

Kunnan tukemassa orkesteri-, teatteri- ja
taidenäyttelytoiminnassa on pyrittävä myös
esitysten ja teosten maksuttomaan jakeluun
verkon kautta. On kohtuullista, että kuntalaiset
saavat nauttia mahdollisimman vapaasti
teoksista, joita on rahoitettu tai joiden esit-
tämistä on tuettu kuntalaisten verovaroilla.

Tietoyhteiskunta
Tietojärjestelmät ovat nykyään yksi keskeisim-
mistä kysymyksistä minkä tahansa alan toimin-
nassa, esimerkiksi kustannusten säästämisen ja
tehokkuuden lisäämisen kannalta.

Valitettavasti liian monet kuntien ohjelmisto-
hankkeet menevät pieleen. Piraattipuolueen
osaamisella ja kuntien välistä yhteistyötä lisää-
mällä ne saataisiin onnistumaan.

Avoin ja demokraattinen kunta
Kuntien päätöksenteosta on saatava helposti
tietoa jo valmisteluvaiheessa.

Päättäjien ja kuntalaisten välistä yhteydenpitoa
tulee edistää erilaisten sähköisten palvelujen
avulla.

Kansalaisjärjestöt, yritykset ja muut paikalliset
toimijat on otettava vahvasti mukaan päätök-
sentekoon, esimerkiksi säännöllisen yhteyden-
pidon ja keskustelutilaisuuksien kautta.

Tutustu koko ohjelmaan sekä alueesi
ehdokkaisiin

www.piraattipuolue.fi

Kuntavaalit 28.10.2012Valitse vapausMillainen paikallishallinto?
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Tässä suhteessa täytyy nostaa hattua kans-
sapiraateille, jotka ovat uskaltaneet älähtää
virkamiesten kritisoimisesta annetusta tuomi-
osta. Joku voisi kutsua moista jopa tuomio-
istuimen sekaantumiseksi politiikkaan, ellei
oikeus olisi sattumalta havainnut kyseisen
tekstin näppärästi sattuvan sisältämään laissa
määrittelemättömän "vihapuheen" kaltaista
tuotetta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on
ottanut termiin kantaa kumotessaan Turkin
antaman tuomion sharia-lain vastustajia
tulenkatkuisesti kuvailleelle Müslüm Gündüzille.
Sen mielestä vihapuhe tarkoittaa suoraa
väkivaltaan yllyttämistä, eikä sananvapauteen
tule puuttua heppoisin perustein.

Kansanedustaja Halla-Ahoa kohti olisi toki
helppo heitellä kiviä muun muassa siksi, ettei
hän ole eduskunnassa ollessaan pyrkinyt
tekemään mitään sille auttamattoman vanhen-
tuneelle laille uskonrauhan rikkomisesta, josta
tuomionsa sai. Halla-Ahon persoona ei ole tässä
kuitenkaan millään tavalla olennainen seikka.
Sananvapaudessa on kyse paljon isommista
asioista. Sen ydinalueeseen kuuluu muun
muassa mahdollisuus arvostella virkamiesten
toimintaa kovinkin sanoin.

Kaikki muistanevat, mitä koulussa tapahtui sille
raukalle, joka yritti puuttua kiusaamis-
tilanteeseen? Kiusatun kaikki ällöttävinä pidetyt
ominaisuudet ikään kuin tarttuivat myös
puolustajaan, josta herkästi tuli seuraava
kampittelun kohde.

Sananvapauden puolustaminen on jokseenkin
samanlaista. Määritelmän mukaan siinä joutuu
aina olemaan niiden puolella, joita isot pojat
pitävät vastenmielisinä, ja vastenmielisyys tahrii
myös puolustajat. Jussi Halla-Ahon tuomiota
paheksuessa pitäisi vähintäänkin perään olla
lisäämässä, että kyllä se meidänkin mielestä on
ällöttävä.

Olisi kovin helppoa ja houkuttavaa puolustaa
ainoastaan nättejä ja viattomia uhreja, kuten
vaaleakutrista teinityttöä, jolta tekijänoikeus-
järjestöt ovat kiristämässä moposäästöjä
poikineen. Sankarin kilpi ainoastaan kiillottuisi
eikä tahraantuisi. On varmasti ihmisiä, joiden
silmissä piraattien valitsema puoli case Halla-
Ahossa osoittaa, että haluamme kaasuttaa
ihmisiä uunissa ja kilpavarustaa armeijaa.
Löytynee kuitenkin myös niitä, jotka
kunnioittavat meitä selkärankaisuudesta ja
oikeana pitämiemme asioiden ajamisesta
kiistanalaistenkin henkilöiden kohdalla.

Poliittisia itsemurhia?

TEKSTI: TIINA MALINEN
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ryhmän edustajina. Tämän edistäminen
onnistuu paremmin hyvillä perusteluilla kuin
hiljentämällä väärässäolijat. Jos näkemyksiä ei
voi ajaa sanoilla, se lietsoo vihaa. Se antaa valtaa
ihmisille, jotka eivät tyydy virkamiesten
morkkaamiseen blogeissa. Yhteiskunnallisen
keskustelun yksi tehtävä on purkaa paineita,
jotka kasautuessaan purkautuisivat huomat-
tavasti väkivaltaisemmin tavoin.

Kuten politiikkaa seuraavat tietävät, keskus-
telussa ei useinkaan ole tärkeintä se mitä
sanotaan kuin miten sanotaan. Vastapuolen
kunnioittaminen ja yritys ymmärtää omasta
poikkeavia näkökantoja tuntuvat välillä
ennemmin poikkeuksilta kuin säännöiltä.
Demokratiassa oikeuslaitoksen tehtävä ei
kuitenkaan ole ruotia käytöstapoja, vaalia
yhteiskunnallisen keskustelun korkealaatuisuut-
ta tai edes suojella ihmisiä mielipahalta vaan
pohjimmiltaan turvata meidän kaikkien
perusoikeuksia. Mitä jos milloin kehenkin
kohdistuvan vihaisen puheen sijaan pyrkisimme
säilyttämään malttimme ja näyttämään itse
hyvää esimerkkiä sanavalinnoissamme?

Kolumni

Poliittisia itsemurhia?

TEKSTI: TIINA MALINEN

Henkilökohtaisesti pidän sananvapautta ja
siihen kiinteästi liittyviä asioita kuten
vihapuhekantaa yhtenä piraattien kaikkein
tärkeimmistä arvoista. Asiaan saattaa vaikuttaa
toimittajataustani. Joka kerran teloitetuista
toisinajattelijoista ja mystisesti kadonneista
toimittajista kuullessani tunnen kiitollisuutta
siitä, etten ole koskaan joutunut jättämään
mitään sanomatta fyysistä koskemattomuuttani
suojellakseni. Olen toki joutunut muotoilemaan
lauseita huolellisesti milloin konservatiivisten
esimiesten, milloin mainostajien takia, mutta
valtiovalta on pikemminkin tarjonnut henkistä
selkänojaa kuin pään päällä leijuvaa uhkaa.

Tiedän, sakko ei ole millään tavalla auto-
pommeihin tai kidutukseen rinnastettava asia.
Sen perimmäinen tarkoitus on kuitenkin sama:
ennaltaehkäistä vastaavia kirjoituksia tule-
vaisuudessa. Jos islamia ei saa sanoa pedofiili-
uskonnoksi, olisiko sittenkin varmempaa
hyllyttää juttu suomalaisen imaamin lapsi-
vaimosta? Entä kannattaako laittaa alulle
reportaaseja lestadiolaisten ja katolisten piireis-
sä tapahtuneista hyväksikäytöistä? Mitä tehdä
tunnetun feministin kolumnille huntupakosta?

Piraattien puolueohjelma vaatii, että ihmisiä
kohdeltaisiin yksilöinä eikä milloin minkäkin

"Pidän sananvapautta ja siihen
kiinteästi liittyviä asioita kuten
vihapuhekantaa yhtenä piraattien
kaikkein tärkeimmistä arvoista."

Tiina Malinen

Kirjoittaja on Pirkanmaan piraattien varapuheenjohtaja.
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Piraattiliikkeen kansainvälisesti tunnetuin
persoona on Ruotsin piraattipuolueen pe-
rustaja Rick Falkvinge, jonka arvostettu
Foreign Policy -lehti valitsi sadan merkit-
tävimmän kansainvälisen ajattelijan joukkoon
vuonna 2011.

Internetin vapauteen, tiedon ja hallinnon
avoimuuteen, sananvapauteen ja yksityi-
syyteen liittyvät kysymykset ovat polttavan
ajankohtaisia kaikilla kansalaisyhteiskunnan
tasolla. Piraattipuolueiden lisäksi alalla on
toiminut monia järjestöjä ja verkostoja jo
parikymmentä vuotta.

Yksi järjestöistä on yhdysvaltalainen Elec-
tronic Frontier Foundation, jolla on suoma-
lainen sisarjärjestö Effi. Euroopan laajuisesti
toimivat European Digital Rights (EDRI) ja
ranskalainen La Quadrature du Net. Myös
Wikileaksin voi nähdä osana tätä liikehdintää.
Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöä
edistävät järjestöt ovat osittain samalla asialla.

Sananvapautta ja yksityisyyttä uhkaavat,
tekijänoikeuksien valvontaa tiukentavat laki-
suunnitelmat Yhdysvalloissa (SOPA/PIPA) ja
Euroopassa (ACTA) ovat nostaneet nämä
kysymykset yhä suuremman yleisön tietoi-
suuteen.

Piraatit maailmalla
Piraattipuolue on osa kansainvälistä poliittista
piraattiliikettä, jonka myötä kymmeniin maihin
on perustettu piraattipuolue vuodesta 2006
alkaen. Ensimmäinen piraattipuolue perustettiin
Ruotsiin. Sittemmin piraattipuolueita on
perustettu erityisesti Eurooppaan, mutta myös
Amerikkaan ja Afrikkaan.

Ruotsin piraattipuolueella on kaksi
europarlamentaarikkoa: 52-vuotias tietotekniik-
ka-alan yrittäjä Christian Engström ja
parlamentin nuorin jäsen, 24-vuotias Amelia
Andersdotter. He ovat tehneet merkittävää työtä
kansalaisoikeuksien ja paremman tietoyhteis-
kuntapolitiikan puolesta esimerkiksi edesaut-
tamalla ACTA-sopimuksen hylkäämistä.

Saksan piraattipuolue on saanut yhteensä 45
edustajaa neljään osavaltioparlamenttiin ja on
nauttinut viime kuukausina parhaimmillaan 10
prosentin valtakunnallista kannatusta. Piraat-
tipuolueilla on Saksassa ja muutamissa muissa
Euroopan maissa yhteensä yli 150 paikallistason
valtuutettua.

Piraattipuolueilla on Pirate Parties International
-niminen yhteistyöjärjestö, jonka jäseniä ovat 28
maan piraattipuolueet. Yhteensä piraattipuolue
on perusteilla tai perustettu noin 60 maahan.
Suomen Piraattipuolueella on yhteyksiä erityi-
sesti Ruotsin, Saksan, Venäjän ja Viron piraat-
tiaktiiveihin.
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Puolueen tehdessä politiikkaa nuoret
keskittyvät järjestämään toimintaa. Tätä
kautta piraattiliike saa Suomessa näkyvyyttä.
Tilanteemme on siinä mielessä
poikkeuksellinen, että suuri osa puolueenkin
jäsenistä on nuorisojärjestöikäisiä.
Päällekkäisyyttä siis löytyy.

Piraattinuorten vaikutustapa on tehdä
piraatteja tunnetuksi nuorten keskuudessa.
Tehtävämme on aktivoida erityisesti
politiikasta kiinnostumattomia. Piraattinuoret
on vapaamielisin poliittinen nuorisojärjestö
Suomessa. Toimintamme koostuu jalkau-
tumisista kaduille erilaisiin tapahtumiin tai
vain jakamaan tietoa piraateista, kulttuuri- ja
tietoyhteiskunta-aiheisiin tapahtumiin osallis-
tumisesta, illanistujaisista ja reippaam-
mastakin juhlimisesta.

Piraattinuoret (Pinu) on vuonna 2009 perustettu
Piraattipuolueen nuorisojärjestö. Piraatti-
nuorten tavoitteena on edistää nuorten kasvua
aktiivisiksi kansalaisiksi sekä olla politiikasta
kiinnostuneiden nuorten kohtauspiste.
Piraattipuolueen tavoin Piraattinuoret ei edusta
perinteisen poliittisen janan oikeistoa tai
vasemmistoa, vaan profiloituu poliittisen
ohjelmansa mukaan vapaamielisimpänä ja
arvoliberaaleimpana poliittisena nuoriso-
järjestönä. Piraattinuorissa on reilu 1 000 iältään
enintään 28-vuotiasta jäsentä.

Olen ollut alusta asti mukana Suomen
piraattitoiminnassa. Piraattinuorten kehit-
tämisestä on muodostunut intohimoni. Kun
huomasin, miten hyvää porukkaa piraattinuoret
ovat, päätin pyrkiä luotsaamaan järjestöä.
Tovon, että pystymme lähiaikoina levit-
täytymään laajemmin ympäri Suomea.

Piraattinuorissa toimiminen on ollut äärim-
mäisen hauskaa. Järjestön aktiivit koostuvat
rennoista, ajattelevista nuorista, joiden kanssa
yhteistyö on helppoa. Toimintamme on
paikoittain aktiivista verrattuna jopa joidenkin
eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöihin ja
ryhmähenki on hyvä.

Kirjoittaja Lari Yltiö toimii Piraattinuorten puheenjohtajana.

Piraattinuoret



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

edistää tiedon vapaata liikkuvuutta vaatimalla tekijänoikeusjärjestelmän ylilyöntien kumoamista,
nykyisen patenttijärjestelmän lakkauttamista ja viranomaisten tuottaman sekä tieteellisen tiedon
vapaampaa saatavuutta.

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

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

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

Ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin?
Piraattipuolueen tavoitteena on asetta 28.10.2012 pidettäviin kunnallisvaaleihin 300 ehdokasta 40 eri
kunnassa. Jos ehdokkuus kiinnostaa, suuntaa osoitteeseen: http://piraattipuolue.fi/kuntavaalit.
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