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Vuonna 2012 piraatit kunnostautuivat ympäri 
Eurooppaa taistelemalla eturintamassa ACTA-
sopimusta vastaan. Sopimus olisi entisestään 
tiukentanut tekijänoikeuslakeja koko EU-alueel-
la. Piraattien yhtenäiset ponnistukset eri maissa 
olivat merkittävässä osassa siinä, että riittävästi 
poliittista painetta syntyi sopimuksen pysäyt-
tämiseksi. Sopimuksen kaatuminen Euroopan 
parlamentissa oli suuri voitto.

Myös Suomessa järjestettiin runsaasti ACTA:an 
liittyvää toimintaa. Vuoden aikana seurasimme 
ja kommentoimme myös tietoyhteiskuntakaari-
lakihankkeen valmistelua ja esitimme näkemyk-
semme vihapuhetyöryhmän raportista. Kunnal-
lisvaalit olivat toinen merkittävä  tapahtuma, 
jossa puolueen aktiivit tekivät kiitettävästi työtä 
eri puolilla maata. Emme kuitenkaan saaneet val-
tuustopaikkoja, ja tämän vuoksi puolueessa on ol-
lut paljon keskustelua tulevaisuuden suunnasta.

Kartoittaaksemme puolueen jäsenten, kannatta-
jien ja tukijoiden näkemyksiä puolueen toivotusta 
suunnasta järjestimme palautekyselyn, johon vas-
tasi yli 500 puolueen jäsentä ja kannattajaa. Tällä 
kertaa kysyttiin erityisesti suurista linjoista: mi-
ten puolueen kannattaa jatkaa tästä eteenpäin? 

Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneista kannatti 
ainakin jonkinasteista ohjelman laajentamista. 
Palautekyselyn ja puoluehallituksen sekä piiri-
yhdistysten edustajien suunnittelutapaamisen 
pohjalta hallitus päätti, että puolueen kevätko-
kouksen käsiteltäväksi laaditaan esitys puolueen 
ohjelman laajentamiseksi. Lue lisää tämän lehden 
sivuilta 6-7!

Seuraavat vaalit ovat Euroopan parlamentin vaalit 
loppukeväästä 2014. Eurovaaleihin asetetaan en-
intään 20 ehdokasta valtakunnallisesti. Kyseessä 
on ensimmäinen kerta, kun jokaisessa Suomen 
kunnassa on mahdollista äänestää piraattia.

Jotta pystymme tekemään kunnollisen vaalikam-
panjan kevään 2014 eurovaaleihin, tarvitsemme 
lahjoituksia. Takanamme ei ole suuria rahoittaja-
tahoja. Lahjoitetut varat käytetään mahdollisim-
man tehokkaasti auttamaan piraattien osallis-
tumisessa eurovaaleihin toukokuussa 2014, koko 
maassa.

Tilinumero: FI87 5630 6220 0248 91 (Osuuspankki)
Saaja: Piraattipuolue r.p.
Viitenumero: (valitse allaolevista)
10029 Lahjoittajan nimen saa julkaista.
10003 Lahjoittaja pysyy tuntemattomana, ellei 
summa ylitä 1 500 euroa / kalenterivuosi.

Rahankeräysluvan tiedot:
http://piraattipuolue.fi/kerayslupa

Kohti eurovaaleja - Harri Kivistö

Kirjoittaja on piraattipuolueen puheenjohtaja

Tue piraatteja!
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Lisää piraatteja europarlamenttiin?

Seuraavat Euroopan parlamentin vaalit pidetään 
näillä näkymin toukokuun lopulla 2014. Vaalit 
ovat piraattien kannalta merkittävät, sillä edellis-
ten eurovaalien (vuonna 2009) jälkeen on moneen 
EU-maahan perustettu piraattipuolue.

Piraatit ovat jo edustettuna Euroopan parlamen-
tissa, sillä Ruotsin piraattipuolueella on kaksi eu-
roparlamentaarikkoa: 53-vuotias tietotekniikka-
alan yrittäjä Christian Engström ja parlamentin 
nuorin jäsen, 25-vuotias Amelia Andersdotter. 
He ovat tehneet merkittävää työtä kansalaisoi-
keuksien ja paremman tietoyhteiskuntapolitiikan 
puolesta esimerkiksi edesauttamalla ACTA-
sopimuksen hylkäämistä. Parlamentissa kaatunut 
ACTA-sopimus olisi edelleen tiukentanut tekijän-
oikeuslakeja EU:ssa.

Andersdotter on jäsenenä kansainvälisen kaupan 
valiokunnassa sekä teollisuus-, tutkimus- ja ener-
giavaliokunnassa. Hän on valmistellut valiokun-
nan lausunnon ACTA-sopimuksesta, jossa valio-
kunta asettui vastustamaan sopimusta. Lisäksi 
Andersdotter on valmistellut valiokunnan lausun-
non EU:n ulkopoliittisesta digitaalisten vapauk-
sien strategiasta. Lausunnossa vaaditaan EU:ta 
edistämään yksityisyyden suojaa ja sananvapaut-
ta ulkomaankauppaan liittyvässä politiikassaan. 
Lausuntoa voi pitää hyvin edistyksellisenä.

Engström on sisämarkkina- ja kuluttajansuoja-
valiokunnan sekä oikeudellisten asioiden valio-
kunnan jäsenenä kiinnittänyt huomiota monen-
laisiin ihmisoikeus- ja avoimuuskysymyksiin. 
Piraatit ovat osoittaneet tarpeellisuutensa EU-
parlamentissa. Vuoden 2014 EU-vaaleissa on mah-
dollisuus saada piraatteja läpi yhä useammista 
maista, esimerkiksi Saksasta.

Piraattipuolueilla on Pirate Parties International 
-niminen yhteistyöjärjestö, jonka jäseniä ovat 28 
maan piraattipuolueet. Yhteensä piraattipuolue 
on perusteilla tai perustettu noin 60 maahan. 
Piraattiliikkeen kansainvälisesti tunnetuin per-
soona on Ruotsin piraattipuolueen perustaja Rick 
Falkvinge, jonka arvostettu Foreign Policy -lehti 
valitsi sadan merkittävimmän kansainvälisen   
ajattelijan joukkoon vuonna 2011.

Euroopan parlamentti sai lisää valtaa EU:n 
päätöksentekotapoja uudistaneen Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon myötä. Nyt lait sääde-
tään pääasiassa siten, että Euroopan parlamentilla 
on yhtä vahva rooli kuin jäsenmaiden hallitusten 
edustajista koostuvalla ministerineuvostolla. Eri-
tyisesti parlamentin ulkomaankauppaa, maata-
loutta ja perusoikeuksia käsittelevät valiokunnat 
ovat aktivoituneet ja saaneet lisää vaikutusval-
taa. Parlamentin kasvanut merkitys on näkynyt 
selkeästi sekä EU:n budjettineuvotteluissa että 
kansainvälisten sopimusten valmistelussa.

EU-parlamentissa käsitellään vuonna 2014 alkaval-
la vaalikaudella monia tärkeitä kysymyksiä, kuten 
EU:n ja Yhdysvaltain väliset erittäin laaja-alaiset 
kauppaneuvottelut. Niissä tulee esille erilaisia pe-
rusoikeuksiin, tekijänoikeuksiin ja patentteihin 
liittyviä asioita. Lisäksi EU:n omaa tekijänoikeus-, 
ja yksityisyyslainsäädäntöä yritetään koko ajan 
kehittää. EU-tasolla todella tarvitaan entistäkin 
kipeämmin piraatteja pitämässä huolta siitä, 
ettei unionissa hyväksytä sananvapautta ja yksi-
tyisyyttä rajoittavia, tekijänoikeuksia tiukentavia 
tai muita tietoyhteiskuntaan sopimattomia lakeja.

Christian EngströmAmelia Andersdotter
kuva: Epaminondas Koutsoukis

CC-BY
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Suomen suurimmat teleyritykset Elisa, Sonera ja 
DNA ovat joutuneet oikeuden päätöksellä jo vuo-
den ajan estämään asiakkaittensa pääsyn The Pi-
rate Bay -sivustolle, jota ihmiset hyödyntävät sekä 
lailliseen että tekijänoikeuslakeja rikkovaan tie-
dostojen jakamiseen. Tällaiset estotoimenpiteet 
täyttävät perustuslain kieltämän ennakkosen-
suurin tunnusmerkit, koska pääsy kaikkeen sen-
suuripäätöksen jälkeen julkaistavaan lailliseenkin 
materiaaliin estyy.

Sensurointihakemuksen teki oikeudelle Tekijän-
oikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK), 
joka edusti asiassa Musiikkituottajat ry:tä (IFPI 
Finland). Sensuuri on väliaikainen toimenpide, 
ja sen jatkuminen edellyttää, että tekijänoikeus-
järjestöt haastavat The Pirate Bayn oikeuteen. 
Musiikkituottajat ry (IFPI Finland) teki tällaisen 
oikeushaasteen marraskuussa 2011. Nykylain-
säädännölllä sensuuri pysyy siis niin kauan kuin 
oikeusjuttu The Pirate Bayta vastaan on vireillä, 
eli todennäköisesti useita vuosia.

Tekijänoikeusjärjestöt haluavat muuttaa lakia 
siten, että sivustoja voisi laittaa ikuiseen sensuu-
riin ilman, että niiden ylläpitäjiä vastaan olisi edes 
nostettu syytettä tai tehty minkäänlaista rikostut-
kintaa. Piraattipuolueen mielestä tämäntyyppiset 
lait rikkovat ihmisoikeuksia, eivätkä sovi sivistys-
valtioihin.

TTVK on ollut merkittävimpänä vaikuttajana kai-
kissa Suomessa viime aikoina yksityishenkilöitä 
ja teleyrityksiä vastaan käydyissä oikeusjutuissa. 
Yksityishenkilöitä on tuomittu viime vuosina 
useita kertoja satojen tuhansien eurojen korvauk-
siin. Tänä keväänä TTVK vaati yksityishenkilöltä 
miljoonakorvauksia, mutta tuomioistuin määräsi 
“vain” 40 000 euron korvaukset.

TTVK lähettää vuosittain 100-200 tavalliseen 
suomalaiskotiin kirjeen, jossa vaaditaan maksa-
maan tuhansia euroja vastineeksi siitä, ettei TTVK 
nosta oikeusjuttua tekijänoikeusrikoksesta. Eri-

tyisen tunnetuksi viime syksynä tuli tapaus, jossa 
poliisi kävi TTVK:n vaatimuksesta takavarikoi-
massa 9-vuotiaan tytön tietokoneen, koska tämän 
epäiltiin ladanneen yhden levyllisen musiikkia Pi-
rate Baysta.

Piraattipuolue haluaa lopettaa ylisuuret korvaus-
vaatimukset ja tavallisten suomalaisperheiden 
ahdistelun. Samaan tähdätään myös eri kansa-
laisaktiivien laatimassa Järkeä tekijänoikeusla-
kiin! -aloitteessa, josta saa listätietoa osoitteesta 
http://jarkea.fi. Aloite on yksi suosituimmista 
tällä hetkellä avoimista aloitteista, mutta allekir-
joituksia tarvitaan vielä paljon lisää.

The Pirate Bay -sensuurin voi myös onneksi ki-
ertää helposti, esimerkiksi käyttämällä osoitetta 
http://piraattilahti.org. Sensuurin kiertämisen 
helppous ei kuitenkaan poista vakavaa, ennakko-
sensuurin hyväksyttävyyttä koskevaa periaateky-
symystä. Puolueista sensuuriin on reagoinut 
tiettävästi vain Piraattipuolue. Nuorisojärjestöistä 
tämäntyyppistä sensuuria ovat ilmoittaneet vas-
tustavansa Vihreät nuoret ja opiskelijat sekä 
Vasemmistonuoret. Kansalaisjärjestöistä sensuu-
ria vastaan on reagoinut Effi ry.

Yksityisille tekijänoikeusjärjestöille on annettu 
erittäin suuri valta käytännössä lopettaa oikeudel-
lisella ahdistelulla mikä tahansa verkkopalvelu, 
joka kilpailee olemassaolevien viihdeteollisuuden 
suuryritysten kanssa. Suomessa oikeusuhkailun 
kohteeksi on joutunut esimerkiksi tv-ohjelmien 
tallennuspalvelua tarjoava TV-kaista.

Pirate Bay -sensuuri edelleen voimassa

Kuva: cc-by Mitol Berschewsky
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Puolueohjelman uudistaminen 

lähtökohta

Maaliskuussa pidetyn palautekyselyn ja puolue-
hallituksen sekä piiriyhdistysten edustajien suun-
nittelutapaamisen pohjalta hallitus on päättänyt, 
että puolueen kevätkokouksen käsiteltäväksi laa-
ditaan esitys puolueen ohjelman laajentamiseksi.

Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneista kannatti 
ainakin jonkinasteista ohjelman laajentamista ja 
kaikki suunnittelutapaamiseen osallistuneet kan-
nattivat tai hyväksyivät ajatuksen, että puolueo-
hjelmaa tulee laajentaa jonkin verran. Vain hyvin 
harva kannatti puolueen muuttamista ’yleispuo-
lueeksi’, joten laajentamisen jälkeenkin puolueen 
fokus on selkeästi tietoyhteiskunnassa ja kansa-
laisoikeuksissa.

Ohjelman muutosesitysten on tarkoitus olla 
valmiina toukokuun puoliväliin mennessä.

talouspolitiikkaa

On osoittautunut, että puolueen täytyy voida 
esittää kattavia näkemyksiä talouteen liittyen. 
Esimerkiksi toukokuussa 2014 pidettävissä eu-
roparlamenttivaaleissa ollaan hyvin heikoilla 
eväillä, mikäli lähdemme ilman minkäänlaista 
kantaa eurokriisiin. Lisäksi perustulokanta vaatii 
tarkempaa mallia sekä, mikä ehkä olennaisempaa, 
johdonmukaisen näkemyksen siitä, miten mah-
dollista ideaalista perustuloa kohti pitäisi edetä.

arvoliberalismia halutaan vahvistaa

Puolueohjelmassa on jo selkeä periaatelinjaus yk-
silönvapauksien puolesta, mutta sen lisäksi halu-
taan konkreettisia linjauksia jotka erottavat pi-
raatit muista puolueista, jotka haluavat näyttää 
arvoliberaaleilta, mutta välttävät ottamasta suo-
raan kantaa keskeisiin kysymyksiin. Harkittaviksi 
on ehdotettu muun muassa päihdepolitiikassa 
huumeiden dekriminointia ja kannabiksen lail-
listamista sekä tupakka- ja alkoholilainsäädännön 
tiukennusten vastustamista, yleistä ja yhtäläistä 
vapaaehtoista asevelvollisuutta, rahankeräyk-
sen sallimista kansalaisille ja yleishyödyllisille 

yhdistyksille, sekä seikkaperäistä eutanasialain-
säädäntöä.

eu:n ja jäsenvaltioiden suhde

EU-vaalien vuoksi on otettava kantaa myös kansal-
lisvaltioiden ja EU:n suhteeseen. On tärkeää esit-
tää näkemyksiä siitä, minkä päätöksenteon tulee 
tapahtua paikallisella tai kansallisella, minkä eu-
rooppalaisella tasolla. Euroopan demokratiakehi-
tystä varjostavat vaikutusvaltaiset lobbauskoneis-
tot sekä järjestelmän raskas byrokraattisuus; 
näille tulisi tarjota vaihtoehtoina rakenteellista 
avoimuutta ja suoraa kansalaisvaikuttamista.

Koulutus ja tiede

Palautekyselyssä korostui, että koulutus- ja tie-
depolitiikasta halutaan puolueelta näkemyksiä. 
Puolueen aktiivit ovat yleensä perehtyneet näi-
hin aiheisiin varsin hyvin, joten luontaisesti puo-
lueella olisi paljon annettavaa koulutuspolitiikan 
kehittämiseksi sekä tieteellisen tutkimuksen 
edistämiseksi muutenkin kuin vain immateriaa-
lioikeuksien rajoituksia löyhentämällä. Aiemmin 
puolueohjelmaan jo hyväksytyistä ehdotuksista, 
toisen kotimaisen kielen pakollisuuden poista-
misesta ja uskonnonopetuksesta luopumisesta, on 
esitettävä tarkempi malli, jossa muutokset suh-
teutetaan koko opetussuunnitelmaan.

tekijänoikeudet ja demokratia

Puolueohjelman keskiön suhteen on odotettavis-
sa tarkennuksia ja lisäyksiä. Erityisesti demokra-
tian kehittäminen ja tekijänoikeudet kaipaavat 
päivittämistä liittyen tuoreisiin poliittisiin muu-
toksiin. Esimerkiksi kansalaisaloitejärjestelmän 
toteutuminen on tärkeä ottaa huomioon puolu-
een tavoitteita uudistettaessa. Järkeä tekijänoi-
keuteen -kansalaisaloitteessa on ilmaistu joitain 
piraattipuolueen ajatuksia sivuavia tavoitteita, 
joita tulee harkita oikeansuuntaisina ratkaisuina 
edetessä kohti selvästi joustavampia ja rajallisem-
pia tekijänoikeuksia. Varsinkin on syytä miettiä 
tekijänoikeussopimuksia koskevaa kohtuullisyys-
pykälää.
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Puolueen uudet suuntaviivat - Lasse Kärkkäinen

Piraattipuolueen ohjelmaa uudistettiin viimek-
si syksyllä 2011, jolloin olin vetämässä valmis-
telusta vastannutta tulevaisuusryhmää. Silloin 
piraatit kehittyivät muutaman asian puolueesta 
laajemmin tietoyhteiskunta-asioihin kantaa ot-
tavaksi puolueeksi. Työn tultua päätökseensä 
esitin puoluekokouksessa näkemykseni ohjel-
man laajentamisesta edelleen tulevaisuudessa. 
Nyt pari vuotta on kulunut ja ohjelmauudistus on 
jälleen täysillä käynnissä, mutta tulevan ohjelman 
laajuus on vielä täysin avoinna. Toivon kuitenkin 
piraattien jälleen pystyvän tuomaan esille uutta 
ja tuoretta näkemystä asioihin, joista ei ole edes 
käyty poliittista keskustelua aiemmin.

Puolueen jäsenkyselyn oli tarkoitus ohjata ohjel-
mavalmistelua, mutta aivan selviä suuntalinjoja 
sieltäkään ei saatu, kun kannatus jakautui melko 
tasaisesti vaihtoehdoille nykyinen laajuus, nyky-
istä jonkin verran laajempi ja yleispuoluetyyppin-
en. Ainakaan juuri kukaan ei halunnut ohjelmasta 
nykyistä suppeampaa.

Toisaalta jäsenistö halusi puolueen julkikuvas-
ta samaan aikaan räväkämpää ja asiallisempaa. 
Puolueohjelmassa tämän voisi ajatella tarkoitta-
van hyvin perusteltuja kantoja asioista, jotka ovat 
perinteisille puolueille tabuja. Esimerkiksi vaati-
mus kaikkien huumeiden laillistamisesta voisi olla 
perusteltu ja räväkkyydellään jopa mediakohuun 

riittävä kysymys, kun taas kannat subjektiivi-
sesta oikeudesta päivähoitoon tai arvonlisäveron 
prosenttikorotuksista tuovat mieleen lähinnä de-
marit (vaikka ovatkin toki tärkeitä kysymyksiä).

Mielenkiintoista ohjelman laajuuden kannalta on, 
että Oikeusministeriön Kansalaisaloite.fi -palve-
lun listaamista kymmenestä eniten kannatuksia 
keränneestä kansalaisaloitteesta peräti seitsemän 
sisältyy Piraattipuolueen nykyiseen, suppeana 
pidettyyn ohjelmaan. Puolue ajaa siis jo nykyisen 
ohjelmansa perusteella nimenomaan niitä kan-
salle tärkeitä kysymyksiä, joista hallitus ei halua 
edes keskustella. 

Onko puolueen paikka nimenomaan vastata tähän 
tarpeeseen, ottamatta kantaa tulonjakoon tai 
muihin perinteisiin poliittista kenttää jakaviin 
kysymyksiin, vai pitäisikö Piraattipuolueen kehit-
tyä voimakkaammin yleispuolueen suuntaan?

Kesällä pidettävä puoluekokous näyttää mil-
laiseen suuntaan puolue kehittyy. Uskon, että 
jäsenistön kantoja kuuntelemalla tulos tulee ole-
maan hyvä. Niiden kantojen mukaan nykyinenkin 
ohjelma on työstetty ja ainakin kansalaisaloit-
teiden perusteella suunta on ollut oikea.

Kirjoittaja on Uudenmaan piraattien puheenjohtaja 
ja piraattipuolueen vpj, musiikkipelialalla toimi-
van pienyrityksen teknologiajohtaja ja liikenevällä 
vapaa-ajallaan fysiikan opiskelija Aalto-yliopistossa.Kuva: cc-by Mitol Berschewsky



8

Kansalaisaloite toimii!

Kansalaisaloite.fi avattiin joulukuun alussa ja se 
on maksuton, oikeusministeriön tarjoama verk-
kosivu. Palvelu toimii sekä suomeksi että ruotsik-
si. Kuka tahansa voi tehdä sinne aloitteen jota 
muut kansalaiset voivat vahvan tunnistautumisen 
jälkeen puoltaa omalla nimellään. Jotta kansalais-
aloite tulisi eduskunnan käsiteltäväksi, pitää sen 
ensin kerätä 50 000 allekirjoitusta.

Palvelun vaisusta alusta huolimatta, sinne on 
tämän vuoden aikana lisätty useita suurtakin 
suosiota niittäneitä aloitteita, kuin myös vähem-
män suosittuja joille soisi lisää kannatusta. Sat-
tumoisin neljä suosituinta kansalaisaloitetta ovat 
myös Piraattipuolueen kannattamia lakialoitteita. 
Vai olisiko sittenkin niin, että Piraattipuolueen 
jäsenet ovat tunnistaneet nämä kansalaisia kuo-
huttavat aiheet jo hyvissä ajoin ennen kansalaisa-
loitepalvelua ja kirjanneet ne puolueohjelmaansa?
Yksikään muu puolue ei uskalla ainakaan avoimes-
ti näitä neljää suosituimpaa aloitetta puolustaa. 
Luettelen tässä mielestäni lisäkannatusta ansait-
sevat aloitteet suosittuusjärjestyksessä kuten ne 
ovat kirjoitushetkellä 21.4.2013.

tasa-arvoinen avioliittolaki

1. Ylivoimaisesti suosituin kansalaisaloite on ta-
sa-arvoinen avioliittolaki. Se on kerännyt 149 207 
allekirjoitusta reilussa kuukaudessa.

Suomen nykyinen lainsäädäntö asettaa ihmiset 
eriarvoiseen asemaan. Vain nainen ja mies voivat 
avioitua keskenään. Rekisteröidyssä parisuhtees-
sa olevilla pareilla on samat velvollisuudet mut-
tei samoja oikeuksia. Tasa-arvoinen avioliittolaki 
takaisi jokaiselle oikeuden mennä avioliittoon 
riippumatta puolison sukupuolesta. Näin kaikki 
parit olisivat lain edessä yhdenvertaisia.

järkeä tekijänoikeuslakiin

2. Toiseksi suosituimmaksi kansalaisaloitteeksi 
on noussut varsinkin Piraattipuolueelle tärkeä 
Järkeä tekijänoikeuslakiin. Se on tätä kirjoittaessa 
kerännyt 26 338 allekirjoitusta, mutta aikaa on 
enää puolet sallitusta kuuden kuukauden ajasta 
jäljellä, joten sinunkin apuasi tavoitteen saavut-

tamiseksi tarvitaan.

Aloite korjaa joitain tämänhetkisen tekijänoikeus-
lain räikeimmistä epäkohdista. Toteutuessaan 
se helpottaisi luovaa työtä, opetusta ja tavallisen 
kuluttajan asemaa. Aloite ei  päivitä koko omaksi 
irvikuvakseen muuttunutta järjestelmää, mutta 
se  edustaa maltillista kompromissiratkaisua, jo-
ten läpisaamismahdollisuuksien luulisi olevan 
erinomaiset. Aloitteen  merkityksestä tekijän-
oikeussolmuista pahiten kärsiville nuoremmille 
sukupolville kertonee jotain se, että sitä ovat il-
moittaneet kannattavansa kaikkien eduskunta-
puolueiden nuorisojärjestöt.

Esityksen pääasiallinen tavoite on korjata voimas-
sa olevan lainsäädännön ylilyönnit verkkovalvon-
nan ja vahingonkorvausten osalta. Esitys ei muuta 
tekijänoikeuksien alaisen sisällön lataamista lail-
liseksi, mutta muuttaisi tilannetta siten, ettei pi-
enistä tekijänoikeusloukkauksista voisi enää teh-
dä ylimitoitettuja toimia kuten kotietsintöjä ja 
takavarikointeja. Myöskään satojen tuhansien eu-
rojen korvauksia yksityishenkilöille ei olisi mah-
dollista määrätä muutosten jälkeen. Lisäksi esitys 
pyrkii parantamaan artistien ja muiden sisällön-
tuottajien asemaa sekä uusien verkkoteknolo-
giaan perustuvien palveluiden kehittämistä.

Kannabiksen dekriminalisointi

3. Kolmanneksi suosituimmassa kansalaisaloit-
teessa halutaan luopua kannabiksen käytön ja 
hallussapidon rangaistavuudesta. Kannatusalle-
kirjoituksia se on kerännyt 22 117 kappaletta. Pe-
rusteluissa todetaan mm.

Huumekauppa on rikollisten käsissä. Kannabik-
sen dekriminalisaatio heikentää järjestäytyneen 
rikollisuuden kasvuedellytyksiä. Huumausainei-
den rangaistavuuden poistamisella on saavutettu 
hyviä tuloksia Portugalissa. Huumekuolemat ja 
HIV-tartunnat ovat vähentyneet, eikä huumeiden 
käyttö ole lisääntynyt. Kannabiksen käytön ja hal-
lussapidon kielto on perusteltu lähinnä huume-
vastaisten mielikuvien luomisella. Käytännössä 
laillinen kontrolli kohdistuu sattumanvaraisesti 
vain pieneen osaan käyttäjistä. Sen ylläpitämi-
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nen tuhlaa poliisin resursseja ja haittaa käyttäjiä. 
YK on ilmoittanut tukevansa huumausaineiden 
dekriminalisointia.

ruotsin kielen asema

4. Neljänneksi suosituin aloite liittyy ruotsin 
kielen viralliseen asemaan Suomessa, tai pikem-
minkin sen aseman muuttamiseen. Kannatusta se 
on kerännyt 18 682 nimen verran. Ruotsin kieli 
halutaankin valinnaiseksi kaikilla oppiasteilla.

Suomessa kielivaatimukset ovat maailman tiu-
kimmat. Jokaisen ammattiin opiskelevan on 
opiskeltava ja osattava vähintään kahta itselle 
vierasta kieltä ja asiantuntija-ammateissa toimi-
vilta odotetaan lisäksi kolmannen vieraan kielen 
osaamista. Tämä johtuu siitä, että koulutusjärjes-
telmässämme jokaisen suomenkielisen on opiskel-
tava ruotsia pakollisena kielenä. Missään muussa 
maailman maassa ei ole vastaavaa vähemmistön 
puhumaa kieltä koskevaa vaatimusta. Tilanteen 
epätarkoituksenmukaisuutta lisää suomen ja 
ruotsin vähäinen käytettävyys kansainvälisesti.

ja paljon muuta

Lisäksi kahdeksan suosituimman kansalaisaloit-
teen joukosta löytyy kaksi muutakin Piraattipuo-
lueen kannattamaa aloitetta, toimenpidealoite 
perustulosta ja kesäajasta luopuminen. Nekin ovat 
keränneet kunnioitettavasti jo yli 15 000 nimeä 
ja ainakin perustuloaloittetta ollaan aktiivisesti 
kampanjoimassa myös verkon ulkopuolella.

Suomessa vallitsee laaja konsensus siitä, ettei 
ketään saa jättää kadulle nälkiintymään. Valitet-
tavasti erilaisista tukimuodoista on paisunut niin 
mittava ja näännyttävä sotku, että se itsessään 
toimii usein pahimpana esteenä ihmisten yrityk-
sille kohentaa asemaansa.  Perustulo, negatiivi-
nen tulovero tai kansalaispalkka on yli oikeisto-
vasemmistorajojen halki kannatettu malli, joka 
yksinkertaistaisi järjestelmän nykyajan  työmark-
kinoita vastaavaksi korvaamalla kaikki lomak-
erumbat yhdellä  selkeällä tukimuodolla. Erityisen 
hieno asia perustulo olisi yrittäjille, taiteilijoille, 
pätkätyöläisille, vakavasti sairaille ja lapsiperhe-
ille.

Tuleekin olemaan varsin mielenkiintoista nähdä 
miten kansalaisten tekemiin aloitteisiin loppujen 
lopuksi suhtaudutaan. Ainakin tähän mennessä 

vaikuttaisi kuitenkin siltä, että lainsäätäjät ovat 
perumassa lupauksiaan jotka kansalaisaloitelakia 
säädettäessä tehtiin, kuten esimerkiksi sen, että 
50 000 nimeä keräänneille kansalaisaloitteille tuli-
si antaa sama merkitys kuin yli sadan kansanedus-
tajan allekirjoittama lakialoite. Se tulisi siis antaa 
asianomaiselle valiokunnalle valmisteltavaksi en-
nen sen menemistä eduskunnan äänestettäväksi. 
Avoimen Ministeriön perustanut Joonas Pekkanen 
kirjoittikin hyvin eduskuntaryhmien kiemurte-
lusta nyt, kun on huomattu että Suomessakin on 
mahdollista saada jopa 50 000 ihmistä liikkeelle 
poliittisen asian puolesta – ennennäkemättömän 
nopeasti. Kansalaisaloite tasa-arvoisen avioliit-
tolain puolesta keräsikin yli 105 000 allekirjoitus-
ta ensimmäisen vuorokauden aikana!

Varmaa ainakin on, ettei kansalaisaloitepalvelu 
menesty ilman yhteiskunnasta kiinnostuneita 
kansalaisia. Me kaikki voimme auttaa aloitteen 
läpimenolle riittävän kannatuksen keräämisessä 
kertomalla ystävillemme, tuttavillemme, per-
heellemme ja työkavereillemme parhaiksi koke-
mistamme ideoista ja tehdä muutoksista totta. 
Vaikka nykyinen eduskunta onnistuisikin hauta-
amaan kansalaisaloitteet valiokuntiin koko val-
takautensa ajaksi, uskallan luvata että aloitteita 
allekirjoittaneet ihmiset tulevat tekemään tulevia 
äänestyspäätöksiään pohjaten pitkälti siihen, mi-
ten heidän edustajansa on näitä aloitteita kohdel-
lut. Kansanedustajien jääräpäisyyden tuntien, 
ennustan kuitenkin heidän enemmistönsä vastus-
tavan yrityksiä vähentää heidän omaa valtaansa. 
Tämä tulee uskoakseni johtamaan siihen, että 
ensi eduskuntavaaleissa vaihtuu useampi kan-
sanedustaja kuin koskaan aikaisemmin itsenäisen 
Suomen aikana.

Piraattipuolueen tehtävä onkin nyt edesauttaa 
tämän uuden, osallistavamman demokratian to-
teutumista. Ihan vähimmilläänkin se kasvattaa 
kansanedustajien painetta toimia edustamiensa 
ihmisten tahdon mukaisesti.

Teksti: Raoul Plommer 
ja Tiina Malinen. Plom-
mer on Helsingin piraat-
tien puheenjohtaja sekä 
puoluehallituksen jäsen. 
Malinen on Pirkanmaan 
piraattien varapuheen-
johtaja.

Raoul Plommer 
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Puolan teollisuus vastaan luonnonsuojelijat

Euroopan unionissa voi nykyään tehdä kansalais-
aloitteen, jossa miljoona EU-kansalaista voi esit-
tää Euroopan komissiolle lakimuutosta tai muita 
toimenpiteitä. Komission ei ole pakko tehdä aloit-
teen pohjalta lakiesitystä, mutta sen on kuitenkin 
vastattava kirjallisesti. Allekirjoitukset kerän-
neestä aloitteesta järjestetään myös kuulemisti-
laisuus Euroopan parlamentissa. Minkälaisia a-
loitteita on tehty ja mitä niille kuuluu?

Tällä hetkellä 14 kansalaisaloitetta on avoimena. 
Kullakin on vuosi aikaa allekirjoitusten kerää-
miseen paperilomakkeilla ja Internetin kautta. 
Suurimman osan aloitteista voi jakaa kahteen 
ryhmään: ympäristönsuojeluun ja demokratian 
kehittämiseen liittyviin.

Ympäristöaloitteissa vaaditaan esimerkiksi unio-
nia vahvistamaan ympäristön tuhoamisen krimi-
nalisointia. Unionilta vaaditaan myös enemmän 
toimia puhtaan veden ja sanitaation puolesta, 
vastustetaan vesihuollon yksityistämistä, haluta-
an lisätä kierrätystä ja kieltää tuotteiden ylipak-
kaaminen sekä lopettaa eläinkokeet.

Ympäristöjärjestöt ovat saaneet myös vastavo-
iman puolalaisesta ammattiyhdistysliikkeestä 
ja teollisuudesta. Niiden aloitteessa vaaditaan 
unionin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tar-
koitettujen toimenpiteiden keskeyttämistä sii-
hen saakka kunnes Yhdysvallat ja Kiina suostuvat 
vastaaviin toimiin. Aloitteessa halutaan “lakkaut-
taa EU:n ilmastopolitiikka, joka tuhlaa keskellä 
talouskriisiä satoja miljardeja euroja tehottomiin 
yksipuolisiin ilmastotoimenpiteisiin”.

Demokratiaa halutaan kehittää aloitteissa, joissa 
esimerkiksi vaaditaan unionilta toimenpiteitä tie-
dotusvälineiden riippumattomuuden varmista-
miseksi ja EU-kansalaiselle äänioikeutta kaikissa 
asuinmaansa vaaleissa. Tällä hetkellä EU-kansa-
laisen äänioikeus on turvattu vain kunta- ja Eu-
roopan parlamentin vaaleissa, mikäli hän asuu 
toisessa jäsenmaassa.

Aloitteiden verkkoallekirjoitusten käyntiin saa-
minen takkusi aluksi. Vaikka komissio on teh-
nyt keräystä varten ohjelmiston ja julkaissut sen 
avoimella lähdekoodilla, nettikeräyksen pystyt-
täminen on edelleen varsin monimutkaista. Se 
vaatii aloitteen laatijoilta paljon tietotaitoa.

Ratkaisuksi ongelmaan on tehty kansalaisaloite, 
jossa vaaditaan unionille verkkosivustoa, jossa 
voisi allekirjoittaa minkä tahansa aloitteen. Aloit-
teen tekijöiltä ei siis enää vaadittaisi järjestelmän 
pystyttämistä itse. Vaatimuksiin kuuluu, että si-
vustolla voisi myös keskustella aloitteista. Kon-
septi on siis käytännössä sama kuin suomalaisessa 
Avoin ministeriö -hankkeessa.

Avoin ministeriö on yksittäisten kansalais-
ten pystyttämä verkkosivusto, joka pyrkii täy-
dentämään lakisääteistä, hiljattain Suomessa vo-
imaantullutta kansalaisaloitejärjestelmää. Avoin 
ministeriö tarjoaa mahdollisuuden kerätä viralli-
sia sähköisiä allekirjoituksia aloitteille. Sivustolle 
voi kuka tahansa ehdottaa aloitteita, joita voidaan 
myös yhteisön voimin muotoilla tarkemmin. Ne 
voidaan laittaa myös alustavaan äänestykseen ja 
keskusteluun sen mittaamiseksi, löytyisikö niille 
potentiaalia kerätä riittävästi kannatusta. Tämän-
tyyppisen palvelun syntyminen lienee edellytys 
sille, että EU:n kansalaisaloitejärjestelmä saadaan 
toimimaan kunnolla.

Ympäristö- ja demokratiakysymysten lisäksi on 
muutamia muitakin aloiteyrityksiä. Niissä vaadi-
taan muun muassa roaming-maksujen poistamis-
ta sekä halutaan, että EU lopettaa kaiken abort-
teihin liittyvän toiminnan rahallisen tukemisen. 
Komissio on lisäksi hylännyt seitsemän aloitetta 
ennen nimienkeräysvaiheen aloittamista lähinnä 
sillä perusteella, etteivät ne kuulu unionin toimia-
laan. Näin kävi esimerkiksi aloitteelle härkätais-
telujen kieltämisestä unionin alueella.
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Haastattelu: Joonas Pekkanen, Avoin ministeriö

Purje: Kertoisitko näin aluksi lyhyesti, mitä 
jokaisen tulisi tietää Avoimesta ministeriöstä.

Joonas Pekkanen: Avoin ministeriö on ykistyinen 
taho, joka pyrkii edistämään kansalaisaloitteiden 
laatua ja vaikuttavuutta sekä joukkoistamaan 
lainsäädäntöä. Pyrimme löytämään kansanliik-
keiden avuksi vapaaehtoisjuristi- ja asiantuntija-
apua.

P: Onko tällainen järjestelmä ainutlaatuinen maa-
ilmalla?

JP: Sähköinen osallistumismahdollisuus tekee 
Suomen järjestelmästä erityisen. Kansalaisa-
loitemahdollisuus on sinänsä – paperilla kerät-
täen – mahdollista useissa Itä- ja Etelä-Euroopan 
maassa. Huomattavaa on, että Suomi on ensim-
mäinen Pohjoismaa, joissa kansalaisaloitemahdol-
lisuus ylipäätään on, kun yleensä kopioimme vain 
viiveellä sen, mitä Ruotsissa tehdään.

P: Kansalaisaloitejärjestelmässä on jo paljon 
toiveikkaita aloitteita, mutta myös sen tehosta 
on annettu paljon kritiikkiä. Onko 50 000 nimeä 
puolessa vuodessa mielestäsi sopiva näyte kansan 
mielipiteestä?

JP: Puolueen rekisteröintiin riittää 5 000 kannat-
tajaa ja presidenttiehdokkaan nimittämiseen 20 
000 kannattajaa. Niihin nähden 50 000 kannatta-
jan vaatimus on mielestäni aika suuri. Puoli vuot-
ta on myös melko lyhyt aika, muttei mitenkään 
mahdoton sinänsä. Se pitää fokuksen kunnol-
lisessa kampanjan suorittamisessa. Vuoden ke-
räysaika kuitenkin asettaisi eri aikoihin vuodesta 
aloittavat aloitteen tasavertaiseen asemaan, kun 
ottaa huomioon, että vain kesäisin voi käytän-
nössä kerätä kaduilla kannatusta.

P: Monet uuden aloitejärjestelmän tukijat ovat 
olleet huolissaan siitä, tulevatko kansalaisaloit-
teet saamaan eduskunnassa jonkinlaisen erity-
isaseman. Uskotko, että nuo 50  000 nimeä kerän-
neet lakialoitetta saavat tasapuolisen kohtelun?

JP: Tästä olemme erityisen huolissamme Avoimes-
sa ministeriössä, ja pyrimme omalta osaltamme 
pitämään huolta, että kaikki saavat tasapuolisen 
kohtelun. Nyt kuitenkin puhemiesneuvosto on 
antanut väliaikaiset suosituksen aloitteiden kä-
sittelyyn valiokunnissa. Suositusten perusteella 
valiokunnilla on mahdollisuus poliittisin perus-
tein kaataa aloite jo valiokuntaan. Se ei sovi valio-
kunnan rooliin valmistelevana elimenä. Päätös 
kaataa aloite pitäisi tapahtua eduskunnan päätök-
sentekoelimessä eli täysistunnossa.

P: Onko Avoimessa jo ruuhkaa kansalaisaloittees-
ta? Kuinka montaa projektia autatte kuukausit-
tain?

JP: Sivuillemme on tullut yli 400 idea, joista osas-
ta voi ajan myötä kehittyä varsinaisia aloitteita. 
Tarkoitus on tarjota mahdollisuus arvioida idean 
kantavuutta ja kerätä alustavaa kannatusta sa-
malla, kun hioo lopullista muotoilua. Kenenkään 
ei kannattaisi suin päin lähteä pistämään asiaansa 
vireille kanslalaisaloite.fi-palveluun. Aloitetta ja 
sen kampanjaa on syytä aina hioa huolella etukä-
teen, ja siinä Avoin ministeriö auttaa. Kuukausit-
tain autamme puolen tusinaa aloitetta, ja niistä 
käynnistyy kampanjoita tällä hetkellä noin ker-
ran kuukaudessa tai kahden kuukauden välein. 
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Avoimet oppimisresurssit - Vesa Linja-aho

näyttää oppitunnilla videotykillä ja käyttää itseo-
piskeluun, mutta jos opettaja haluaa kehittää ma-
teriaalia eteenpäin, olisi sen oltava lisensoitu niin, 
että materiaalin  muokkaaminen ja eteenpäin 
jakaminen olisi sallittua. Yksittäisiä harjoitus-
tehtäviä ja tehtäväsarjoja voi käyttää ja muokata 
vapaasti, koska ne eivät ylitä teoskynnystä.

Ammattikorkeakouluilla kaikki oppimateriaali on 
ollut perinteisesti intranetissä salasanan  taka-
na. Metropolia-ammattikorkeakoululla on oma 
avoimien oppimateriaalien projekti, mutta se on 
edennyt hitaasti rahoituksen  puutteen takia. Pro-
jektissa on tavoitteena julkaista ocw.metropolia.
fi-sivustolle Metropolian kurssien materiaalia 
avoimesti lisensoituna.

Panostamme mielummin laatuun kuin määrään.
P: Annatko näin lopuksi vielä ohjeen niille luki-
joille, jotka haluaisivat auttaa oman kansalaisa-
loitteensa eteenpäin: minkälainen on hyvä kan-
salaisaloite, ja kuinka kauan teidän  kauttanne 
menee siinä, että oma idea on oikeusministeriön 
sivulla allekirjoitettavana?

JP: Aloite kannattaa laatia valmiin lakiehdotuk-
sen muotoon eli niin, että siinä on pykälät ja pe-
rustelut. Silloin siitä tulee suoraan voimassao-
levaa lainsäädäntöä, jos eduskunta sen hyväksyy, 
eikä sitä lähetetä eteenpäin ministeriöihin val-
misteltavaksi. Peruseluihin kannattaa kiinnit-
tää huomiota. Hyvissä ajoin kannattaa rakentaa 
kattavaa yhteistyöorganisaatiota, joka on sitou-
tunut kampanjaan. Aloite ei saa olla vain yhden 
tai kahden puolueen asia, vaan on syytä olla laaja 
kannatuspohja. Esimerkiksi tekijänoikeusaloit-
teeseen lähtivät kaikki  eduskuntapuolueiden 
nuorisojärjestöt mukaan kokoomuksesta vasem-
mistonuoriin. Hyvä valmistelu on toteutettu avo-
imesti, niin että kaikki pääsevät kommentoimaan 
aloiteluonnoksen luonnosvaiheita. Valmistelussa 
menee kuukaudesta vuoteen, mutta tyypillisesti 
sanoisin, että on hyvä varata vähintään kolmisen 

taustaa

Avoimet oppimisresurssit voidaan jakaa karkeasti 
avoimeen opetukseen ja avoimiin oppimateriaa-
leihin. Avoimessa opetuksessa nopeasti leviävä 
suuntaus ovat massiiviset avoimet verkkokurssit 
eli MOOCit (engl. massive open online course). 
Avoimet oppimateriaalit ovat tyypillisesti luen-
tovideoita, kalvosarjoja ja verkossa levitettäviä 
opintomonisteita. Myös interaktiivisten oppi-
sisältöjen määrä on kasvussa.

oppimateriaali verkossa

Useilla suomalaiskorkeakouluilla on jo oppima-
teriaalia verkossa. Esimerkiksi  Aalto-yliopiston 
Noppa-sivustolla on satojen yliopistokurssien lu-
entokalvot ilmaiseksi kenen tahansa katseltavissa.

Pelkkä ilmaisuus ei tee vielä oppimisresursseista 
avoimia. Verkossa lojuvaa  materiaalia voi toki 

Joonas Pekkanen toimii avoimen min-
isteriön projektivetäjänä.  Pekkanen on 
myös yksi avoimen ministeriön perusta-
jista
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avoimet massiiviset verkkokurssit eli 
mooCit

Pisimmällä avoimien verkkokurssien 
järjestämisessä Suomessa on Helsingin yliopisto, 
joka keväällä järjestää jo toista kertaa ohjelmoin-
nin perus- ja jatkokurssit kaikille avoimena verk-
kokurssina. Edellisen kurssin suoritti satakunta 
opiskelijaa, ja arvosanajakauma oli parempi kuin 
yliopiston sisäisellä kurssilla [1]. Kysyntää avo-
imelle opetukselle siis on, mutta kuinka kehittää 
tarjontaa?

Pieni kielialueemme hidastaa avoimien ma-
teriaalien syntyä - tämän voi havaita  jo ver-
tailemalla englanninkielisen ja suomenkielisen 
Wikipedian kokoa ja laatua. Kun avoimien ma-
teriaalien ympärille on vaikea rakentaa  kannat-
tavaa liiketoimintaa, avoimien oppimateriaalien 
edistäminen jää  muutaman kymmenen aktiivin 
vapaaehtoistyöksi. Avoimelta oppimateriaalilta 
puuttuvat Suomesta leipäpapit. Suurilla kielia-
lueilla tilanne on toinen. Englanninkielisten avoi-
mien kurssien ympärille on muodostunut usei-
ta startup-yrityksiä, joista tunnetuimmat ovat 
Coursera ja Udacity.

avoin oppimateriaali

Perinteinen oppikirjojen kustantaminen on kan-
nattavaa liiketoimintaa kymmenien prosent-
tien liikevoitolla. Kotimaisten suurkustantajien 
linjauksena onkin ollut olla tekemättä mitään 
ja pidättäytyä kommentoimasta koko aihetta 
mediassa. Muutama aloitteleva pienkustantaja 
Suomessa kehittää sähköisiä oppimateriaaleja. 
Materiaalit ovat maksullisia, mutta jo sähköisen 
interaktiivisen oppimateriaalin markkinoille tulo 
on edistysaskel. Englanninkielistä avointa oppi-
materiaalia tehdään jo kaupallisestikin, esimerk-
kinä mainittakoon yhdysvaltalainen avoimia op-
pimateriaaleja kustantava Boundless. Muutoksen 
merkityksestä kertoo jotain se, että suurkustanta-
jat haastoivat yrityksen oikeuteen jo ennen kuin 
se oli ehtinyt julkaista ainoatakaan kirjaa.

Mitä hyötyä oppimateriaalin avoimesta lisensoin-
nista ja jakamisesta sitten on? Avoimien oppima-
teriaalien edelläkävijä, huippuyliopisto MIT on 
havainnut, että materiaalien avoin jakaminen on 
nostanut oppimateriaalin  laatua ja johtanut sii-
hen, että materiaalia ylipäätään tehdään. Laaduk-
kaat verkko-oppimateriaalit tuovat myös hyvää 
julkisuutta oppilaitokselle.

Riviopettajalle avoin materiaali tarjoaa mahdol-
lisuuden kehittää omaa opetustaan ja  jakaa ja 
vastaanottaa ideoita muilta. Mitä useampi jakaa 
materiaaliaan avoimesti, sitä enemmän on ma-
teriaalia, josta voi editoida itselleen  sopivan pa-
ketin - kehittäen sitä samalla eteenpäin.

Avointen oppimisresurssien laatu on herättänyt 
keskustelua. Yhtä kurssia varten  tehdyn mo-
nisteen on vaikea kilpailla kaupallisen kustan-
tajan vuosikymmenen aikana kehitetyn suosi-
tun oppikirjan kanssa. Tilanne voi  kuitenkin 
muuttua, kun oppimisresurssien yhteistuotanto 
yleistyy. Tilannetta voi verrata avoimen Linux-
käyttöjärjestelmän kehittymiseen. Vuonna 1991 
julkaistu versio ei ollut kovin kummallinen, mutta 
nykyään  Linuxin ympärillä pyörii miljardiluokan 
liiketoiminta.

Suhtautuminen omien tuotosten avoimeen jaka-
miseen on pitkälle sukupolvikysymys. Ylen  Su-
oran linjan haastattelemista opettajaopiskeli-
joista kaikki pitivät  materiaalien jakamista lähes 
itsestäänselvyytenä. Monelle varttuneemmalle 
opettajalle taas sivubisneksen tekeminen omaa 
materiaalia myymällä on vastaavanlainen it-
sestäänselvyys.

Suomalaisopiskelijoiden englannin kielen tai-
to on kansainvälisesti mitattuna korkea, mutta  
varsinkin uusia haastavia asioita opiskeltaessa 
menee oppi paremmin perille omalla äidinkielel-
lä. Siksi myös suomen- ja ruotsinkielisille avoi-
mille oppimateriaaleille on tarvetta.

[1] MikroPC.net, 21.6.2012: Uusi tapa korvata 
pääsykokeet oli menestys - “Mooc on mielek-
käämpi”

Vesa Linja-aho työsken-
telee Metropolia-ammat-
tikorkeakoulussa   autoelek-
troniikan lehtorina ja johtaa 
Teknologiateol l i suuden 
100-vuotissäätiön rahoit-
tamaa projektia, jossa tuo-
tetaan avoimesti lisensoitu 
lukion pitkän matematiikan 
oppikirjasarja.
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Gay-jutut on ihan jees - Lari Yltiö

Piraattinuoret osallistuvat neljännen kerran ke-
sällä järjestettävään Pride-festivaaliin. Piraatit 
ovat perinteisesti osallistuneet Pride-tapahtu-
maan myös esimerkiksi Ruotsissa. Parisuhdeasiat 
ovat tällä hetkellä enemmän esillä kuin koskaan 
aikaisemmin. Tahdon 2013 -aloite keräsi 100 000 
nimeä vuorokaudessa ja enemmistö kansalaisista 
näyttäisi kannattavan tasavertaista avioliittola-
kia.

Seksuaalivähemmistöillä menee paremmin kuin 
koskaan aikaisemmin. Euroopan maista kah-
deksassa homoilla on tällä hetkellä oikeus mennä 
naimisiin ja parisuhteita voi  rekisteröidä kolmes-
satoista maassa. Suomessa tasa-arvoinen avioliit-
tolaki pudotettiin hallitusohjelmasta pois lähinnä 
Kristillisdemokraattien takia. Ensi kertaa histori-
assa myös Yhdysvalloissa kansan selvä enemmistö 
presidenttiä myöten tukee  homoliittoja. Odotet-
tavissa onkin, että selviä parannuksia seksuaa-
livähemmistöjen oikeuksiin tulee Atlantin mo-
lemminpuolin tapahtumaan lähivuosina.

Vaikka Piraattinuoret lämpimästi kannattaa suku-
puolineutraalia avioliittolakia, asettaisi uusi laki 
silti epätasa-arvoiseen asemaan ne, jotka haluai-
sivat elää useamman kuin yhden puolison kanssa. 
Suomen vapaamielisimpänä nuorisojärjestönä Pi-
raattinuoret kannattaa avioliittolakiin muutosta, 
joka mahdollistaisi myös lukumääräneutraalin 
avioliiton.

Haluamme  myös herättää keskustelua siitä, tar-
vitsemmeko rakkaudellemme valtion  siunauksen. 
Yhteiskunta ilman avioliittolakia mahdollistaisi 
todellisen tasa-arvon, vahvistaisi avioliiton ase-
maa ja nostaisi kansalaisten ihmissuhteet poliit-
tisen debatin yläpuolelle.

Kirjoittaja on 
Piraattinuorten 
puheenjohtaja.

Ruotsalaisia piraatteja Pride-tapahtumassa. Kuva: Micke Kazarnowicz / asiktstorped.se (CC-by-nc-sa)
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Janne Paalijärvi on Uudenmaan pi-
raattien varapuheenjohtaja, puolue-
hallituksen jäsen ja Aaltoyliopiston 
ylioppilaskunnan edustajiston vara-
jäsen. Kuva: Public Media Oy.

AYY-vaalit tulevat, katsaus kuluneeseen kauteen edustajistossa

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) edu-
stajiston kaksivuotinen toimikausi päättyy lop-
puvuodesta. Olen istunut varaedustajan paikalta 
monet kerrat edustajiston kokouksissa äänival-
taisena. Tämä lähinnä siksi, että minua listalla 
edeltävät edustajistoryhmät ovat saaneet  väkeään 
kokouksiin usein hyvin laihasti. Tämä on itselleni 
sopinut, ja olenkin monesti käyttänyt hyväkseni 
tilaisuutta äänivaltaisena  edustajana toisen edu-
stajakumppanini Lasse Kärkkäisen kanssa. Kok-
ouksissa käsiteltävät asiat keskittyvät enimmäk-
seen ylioppilaskunnan talouteen ja opintoasioihin 
sekä valtakunnalliseen ylioppilasliikkeen vaikut-
tamiseen.

On ollut mielenkiintoista olla seuraamassa edust-
ajiston työskentelyä  paremman ylioppilaskunnan 
hyväksi. Valitettavasti yksi asia on ollut  erityisen 
leimallista varsinkin alkukuukausien työsken-
telylle. Kyseessä  on teknillisen korkeakoulun ja 
kauppakorkeakoulun opiskelijoiden välisestä  ra-
hariidasta, joka sai alkunsa Kauppakorkeakoulun 
ylioppilaskunnan  toimijoiden siirrettyä suuren 
joukon omistuksiaan ulkoisen yhdistyksen haltu-
un. Nämä varat olivat pois tulevan yhteisen yliop-

pilaskunnan (AYY)  kassasta. Vaikka temppu vai-
kuttaa kornilta, sitä ei saa enää  tekemättömäksi. 
Kiista on kuitenkin hiertänyt edustajiston teek-
kari- ja kylteriblokkien välejä ajoittain todella 
verisesti.

Mielestäni menneet ovat menneitä, eikä vanhoja 
kannattaisi muistella tässä  vaiheessa lakimiesten 
välityksellä, kuten nyt on käynyt. Ihmisten pitäisi 
rakentaa vahvaa ja yhtenäistä ylioppilaskuntaa 
eikä repiä sitä  rikki. Positiivinen kehitys on erit-
täin tärkeää AYY:n kaltaiselle nuorelle toimijalle.

AYY:ssä ja monissa muissakin ylioppilaskunnissa 
käydään tämän vuoden syksyllä  edustajistovaale-
ja. AYY:n lisäksi piraatteja toimii aktiivisesti Jyväs-
kylän yliopistolla, jossa piraattiaktiivit toimivat  
ylioppilaskunnan edustajistossa ainejärjestöjen 
ryhmässä. Lisäksi  Helsingin yliopiston ylioppilas-
kunnassa toimii piraattien järjestö. Lisää piraat-
titoimijoita tarvitaan ylioppilaskuntiin ympäri 
Suomen! Yhteystiedot löytyvät puolueen verk-
kosivuilta osoitteesta http://piraattipuolue.fi/pi-
raattiopiskelijat.
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PIRAATTIPUOLUE

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.

Kuva: cc-by Mitol Berschewsky


