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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 tekijänoikeusjärjes-
telmän ylilyöntien kumoamista, nykyisen patenttijärjestelmän lakkaut-
tamista ja viranomaisten tuottaman sekä  tieteellisen tiedon vapaam-
paa saatavuutta.

• vaatii laajempaa avoimuutta ja kansalaisille enemmän osallistumis-
mahdollisuuksia 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 Piraat-
tipuolue haluaa ottaa  käyttöön perustulon.

Valitse vapaus

Kuntavaalit 28.10.2012



AVOIN JA DEMOKRAATTINEN KUNTA

KOULUJA, KULTTUURIA,
  JOUSTAVIA PALVELURATKAISUJA

TIETOYHTEISKUNTA

“PERUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ EI PIDÄ OLLA IDEOLOGISIA ESTEITÄ. 
TÄRKEÄÄ EI OLE SE, ONKO RATKAISU VASEMMISTOLAINEN TAI OIKEISTOLAINEN, VAAN SE, ETTÄ SE TOIMII. “

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 päätöksentekoon, esimerkiksi 
säännöllisen yhteydenpidon ja keskustelutilaisuuksien kautta.

Kulttuuritoiminnassa kunnan pitää tukea ja edistää avoimesti 
lisensoitua kulttuuritarjontaa. Kunnan työntekijöiden työtehtä-
vissään laatimat teokset ja tietokannat on julkaistava levittämisen 
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 mah-
dollisimman vapaasti teoksista, joita on rahoitettu tai joiden 
esittämistä on tuettu kuntalaisten verovaroilla.

Kunnan tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että lakisääteiset palvelut 
hoidetaan asianmukaisesti ja lain edellyttämällä tavalla.

Koulut eivät saa jäädä jälkeen muun yhteiskunnan kehityksestä. 
Opetussuunnitelmia ja opetusmenetelmiä tulee jatkuvasti arvioida 
ja ajanmukaistaa. Julkisella rahoituksella tuotetut oppimateriaalit 
pitää julkaista avoimella lisenssillä. 

Tietojärjestelmät ovat nykyään yksi keskeisimmistä kysymyk-
sistä minkä tahansa alan toiminnassa, esimerkiksi kustannusten 
säästämisen ja tehokkuuden lisäämisen kannalta. 

Valitettavasti liian monet kuntien ohjelmistohankkeet menevät 
pieleen. Piraattipuolueen osaamisella ja kuntien välistä yhteistyötä 
lisäämällä ne saataisiin onnistumaan.

Kirjastotoiminnassa on huolehdittava, että sama avoimen tiedon 
idea, joka oli yleisten kirjastojen perustamisen taustalla, toteutuu 
myös tietoyhteiskunnassa. Kirjastojen luonnollinen tehtävä tietoyh-
teiskunnassa on toimia laillisten ja ilmaisten digitaalisten kopioiden 
jakelupaikkoina.
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