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Piraattipuolue r.p. 
Puolueen kevätkokous 
 
Aika:  sunnuntai 9.7.2017 kello 11.00 
Paikka: Aalto auditorio, B-talo, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, 15140 Lahti 
Läsnä:  LIITE 
 
1. Kokouksen avaus 

 Jonna Purojärvi avasi kokouksen kello 11.09. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

2.1 Kokouksen puheenjohtajat (1-3kpl) 

 Kokouksen puheenjohtajiksi valitaan Jonna Purojärvi ja Miika Hämynen 

Lisäksi valitaan kolmanneksi puheenjohtajaksi Ahto Apajalahti kohdan 6 

(vastuuvapaus, siirtyy myöhemmin kohdaksi 7) käsittelyn ajaksi. 

 

2.2 Kokouksen sihteerit (1-3kpl) 

Kokouksen sihteereiksi valitaan Pekka Mustonen ja etäyhteyden osalta Pauli 

Eronen. 

 

2.3 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat (2kpl) ja ääntenlaskijat (tarvittava 

määrä) 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valitaan Ahto 

Apajalahti sekä Jonna Lähdemäki. Etäyhteyden ääntenlaskuun valitaan Olli 

Markkanen. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous on kutsuttu koolle Piraattipuolueen sääntöjen 10§:n edellyttämällä 

tavalla ja paikalla on riittävä määrä jäseniä. Kokous todetaan lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Lisätään kohta 5 Puheenjohtajan katsaus. Kohdat 8, 9 ja 10 vaihdetaan 

keskenään siten, että kohdaksi 8 tulee Sääntömuutokset, kohdaksi 9 

Kokousaloitteet ja kohdaksi 10 Varajäsenen vaali. Esityslista hyväksytään 

edellä mainituin muutoksin. 
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5. Puheenjohtajan katsaus 

 Puheenjohtaja Jonna Purojärvi kertoo puolueen tilanteesta:  

Kuntavaaleissa saatiin valtuutetut Helsinkiin ja Jyväskylään, lisäksi 

varavaltuutettu Espooseen. Maakuntavaaleissa realistiset mahdollisuudet 

saada valtuutettuja, vaikka joka maakunnassa. Puheenjohtaja toivoo 

toimintaan aiempaa jämäkämpää ja ammattimaisempaa otetta. 
 

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2016 

Dokumentit ovat olleet luettavissa puolueen foorumilla 8.6.2017 alkaen.  

 

Vuosikertomuksen osalta äänestettiin: 

Tapani Karvisen ehdotus oli poistaa maininta PPI:n eron syystä. Jyri Hovilan 

ehdotus oli tarkentaa PPI:stä eroamisen syitä. Karvisen ehdotus sai 4 ääntä, 

Hovilan ehdotus sai 30 ääntä. Toisessa äänestyksessä äänestettiin, 

muokataanko vuosikertomus Hovilan ehdotusten mukaiseksi. Hovilan 

ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja korvataan teksti ”järjestön sisäiset 

ongelmat” -> ”järjestö ei ole toiminut tarkoituksensa mukaisesti eikä sen 

jäsenmaksulle ole saatu vastinetta”. [kohdan 11 loppupuolella Tapani 

Karvinen sai tiedon, että jäsenmaksuja PPI:lle ei ole kerätty, joten 

toimintakertomus on muutettava vastaamaan totuutta – näin ollen Hovilan 

ehdotuksesta jää voimaan ”järjestö ei ole toiminut tarkoituksensa 

mukaisesti” ja ”jäsenmaksulle ei ole saatu vastinetta” poistetaan]  

Lisäksi vuosikertomukseen lisätään maininta presidentinvaaleihin 

osallistumattomuudesta.  

 

Taloudenhoitaja Pasi Vähämartti esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien 

lausunnon. 

 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

 Kohdassa puheenjohtajana toimii Ahto Apajalahti.  

Vastuulliset poistuvat kokoustilasta kohdan käsittelyn ajaksi. 

 

Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille.  
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8. Sääntömuutokset 

Hyväksytään kotipaikaksi Helsinki. Korjataan kunnallisvaalit kuntavaaleiksi.  

 

Esitys: ”Hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, hallituksen 

jäsenenä tai varajäsenenä voi toimia ainoastaan yhdistyksen äänioikeutettu 

jäsen, joka ei ole muun Suomeen rekisteröidyn puolueen jäsen.” Jonna 

Lähdemäki esittää kohtaa poistettavaksi. Ahto Apajalahti esittää puolestaan 

kohdaksi: ”Hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, hallituksen 

jäsenenä tai varajäsenenä voi toimia ainoastaan yhdistyksen äänioikeutettu 

jäsen, joka ei ole hallituksen jäsenenä muussa sellaisessa Suomessa 

rekisteröidyssä yhdistyksessä, jonka varsinaisena tarkoituksena on vaikuttaa 

valtiollisiin asioihin. Tämä kohta tulee voimaan 1.7.2018."  

Äänestykseen Lähdemäen esitys (ei muuteta olemassa olevaa pykälää), 

Apajalahden esitys ja hallituksen esitys. Apajalahti vastaan hallituksen 

pohjaesitys: Apajalahti 29 ääntä ja pohja 3 ääntä - Apajalahden esitys voittaa.  

Apajalahti vs Lähdemäki: Apajalahti 23 ääntä ja Lähdemäki 11 ääntä - ¾ 

vaadittaisiin, jotta sääntö tulee voimaan: Sääntö ei astu voimaan. 

 

Esitys: ”Hallitus päättää vaaliliitoista”. Wallin esittää, että lisäystä ei tehdä. 

Puoluehallitus muuttaa pohjan muotoon ”Hallitus hyväksyy vaaliliitot”. 

Äänestykseen lisätäänkö muutos sääntöihin: Kyllä 31 ääntä ja Ei 6 ääntä - ¾ 

enemmistö vaaditaan, jotta sääntö tulee voimaan: Sääntö astuu voimaan. 

 

Esitys: ”Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai 

muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana hallituksen 

määrittämällä tavalla.”  - Puoluehallitus vetää esityksen pois, koska asia on 

jo säännöissä. 

 

Esitys: ”Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, 

kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi sadasta 

(1/100) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti 

ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.” (Nykyinen sääntö 1/30). 

Äänestetään: Muutoksen puolesta 19 ääntä ja entisessä pysymisen puolesta 

11 ääntä - ¾ enemmistö tarvitaan, jotta sääntö tulee voimaan: Sääntö jää 

entiselleen.  
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 Esitys: ”Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 

kolme viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai 

sähköpostitse.” (Nykyinen sääntö neljä viikkoa). Äänestetään: Muutoksen 

puolesta 12 ääntä ja entisessä pysymisen puolesta 22 ääntä. Sääntö jää 

entiselleen. 

 

”Hallitus tekee päätöksen ehdokkaiden asettamisesta eduskuntavaaleihin. 

Hallituksen päätöksen tulee noudattaa piiriyhdistyksen esitystä. Hallitus voi 

kuitenkin päättää asettaa vaalipiiriin enemmän ehdokkaita kuin piiriyhdistys 

on esittänyt. Kuitenkin vähintään 1/2 puolueen ehdokkaista vaalipiirissä on 

oltava piiriyhdistyksen esittämiä. Hallitus voi erittäin painavasta syystä 

poiketa kunkin piiriyhdistyksen esityksestä enintään kahden ehdokkaan 

osalta. Ennen tällaisen päätöksen tekemistä on piiriyhdistykselle ja 

asianosaisille henkilöille varattava tilaisuus tulla kuulluksi.” 

Halutaan poistaa ”Vähintään ½ puolueen ehdokkaista vaalipiirissä on oltava 

piiriyhdistyksen esittämiä”. Äänestetään: Muutos 27 ääntä ja Ei muutosta 6 

ääntä - ¾ vaaditaan, että sääntö tulee voimaan. Muutos astuu voimaan. 

Halutaan muuttaa ”Enintään kahden ehdokkaan” -> ”Yksittäisten 

ehdokkaiden”. Äänestetään: Muutos 12 ääntä ja Ei muutosta 18 ääntä. 

Sääntö jää ennalleen. 

 

Keskustellaan siitä, käsitelläänkö maakuntavaaleihin liittyvien asioiden 

lisäystä sääntöihin laisinkaan. Äänestetään: Käsitellään 14 ääntä ja Ei 

käsitellä 16 ääntä - Maakuntavaaliasiat siirretään puoluehallituksen 

käsiteltäviksi ja tulevat uudelleen syyskokoukseen. 

 

9. Kokousaloitteet  

9.1. Raoul Plommerin erottaminen hallituksen varajäsenyydestä 

Janne Paalijärvi on tehnyt kokousaloitteen, jossa esittää Raoul Plommerin 

erottamista hallituksen varajäsenyydestä. Koska kyse on aloitteesta, jossa 

äänestetään hallituksen jäsenen erottamisesta, asia on ollut yhdistyslain 

mukaisesti myös kokouskutsussa. 

 

Paalijärvi ei ole kokouksessa paikalla mutta kertoo kommenttinsa esitetyllä 

videolla. Plommer ei myöskään ole paikalla, mutta hänen kirjoittamansa 

vastine luetaan ääneen. 
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Esitetään puheenvuoroja asiasta ja tapahtuneista asioista. Ahto Apajalahti 

esittää avointa äänestystä, Mikko Heikkilä vaatii suljettua äänestystä. 

Suljetun äänestyksen vaatimusta tulee noudattaa, joten äänestys pidetään 

suljettuna.  

 

Apajalahti katsoo olevansa jäävi laskemaan ääniä tässä kohdassa, joten 

valitaan Juho Karvinen ääntenlaskijaksi Apajalahden tilalle.  

 

Äänestyksen tulos: Jaa 21, Ei 16, Tyhjiä 2. Raoul Plommer erotetaan 

puoluehallituksen varajäsenyydestä. Ero astuu voimaan välittömästi. 

 

 9.2. Muut kokousaloitteet 

”Esitys puoluelinjasta. Myös EFF ja global pirates.”  Tässä esitetään, että 

puolue alkaisi tavoitella osin suoraa demokratiaa, valittu ehdokas voisi 

halutessaan suostua toimimaan ainoastaan äänestäjiensä tahdon mukaan.   

Esitys raukeaa, sillä ei ole kannattajia tarpeeksi. 

 

”Kokousaloite: energiapolitiikka- ja ympäristöohjelma.” Halutaan velvoittaa 

puoluehallitus valmistelemaan puolueelle energia- ja ympäristöohjelma. 

Aloitteella on riittävästi kannattajia, joten se käsitellään. Ei vastustusta, 

aloite etenee puoluehallitukselle työstettäväksi.   

 

10. Varajäsenen vaali 

Puoluehallituksen varajäsen Paavo Tertsunen on eronnut hallituksesta. 

Puoluehallitus on päättänyt laittaa varajäsenen paikan hakuun. Ennen 

kokouksen alkua foorumille on tullut 6 ehdokkuutta. Näistä yksi ei ole 

vaalikelpoinen, koska hänestä ei ole muuta tietoa kuin nimimerkki. 

 

Jonna Lähdemäki ei voi toimia ääntenlaskijana ollessaan itse ehdolla. Juho 

Karvinen toimii ääntenlaskijana tässä äänestyksessä.  

 

Ensimmäisellä kierroksella ääniä annettiin yhteensä 38 kappaletta: 

  Petra Salmi 16 

Janne Uotila 8 

Jonna Lähdemäki 6 

Mikko Heikkilä 5 

Olli-Pekka Wallin 3 
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 Kukaan ei saanut yli 50% äänistä.  

Toiselle kierrokselle menevät Janne Uotila ja Petra Salmi.  

 

Toisella kierroksella ääniä annettiin yhteensä 38 kappaletta: 

  Petra Salmi 26 

Janne Uotila 12 

 Petra Salmi valitaan hallituksen varajäseneksi.  

 

11. Puolueohjelmamuutokset 

Kuntavaalien aikaan ja sen jälkeen jäsenistöltä pyydettiin ehdotuksia asioista, 

joita he haluaisivat jatkossa nähdä puolueen ohjelmassa. Tämän jälkeen 

puoluehallitus on käsitellyt mielestään onnistuneimpia ehdotuksia ja 

kirjannut muutosesityksiksi. Kaikkea ei ole pystytty ohjelmaan sisällyttämään 

ja puolueohjelma varmasti elää myös jatkossa. 

 

Puolueohjelmaa on työstetty edellisenä päivänä (8.7.2017) puoluepäivillä. 

Jokaista muutosta ei tästä syystä käydä läpi kokouksessa yksitellen, vaan 

ainoastaan ne asiat, joista halutaan keskustella. 

 

 Puoluehallituksen esitys: ”Piraattipuolue vastustaa etniseen taustaan, uskontoon, 

seksuaaliseen tai sukupuoli-identiteettiin ja vastaaviin tekijöihin perustuvaa 

syrjintää. Puoluetta edustavat henkilöt sitoutuvat noudattamaan syrjimättömyyden 

periaatetta, eivätkä toiminnallaan puolueessa tai sen ulkopuolella tue, kannusta tai 

hyväksy syrjintää.” 

Harri Kivistön esitys: ”Tasa-arvo on vapaan yhteiskunnan peruspilari. 

Piraattipuolue on feministinen ja humanistinen puolue, joka uskoo jakamattomaan 

ja absoluuttiseen ihmisarvoon ja pyrkii näistä lähtökohdista edistämään aitoa tasa-

arvoa ihmisten ja ihmisryhmien välillä. Lainsäännöllisen syrjimisen lisäksi on 

olemassa yhteiskunnallisia sekä kulttuurillisia syrjiviä rakenteita, jotka on tärkeä 

tunnistaa, jotta niiden negatiivisia vaikutuksin tasa-arvoon eri ihmisryhmien välillä 

voidaan kriittisesti arvioida. Piraattipuolue vastustaa etniseen taustaan, uskontoon, 

seksuaaliseen tai sukupuoli-identiteettiin ja vastaaviin tekijöihin perustuvaa 

syrjintää. Puoluetta edustavat henkilöt sitoutuvat noudattamaan syrjimättömyyden 

periaatetta, eivätkä toiminnallaan ja puheillaan puolueessa tai sen ulkopuolella 

tue, kannusta tai hyväksy syrjintää tai ennakkoluuloisuutta.” 
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Olli Markkasen esitys: ”Piraattipuolue vastustaa etniseen taustaan, uskontoon, 

seksuaaliseen tai sukupuoli-identiteettiin ja vastaaviin tekijöihin perustuvaa 

syrjintää. Puolue tunnistaa, että on olemassa yhteiskunnallisia ja kulttuurillisia 

syrjiviä rakenteita ja pyrkii korjaamaan niitä. Puoluetta edustavat henkilöt 

sitoutuvat noudattamaan syrjimättömyyden periaatetta, eivätkä toiminnallaan 

puolueessa tai sen ulkopuolella tue, kannusta tai hyväksy syrjintää.” 

Jonna Lähdemäen esitys: “Tasa-arvo on vapaan yhteiskunnan peruspilari. 

Piraattipuolue on puolue, joka uskoo jakamattomaan ja absoluuttiseen 

ihmisarvoon ja pyrkii näistä lähtökohdista edistämään aitoa tasa-arvoa ihmisten ja 

ihmisryhmien välillä. Lainsäännöllisen syrjimisen lisäksi on olemassa 

yhteiskunnallisia sekä kulttuurillisia syrjiviä rakenteita, jotka on tärkeä tunnistaa, 

jotta niiden negatiivisia vaikutuksin tasa-arvoon eri ihmisryhmien välillä voidaan 

kriittisesti arvioida. Piraattipuolue vastustaa etniseen taustaan, uskontoon, 

seksuaaliseen tai sukupuoli-identiteettiin ja vastaaviin tekijöihin perustuvaa 

syrjintää. Puoluetta edustavat henkilöt sitoutuvat noudattamaan syrjimättömyyden 

periaatetta, eivätkä toiminnallaan ja puheillaan puolueessa tai sen ulkopuolella 

tue, kannusta tai hyväksy syrjintää tai ennakkoluuloisuutta.” 

Tapani Karvisen esitys: ”Tasa-arvo on vapaan yhteiskunnan peruspilari. 

Piraattipuolue on puolue, joka uskoo jakamattomaan ja absoluuttiseen 

ihmisarvoon ja pyrkii näistä lähtökohdista edistämään aitoa tasa-arvoa ihmisten ja 

ihmisryhmien välillä. Lainsäännöllisen syrjimisen lisäksi on olemassa 

yhteiskunnallisia sekä kulttuurillisia syrjiviä rakenteita, jotka on tärkeä tunnistaa, 

jotta niiden negatiivisia vaikutuksin tasa-arvoon eri ihmisryhmien välillä voidaan 

kriittisesti arvioida. Piraattipuolue vastustaa etniseen taustaan, uskontoon, 

seksuaaliseen tai sukupuoli-identiteettiin ja vastaaviin tekijöihin perustuvaa 

syrjintää.” 

Olli-Pekka Wallin esittää asian pöydälle jättämistä.   

Äänestetään: Lähdemäen esitys vs. Karvisen esitys -> voittaja Kivistön esitystä 

vastaan -> voittaja Markkasen esitystä vastaan -> voittaja pohjaa vastaan -> 

voittaja Wallinin esitystä vastaan.  

Lähdemäki 26 Karvinen 6 -> Lähdemäen ehdotus voittaa 

Lähdemäki 25 Kivistö 9 -> Lähdemäen ehdotus voittaa 

Lähdemäki 28 Markkanen 8 -> Lähdemäen ehdotus voittaa 

Lähdemäki 28 Pohja 11 -> Lähdemäen ehdotus voittaa 

Lähdemäki 35 Wallin 4 -> Lähdemäen ehdotus lisätään puolueohjelmaan. 
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 Esitys: ”Valtion ei tule säädellä [tästä on poistettu kaupat] ravintoloiden tai 

muiden palveluiden aukioloaikoja.” Hyväksytty. 

 

Esitys: ”Steriloinnin ikäraja tulee laskea 18-vuoteen.” Hyväksytty. 

 

Esitys: [korvaa kohdan Sukupuoli] ”Sukupuolet 

Kaksinapainen sukupuolen luokittelu kuuluu menneisyyteen. Julkisen vallan 

on muutettava toimintatapansa niin, että se kunnioittaa sekä biologista 

sukupuolten kirjoa että sukupuoli-identiteettien moninaisuutta. On 

päivitettävä kaksinapaisuuden olettavat julkiset dokumentit ja esimerkiksi 

opetusmateriaalit vastaamaan nykyaikaista ihmiskäsitystä. 

 

Tavoitteena on kuitenkin juridisen sukupuolen lakkauttaminen kokonaan. 

Valtion ei tarvitse tietää yksilön sukupuolta. Minkäänlaista sukupuolitietoa ei 

tule merkitä mihinkään rekisteriin, ellei yksilö itse niin halua. 

Henkilötunnusjärjestelmän tulee olla sukupuolesta riippumaton. Sukupuolen 

korjaushoidot on tehtävä käyttäen lähtökohtana yksilön omaa kokemusta ja 

arviointia, ja niihin liittyvät ihmisoikeusloukkaukset, kuten 

sterilisaatiovaatimus, on korjattava välittömästi. Intersukupuolisten lasten 

tarpeeton, kaksinapaisuuden ajatukseen perustuva kirurgia lopetetaan.” 

Äänestetään: Muutetaan 24 ääntä ja Ei muuteta 9 ääntä -> Kohta 

muutetaan. 

 

Esitys: ”Tämän vuoksi esimerkiksi poikalasten rituaalinen ympärileikkaus on 

kriminalisoitava” -> muutetaan ”esimerkiksi lasten”. Hyväksytty. 

 

Esitys: ”Työperäistä maahanmuuttoa tulee helpottaa luopumalla EU/ETA-

maiden ulkopuolelta tulevan työvoiman tarveharkinnasta.” Esitetty siirtoa 

kohtaan Oikeusturva - Maahanmuutto. Etnisyys-kohdassa säilytettäisi vain 

ensimmäinen kappale. Tapani Karvinen esittää esityksen hylkäämistä, mutta 

tämä ei saanut kannatusta. Tehdään lisäys ja siirto.  

 

Esitys: ”Selkeät prosessit ja asioiden nopea käsittely vähentävät 

epätietoisessa tilanteessa elävien määrää.” Hyväksytty. 

 

Esitys: ”Julkisuuslain periaatteita on noudatettava myös niiden liikelaitosten 

ja yhtiöiden toiminnassa, joista julkinen sektori omistaa enemmistön.” 

Hyväksytty. 
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Esitys poistettavaksi: ”Tarpeetonta byrokratiaa on vähennettävä ja jäljelle 

jäävää byrokratiaa selkeytettävä.” Hyväksytty. 

 

Esitys: ”Puoluetukea maksetaan nykyään käytännössä tietty määrä kutakin 

kansanedustajapaikkaa kohti. Piraattipuolue haluaa muuttaa puoluetuen 

sellaiseksi, että nykyinen puoluetuki jaettaisiin kaikkien eduskuntavaaleissa 

yli 5000 ääntä saaneiden puolueiden kesken suhteessa äänimäärään. Tällöin 

yksikään ääni ei menisi hukkaan vaan parantaisi vähintään puolueen 

taloudellista asemaa.” Hyväksytty. 

 Esitys: ”[Tästä on poistettu Uusien] Puolueiden menestymismahdollisuuksia 

ei saa rajoittaa jättämällä ne vaaliaikaan huomiotta eikä keinotekoisten 

vaalikynnysten luomisella ja ylläpitämisellä.” Hyväksytty. 

 

Esitys: ”Piraattipuolue kannattaa äänioikeusikärajan alentamista 16 vuoteen 

kaikissa vaaleissa. [tästä poistettu kappaleen loppu]” Hyväksytty. 

 

Esitys: ”Opiskelun oppimateriaaleineen tulee olla maksutonta kaikilla 

oppiasteilla, julkisissa oppilaitoksissa, myös korkeakouluissa. Tästä syystä 

opetuksen tukena tulee suosia ensisijaisesti avointa sisältöä.” Hyväksytty. 

 

Esitys poistettavaksi: ”Tällä hetkellä kansalaisen aika on ilmaista. Siitä 

seuraa, että erilaisia palveluja (yksityisiä ja yhteiskunnan) suunniteltaessa 

optimointi tapahtuu palveluja tarjoavan organisaation näkökulmasta. Jotta 

esimerkiksi vahingonkorvaustapauksissa kaikkien osapuolten kärsimät 

vahingot tulevat tasavertaiseen tarkasteluun, kansalaisten omalle ajalle on 

lainsäädännössä säädettävä nimetty, kohtuullinen, elinkustannusindeksillä 

vuosittain tarkistettava perustuntihinta. Sen suuruus voisi olla esimerkiksi 10 

euroa tunnilta vuonna 2014.  

Tämä perustuntihinta ei korvaisi laskelmissa esimerkiksi menetettyjä 

ansiotuloja, vaan sitä sovellettaisiin mikäli ansiotuloja ei olisi tai ansiotulot 

olisivat tuota perustuntihintaa pienemmät. Perustuntihinta toimisi 

tehokkaana työkaluna myös esimerkiksi palvelu-, liikenne-, yhdyskunta- ja 

yhteiskuntasuunnittelussa.” Hyväksytty. 

 

Esitys: ”Piraattipuolue kannattaa perustulojärjestelmän käyttöönottoa usean 

vuoden kestävänä siirtymäaikana, jossa vähitellen siirretään opintoraha, 
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vähimmäismääräiset sairausvakuutuslain mukaiset etuudet, 

perustoimeentulotuki, työmarkkinatuki, peruspäiväraha, kansaneläke, 

takuueläke, kotihoidon tuki ja asumistuki perustulon piiriin.” Hyväksytty. 

 

Esitys: ”Perustulo ei vaikuttaisi ansiosidonnaisiin etuuksiin, jotka 

rahoitettaisiin pääosin vapaaehtoisin vakuutuksin.” Ahto Apajalahti esittää 

”Perustulo ei vaikuttaisi ansiosidonnaisiin etuuksiin”. Äänestetään: Apajalahti 

16 ääntä ja pohjaesitys 16 ääntä -> Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni 

ratkaisee, mennään pohjan mukaan.  
 

Esitys poistettavaksi: ”Meneillään olevaa palvelurakenneuudistusta ei pidä 

toteuttaa hallituksen esittämän mallin mukaisesti, sillä esityksessä on 

lukuisia ongelmia. Niin kutsutussa vastuukuntamallissa vastuukunta saisi 

käytännössä kaiken vallan päättää myös naapurikuntiensa sosiaali- ja 

terveydenhuollosta. Kuntien pakottaminen tällaiseen malliin loukkaisi 

perustuslaissa turvattua kuntien itsehallintoa.” Hyväksytty. 
 

Esitys: ”Maakuntahallintoon kuuluisi suorilla vaaleilla kunnallisvaalien” -> 

muutetaan ”kuntavaalien”. Hyväksytty. 

 

Esitys koko kappaleeksi: ”4. Ennaltaehkäisy painopisteeksi 

Kaiken terveydenhoito- ja sosiaalityön lähtökohtana on oltava ennaltaehkäisevä 

hoito. Siihen tulee suhtautua investointina, jonka avulla terveys- ja sosiaalihuollon 

kustannuksia saadaan pidemmällä aikajänteellä hillittyä. Ennaltaehkäisyn avulla 

ehkäistään haasteellisia terveydellisiä ja sosiaalisia tilanteita, jotka pitkittyessään 

tuottavat niin taloudellisia kuin inhimillisiä tappioita.  
 

Osana ennaltaehkäisyä ovat laadukkaat neuvolapalvelut sekä peruskoulun 

oppilashuoltopalvelut. 
 

Alle 25-vuotiaille nuorille tulee tarjota ilmainen ehkäisy estämään niin 

sukupuolitauteja kuin ei-toivottuja raskauksia. Kuntien tarjoamat ilmaiset 

ehkäisyvälineet eivät voi perustua pelkästään nuorten naisten hormoniehkäisyyn, 

vaan nuorille pitää tarjota myös kondomeja. Hormonaaliset ehkäisymuodot eivät 

sovi kaikille, eivätkä ne ehkäise sukupuolitauteja.  
 

Vankeinhoidossa tulee nostaa rangaistusajan kuntouttavan toiminnan puolta. 

Mielenterveyshoidon sekä päihde- ja sosiaalisen kuntoutuksen tulee olla tärkeänä 

osana rangaistusajan palveluita uusimisriskin vähentämiseksi. Huoltosuhteiden on 

jatkuttava saumattomasti myös vankeuden päätyttyä.” Hyväksytty. 
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Esitys poistettavaksi: koko kohta ”4. Kuntien talouden parantaminen”. 

Hyväksytty. 

 

Esitys: ”Presidentti johtaa myös puhetta Eurooppa-neuvostossa eli 

pääministerien huippukokouksessa (nykyään erillinen tehtävä)”.  

[poistettu vanhentunut ”jota hoitaa X.X”] sekä 

”Varapresidentti toimii presidentin apuna komission ja Eurooppa-neuvoston 

johtamisessa sekä ulkopoliittisissa asioissa (vrt. nykyinen korkean 

ulkopoliittisen edustajan ja komission varapresidentin tehtävä)”. 

[poistettu vanhentunut ”jota hoitaa Y.Y”] Hyväksytty. 

 

Esitys uudeksi kohdaksi: 

”Maanpuolustus 

Sotilaallinen liittoutumattomuus palvelee Suomea hyvin. Sotilaalliselle 

liittoutumiselle ei ole esitetty mitään konkreettisia perusteluja, jotka 

antaisivat varmuudella olettaa, että maamme puolustaminen olisi 

toimivampaa sen myötä. Liittoutumisella loisimme turhaa 

vastakkainasettelua liittouman ulkopuolisten maiden kanssa.”  

Ahto Apajalahden vastaesitys, ei lisätä.  

Äänestetään: Lisätään 8 ääntä ja Ei lisätä 27 ääntä. Ei tehdä lisäystä. 

 

Esitys: "Verkkoneutraliteetti tarkoittaa myös yksilöiden tasa-arvoista 

kohtelua verkossa eikä pitäisi teknisesti luoda ns. Internetin ohituskaistaa 

niille toimijoille, joilla on varaa maksaa liikenteen priorisoimisesta kaiken 

muun kustannuksella." Hyväksytään.  

 

12. Muut esille tulevat asiat 

Edellisenä päivänä (8.7.2017) vietettiin samassa tilassa puoluepäiviä. Kerkko 

Paananen ja Mikael Storsjö kävivät tuolloin kertomassa projektistaan. He ovat 

todenneet sähköisen kannattajakorttikeräyksen mahdolliseksi 

presidentinvaalien osalta ja olivat halukkaita saamaan Piraattien 

varapuheenjohtajan Petrus Pennasen presidenttiehdokkaaksi. He etsivät 

aktiivisia piraatteja kampanjaan mukaan viemään asioita eteenpäin. 

Myöhemmin voimme puolueena miettiä, lähdemmekö tukemaan Petruksen 

presidenttiehdokkuutta. Arto Lampilaan ja Jonna Purojärveen voi ottaa 

yhteyttä, mikäli asia kiinnostaa. 
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13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi päätti kokouksen kello 18.23. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi  Puoluesihteeri Pekka Mustonen 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Ahto Apajalahti   Jonna Lähdemäki 

 

 

 

 

 

 


