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PÖYTÄKIRJA

Piraattipuolue ry

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Aika: 31.1.2009 kello 13.00

Paikka: Rikhardinkadun kirjaston kokoushuone, Rikhardinkatu 3, 00130 Helsinki

Läsnä: LIITE 1 (ei julkinen)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen varapuheenjohtaja Pasi Palmulehto avasi kokouksen kello 13.19.

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Kokouksen puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Palmulehto.

2.2. Kokouksen sihteeri
Kokouksen sihteeriksi valittiin Ahto Apajalahti.

2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lari Yltiö 
ja Joonas Mäkinen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous oli kutsuttu koolle Piraattipuolueen sääntöjen 10 §:n edellyttämällä tavalla 
ja paikalla oli riittävä määrä jäseniä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Hallituksen puheenjohtajan vaali
Hallituksen puheenjohtaja erosi 15.12.2008, joten hallitukselle oli valittava uusi 
puheenjohtaja. Ainoa ehdolle ilmoittautunut oli Pasi Palmulehto, joten hänet 
valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

6. Vaalijärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin Piraattipuolueelle vaalijärjestys sääntöjen 15 ja 16 §:ssä tarkoitettuja 
mahdollisia jäsenäänestyksiä varten (LIITE 2).

7. Muut esille tulevat asiat
Hyväksyttiin julkilausuma (LIITE 3).
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8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_____________________________ _____________________________

                 Puheenjohtaja Pasi Palmulehto    Sihteeri Ahto Apajalahti

_____________________________ _____________________________

Lari Yltiö Joonas Mäkinen
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Piraattipuolue ry:n vaalijärjestys

1 § Jäsenäänestykset
Tässä vaalijärjestyksessä annetaan Piraattipuolue ry:n sääntöjä täydentävät määräykset sääntöjen 
15 ja 16 §:ssä tarkoitettujen jäsenäänestysten järjestämistä varten. Jäsenäänestys toteutetaan 
postiäänestyksenä.

2 § Ehdokkaiden nimeämisen aloittaminen ja päättäminen
Hallitus tekee hyvissä ajoin päätöksen ehdokkaiden nimeämisen aloittamisesta jäsenäänestystä 
varten. Samalla päätetään siitä, milloin ehdokkaiden nimeäminen päättyy. Hallitus tiedottaa 
päätöksestä kaikille jäsenille.

Yhdistyksen sääntöjen 18 §:ssä tarkoitettu puolueen jäsen, joka haluaa nimetä ehdokkaan 
jäsenäänestykseen, ilmoittaa siitä hallitukselle. Samalla hän ilmoittaa vähintään 20 yhdistyksen 
sääntöjen 18 §:ssä tarkoitettua henkilöä, jotka kannattavat ehdokkaan nimeämistä. Ehdokkaan 
nimeäjä ja nimeämisen kannattajat tulee yksilöidä riittävästi. Hallitus tekee hyvissä ajoin 
päätöksen siitä, miten nimeäjä ja kannattajat tulee yksilöidä, ja tiedottaa päätöksestä kaikille 
jäsenille.

3 § Jäsenäänestykseen nimettyjen ehdokkaiden toteaminen
Kun 2 §:ssä tarkoitettu aika ehdokkaiden nimeämiseksi on päättynyt, hallitus kokoontuu 
viipymättä toteamaan nimetyt ehdokkaat. Jos ehdokkaita on nimetty enintään se määrä, jonka 
puolue voi yhdistyksen sääntöjen 15 tai 16 §:ssä tarkoitetussa vaalissa asettaa ehdokkaita, hallitus 
toteaa, ettei jäsenäänestystä järjestetä. Tällöin hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin 
yhdistyksen kokouksen koolle kutsumiseksi yhdistyksen sääntöjen 15 tai 16 §:stä ilmenevää 
tarkoitusta varten. Muussa tapauksessa hallitus toteaa, että jäsenäänestys on järjestettävä, ja 
ryhtyy tämän vaalijärjestyksen 4 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

4 § Vaalilautakunta
Jäsenäänestyksen järjestämistä varten hallitus asettaa hyvissä ajoin vaalilautakunnan, johon 
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä yksi varajäsen. Lautakunnan jäsenenä ei 
voi olla henkilö, joka on asetettu ehdokkaaksi jäsenäänestykseen. Vaalilautakunta on 
päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Hallitus voi erottaa lautakunnan jäsenen, jos tämä laiminlyö 
tehtävänsä. Hallitus täydentää vaalilautakunnan kokoonpanoa, mikäli lautakunnan jäsen eroaa tai 
erotetaan.

5 § Vaalikuulutus ja äänioikeutettujen toteaminen
Vaalilautakunta päättää jäsenäänestyksen toimeenpanon alkamis- ja päättymisajankohdasta ja 
antaa siitä kaikille yhdistyksen jäsenille lähetettävän vaalikuulutuksen, josta tulee ilmetä myös 
äänestykseen asetetut ehdokkaat.

Vaalilautakunta kokoontuu jäsenäänestyksen toimeenpanon alkamista edeltävänä päivänä 
toteamaan äänioikeutetut. Äänioikeutettuja ovat ne henkilöt, jotka ovat yhdistyksen sääntöjen 19 
§:ssä tarkoitettuja jäseniä viimeistään edellä tarkoitetun vaalilautakunnan kokouksen 
alkamishetkellä.

6 § Postiäänestys
Jäsenäänestyksen toimeenpanon alkamispäivänä vaalilautakunta huolehtii vaalikirjeiden 
lähettämisestä kaikille äänioikeutetuille. Vaalikirje sisältää äänestysohjeet, äänestyslipun, 
äänestystodistuksen, äänestyslippukuoren ja palautuskuoren. Äänestäjä sulkee äänestyslipun 
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äänestyslippukuoreen. Äänestäjä allekirjoittaa äänestystodistuksen, sulkee äänestyslippukuoren ja 
äänestystodistuksen palautuskuoreen ja postittaa sen ilmoitettuun osoitteeseen.

7 § Ääntenlaskenta
Vaalilautakunta kokoontuu laskemaan äänet jäsenäänestyksen päättymisajankohtaa seuraavana 
päivänä. Ääntenlaskennassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjen 20 §:ää. Äänestysohjeiden 
vastaisesti täytetyt äänet hylätään. Laskennassa otetaan huomioon ennen äänestyksen 
päättymistä lähetetyt vaalilautakunnan kokouksen alkamiseen mennessä saapuneet äänet. 
Vaalilautakunta vahvistaa äänestyksen tuloksen. Vaalilautakunta tekee äänten laskemista 
koskevasta kokouksestaan pöytäkirjan ja ilmoittaa äänestyksen tuloksesta välittömästi 
hallitukselle.

8 § Hallituksen toimenpiteet äänestyksen jälkeen
Hallitus toteaa äänestyksen tuloksen välittömästi 7 §:ssä tarkoitetun vaalilautakunnalta saamansa 
ilmoituksen jälkeen. Tämän jälkeen hallitus ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin yhdistyksen 
sääntöjen 15 tai 16 §:ssä tarkoitetun vaalin ehdokasasettelua varten tarvittavien asiakirjojen 
toimittamiseksi viranomaisille.

Hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 31.1.2009.

_____________________________ _____________________________

           Puheenjohtaja Pasi Palmulehto                    Sihteeri Ahto Apajalahti
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JULKILAUSUMA LIITE 3

Piraattipuolue kritisoi Lex Nokiaa ja yliopistolakia
Piraattipuolueen ylimääräinen puoluekokous otti kantaa Lex Nokiaa vastaan.
Puoluekokous kritisoi myös yliopistolain uudistushanketta tieteellisen tutkimustiedon vapauden 
sivuuttamisesta. Puoluekokous valitsi Piraattipuolueen uudeksi puheenjohtajaksi aiemmin 
varapuheenjohtajana toimineen Pasi Palmulehdon.

Lex Nokiana tunnettu hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta (HE 
48/2008 vp) odottaa vain eduskunnan lopullista hyväksyntää. Lakiehdotuksesta on julkisuudessa 
puhuttu lähinnä siitä, että se sallii työnantajien selvittää sähköisen viestinnän tunnistamistietoja 
silloin, kun epäillään yrityssalaisuuksien vuotamista. Lain soveltamisala on kuitenkin huomattavasti 
tätä laajempi.

Lakiehdotus ei koske pelkästään työnantajan ja työntekijän välistä suhdetta, vaan mitä tahansa 
yhteisötilaajaa ja ketä tahansa yhteisötilaajan verkon käyttäjää. Esimerkiksi kirjaston asiakkaan tai 
koulun oppilaan viestintäsalaisuus voitaisiin murtaa ilman rikosepäilyä ja ilman oikeuden päätöstä. 
Urkinta voi kohdistua kaikkeen sähköiseen viestintään, kuten verkkosivujen selailuun ja 
nettipuheluihin. Syyksi riittää, että verkon käyttö on "ohjeiden vastaista”, mikä on täysin verkon
tarjoajan mielivaltaisesti määriteltävissä.

– Epämääräisiä jopa poliisinkin toimivaltuudet ylittäviä oikeuksia seurata kaikkea sähköistä viestintää 
ilman asianmukaista valvontaa ei voida hyväksyä, kommentoi Piraattipuolueen tuore puheenjohtaja 
Pasi Palmulehto.

Lex Nokiaa vastaan on syntynyt kansanliike, jossa Piraattipuolue on vahvasti mukana. Lakiehdotusta 
vastustava mielenosoitus pidetään 5.2. ja sitä ennen televisiossa pyörii lakia vastustava 
mainoskampanja.

Piraattipuolueen ylimääräinen puoluekokous kritisoi myös valmisteilla olevaa yliopistolain 
uudistusta. Lakia vastustava Opiskelijatoiminta-liike on nostanut esiin sen, että uudistuksessa ei 
pyritä turvaamaan yliopistojen piirissä tuotettujen tutkimustulosten avoimuutta. Tutkimus 
yliopistoissa on pitkälti julkisen rahoituksen varassa, jolloin sen tulosten tulisi olla koko yhteiskunnan 
hyödynnettävissä. Yliopistolain uudistus todennäköisesti lisää yliopistojen toiminnan 
yritysrahoitteisuutta. Tällöin on huolehdittava siitä, etteivät yliopistoissa tehtyjen tutkimusten 
tulokset vaivu kansalaisilta piiloon patenttien, tekijänoikeuksien ja yrityssalaisuuksien taakse.

– Kansalaisten rahoittamat tutkimustulokset eivät saa olla yritysten kauppatavaraa, toteaa 
Palmulehto.


