Tulosta lomake

Hakemus kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten lukumäärän
vahvistamiseksi
Palautusosoite:
Väestörekisterikeskus
Tietopalvelut
PL 70
00581 Helsinki

Kansalaisaloitteen ja sen vireillepanijan tiedot
1. Kansalaisaloite

Kansalaisaloitteen aihe (otsikko)

Tiedot merkitään tähän siinä muodossa, kun ne ovat olleet kannatusilmoitusten allekirjoittajien nähtävissä.
Kansalaisaloitteen päiväys

____.____._________

2. Hakija

Vireillepanija

Edustaja, sukunimi ja etunimi

Postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

Varaedustaja, sukunimi ja etunimi

Postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite
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Tiedot kannatusilmoituksista
3. Kannatusilmoitusten
määrä

Kannatusilmoitusten määrä
Kannatusilmoituksia kerätty paperimuodossa lomakkeella _______________ kpl
Kannatusilmoituksia kerätty sähköisesti tietoverkossa _______________ kpl

4. Lomakkeilla
kerätyt tiedot

Paperimuodossa kerättyjä kannatusilmoituksia koskevat tiedot
Kannatusilmoitukset on kerätty oikeusministeriön asetuksella vahvistetun kaavan mukaisilla lomakkeilla.
Kannatusilmoituksia kerättäessä on pyritty varmistumaan siitä, että henkilötiedot on
annettu täydellisenä ja että ne on päivätty ja allekirjoitettu.

5. Sähköisesti
tietoverkossa
kerätyt tiedot

Oikeusministeriön verkkopalvelun kautta kerätyt tiedot
Kannatusilmoituksia on kerätty oikeusministeriön ylläpitämässä verkkopalvelussa.
Muun verkkopalvelun kautta kerätyt tiedot
Kannatusilmoituksia on kerätty jonkin muun verkkopalvelun avulla:
Muun verkkopalvelun järjestelmän nimi __________________________________ ja
www-osoite: _______________________________________________________
Järjestelmä on Viestintäviraston hyväksymä siihen tarkoitukseen, että sillä kerätään
kansalaisaloitteiden kannatusilmoituksia
Kannatusilmoitusten tekijät on tunnistettu verkkopalvelussa vahvan tunnistuksen menetelmällä

6. Päiväys ja
allekirjoitus

Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi.

_________________________________
Paikkakunta
____.____._________
Päivämäärä

_________________________________
Allekirjoitus

_________________________________
nimen selvennys
Allekirjoittaja on vireillepanijan
edustaja
varaedustaja
Lisätietoja ja ohjeita tämän lomakkeen sivuilla 3-4.
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Kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten lukumäärän vahvistaminen
Väestörekisterikeskus (VRK) selvittää hyväksyttävien kannatusilmoitusten lukumäärän vertaamalla niillä
annettuja henkilötietoja väestötietojärjestelmän tietoihin: tarkastuksessa kelvollisiksi kannatusilmoituksiksi
todetaan ne, joilla annettuja henkilötietoja vastaava henkilö on rekisteröity väestötietojärjestelmään ja joka
on äänioikeutettu Suomen kansalainen.
Paperilla annettujen kannatusilmoitusten kelpoisuuden tarkastamisessa sovelletaan otantamenetelmää.
Tilastollisesti edustavaan otantaan valikoituneiden kannatusilmoitusten tarkastamisesta saatu tulos yleistetään koskemaan kaikkia kannatusilmoituksia.
Väestörekisterikeskus pyrkii antamaan päätöksensä hyväksyttävien kannatusilmoitusten lukumäärästä kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus ja kaikki tarkastettavat kannatusilmoitukset on toimitettu VRK:lle.
Kannatusilmoitusten tarkastamisesta ja hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrän vahvistamisesta Väestörekisterikeskus ei peri maksua.
Kansalaisaloitteen vireillepanijan tulee tutustua huolellisesti kansalaisaloitelakiin (12/2012) ja siinä asetettuihin vaatimuksiin.

Kannatusilmoitusten toimittaminen Väestörekisterikeskukselle
Kannatusilmoitusten toimittamisesta Väestörekisterikeskukselle tulee sopia erikseen vireillepanijan edustajan
ja Väestörekisterikeskuksen yhteyshenkilön (tiedot sivuilta www.vrk.fi). Tämä hakemus voidaan jättää samassa yhteydessä kun kannatusilmoitukset toimitetaan Väestörekisterikeskukselle.
Kansalaisaloitteen vireillepanijan on tiedettävä keräämiensä kannatusilmoitusten kokonaislukumäärä ja ilmoitettava se hakemuksessaan Väestörekisterikeskukselle. Kannatusilmoitusten tarkastaminen voidaan
aloittaa vasta, kun kansalaisaloitelaissa säädetty 50 000 kannatusilmoituksen alaraja on täyttynyt.
Mikäli kannatusilmoitusten keruuaikaa (6 kk) on jäljellä ja tarkastuksessa ilmenee, että hyväksyttäviä kannatusilmoituksia on alle 50 000, kansalaisaloitteen vireillepanija voi täydentää hakemustaan toimittamalla keräämiään (uusia) kannatusilmoituksia Väestörekisterikeskukselle tarkastettavaksi.
Paperimuotoisten kannatusilmoitusten toimittaminen tarkastettavaksi
Oikeusministeriön vahvistamalle lomakepohjalle täytetyt kannatusilmoitukset tulee toimittaa Väestörekisterikeskukselle tarkastettavaksi A4 koon yksilehtisinä, taittamattomina ja irrallisina arkkeina. Yhdellä arkilla saa
olla tulostettuna vain yksi kannatusilmoitus. Lomakkeen kääntöpuolelle voi tulostaa lisätietoja aloitteesta tai
sen vireillepanijasta. Lomakkeen kääntöpuolella olevia tietoja ei huomioida tarkastuksessa.
Kannatusilmoituslomakkeet on oltava pakattuina samapuolisesti (lomakkeen tekstipuoli aina ylöspäin) tukeviin, kuljetuksen ja vastaanottopaikalla tapahtuvan käsittelyn kestäviin pahvisiin laatikoihin tai koteloihin, joita
ei palauteta kansalaisaloitteen vireillepanijalle / edustajalle.
Mikäli edellä mainittuja ohjeita ei noudateta, Väestörekisterikeskuksen tarkastus voi viivästyä.
Paperilomakkeiden toimittamisen ajankohdasta ja yksityiskohdista on sovittava Väestörekisterikeskuksen
kanssa etukäteen. Väestörekisterikeskus ei käytännön logistiikkaan liittyvistä syistä voi ottaa vastaan sellaisia paperimuodossa olevia kannatusilmoituksia, joiden toimittamisesta ei ole sovittu.
Sähköisessä muodossa olevien kannatusilmoitusten toimittaminen tarkastettavaksi
Sähköisessä muodossa olevat, tietoverkossa kerättyjen kannatusilmoitusten tekijöiden henkilötiedot tulee
toimittaa tarkastusta varten Väestörekisterikeskuksen määräämässä tiedostomuodossa. Määräys on saatavissa Väestörekisterikeskuksen internet-sivuilta www.vrk.fi ja Väestörekisterikeskuksen yhteyshenkilöiltä.
Tietoturvasyistä kannatusilmoitusten tietoja ei saa lähettää Väestörekisterikeskukselle sähköpostin liitetiedostona. Aineiston lähettämisestä on sovittava etukäteen Väestörekisterikeskuksen yhteyshenkilön kanssa.
Oikeusministeriö toimittaa ylläpitämässään verkkopalvelussa kerättyjen kannatusilmoitusten tiedot Väestörekisterikeskukselle.
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Henkilötietojen käsittely, tietosuoja ja kannatusilmoitusten hävittäminen
Kerätessään kannatusilmoituksia kansalaisaloitteelle vireillepanija toimii henkilötietolain (523/1999) tarkoittamana henkilörekisterin pitäjänä ja on vastuussa henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä.
Lisätietoja henkilötietolain rekisterinpitäjälle asettamista vaatimuksista on saatavissa Tietosuojavaltuutetun
internet-sivuilta www.tietosuoja.fi ja erityisesti kansalaisaloitteen osalta myös oikeusministeriön ylläpitämiltä
internet-sivuilta www.kansalaisaloite.fi sekä Väestörekisterikeskuksen internet-sivuilta www.vrk.fi .
Kansalaisaloitteen vireillepanija ei saa antaa tietoja kannatusilmoitusten allekirjoittajista kenellekään muulle
kuin Väestörekisterikeskukselle. Henkilötietolain mukainen oikeus omien tietojen tarkastamiseen tulee toteuttaa siten, että tarkastusoikeuden käyttäjä ei pääse näkemään kenenkään muun henkilön tietoja.
Tietojen tuleminen julkisiksi
Sen jälkeen, kun Väestörekisterikeskus on tarkastanut kansalaisaloitteen kannatusilmoitukset ja todennut
hyväksyttävien kannatusilmoitusten lukumäärän olevan vähintään 50 000, kannatusilmoitukset tulevat julkisiksi ja Väestörekisterikeskus voi pyynnöstä antaa tietoja niiden allekirjoittajista. Kansalaisaloitteen vireillepanija ei tässäkään vaiheessa saa antaa tietoja kannatusilmoitusten tekijöistä, ainoastaan Väestörekisterikeskus.
Kannatusilmoitusten hävittäminen
Kansalaisaloitteen vireillepanijan ja edustajan on huolehdittava hallussaan olevien kannatusilmoitusten hävittämisestä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun Väestörekisterikeskus on antanut päätöksensä
koskien kelpoisten kannatusilmoitusten lukumäärää.
Jos kannatusilmoituksia ei toimiteta Väestörekisterikeskuksen tarkastettaviksi, ne on hävitettävä viimeistään
kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun kannatusilmoitusten keräys on lopetettu.
Väestörekisterikeskus hävittää sille toimitetut kannatusilmoitukset eduskuntakäsittelyn päätyttyä. Jos vireillepanija ei toimita kansalaisaloitetta eduskuntaan, Väestörekisterikeskus hävittää kannatusilmoitukset yhdeksän kuukauden kuluttua siitä, kun se on antanut päätöksensä koskien kelpoisten kannatusilmoitusten lukumäärää.

Lomakkeen täyttöohjeita
1. Kansalaisaloite
Tähän kohtaan merkitään kansalaisaloitteen aihe
eli otsikko sekä päiväys. Tiedot merkitään siinä
muodossa, missä ne on ilmoitettu kannatusilmoitusten allekirjoittajille paperilomakkeella ja/tai tietoverkossa.
2. Kansalaisaloitteen vireillepanija ja edustajat
Kansalaisaloitteella on oltava nimetty vireillepanija, joka voi olla yksi tai useampi äänioikeutettu
Suomen kansalainen. Vireillepanijan edustajan ja
varaedustajan on oltava luonnollisia henkilöitä.
Näiden yhteystiedot on ilmoitettava Väestörekisterikeskukselle.
3. Kannatusilmoitukset
Hakemus voidaan ottaa käsittelyyn vasta, kun
kansalaisaloitteelle on kerätty vähintään 50 000
kannatusilmoitusta. Vireillepanijan on pidettävä
lukua keräämiensä kannatusilmoituksen määrästä
ja ilmoitettava se Väestörekisterikeskukselle.
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4. Lomakkeilla kerätyt tiedot
Vain oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella tehdyt kannatusilmoitukset
voidaan hyväksyä. Jokaisessa ilmoituksessa tulee
olla annettuna täydellisinä ja virheettöminä allekirjoittajan sukunimi, etunimet, syntymäaika ja kotikunta. Jokaisen kannattajan on lisäksi omakätisesti allekirjoitettava lomake.
5. Sähköisesti tietoverkossa kerätyt tiedot
Kerättäessä kannatusilmoituksia sähköisesti tietoverkossa on käytettävä Viestintäviraston hyväksymää tietojärjestelmää.
6. Päiväys ja allekirjoitus
Kansalaisaloitteen vireillepanijan edustajan tai
varaedustajan allekirjoitus.

