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Täyttämänne kantelulomake on lähetetty oikeusasiamiehen kansliaan. Saatte sähköpostikuittauksen
viestistänne, mikäli olette ilmoittaneet sähköpostiosoitteenne.
Kantelulomakkeen kautta välitetyt viestit eivät saavu perille, jos viestin ja liitetiedostojen koko on suurempi
kuin 10 Mt.
Kantelijalle lähetetään ilmoituskirje käsittelyn aloittamisesta vain siinä tapauksessa, että kantelun johdosta
pyydetään lausunto tai kantelun käsittelyn arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta.
Kantelun käsittelyn päätyttyä teille lähetetään ratkaisu postitse.

Yhteystiedot
Sukunimi*
Hirvimäki
Etunimi*
Petri
Osoite*
Kalervonkatu 7 A 9
Postinumero*
40100
Postitoimipaikka*
Jyvaskyla
Puhelin päivisin
0449871302
Sähköposti
petri.hirvimaki@nukkuvat.fi

Kantelutiedot
1. Viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava taho, jonka toimintaa arvostelette. *
Oikeusministeriön neuvotteleva virkamies, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö eli taho, joka
on antanut tulkinnan puoluelain soveltamisesta tapaukseemme liittyen.
2. Jos kantelu koskee viranomaisen menettelyä, jota pidätte lainvastaisena, selostakaa tarkemmin
- kenen menettelyä arvostelette? *
Mitä tapahtui? *
Milloin? *
Missä? *
Muuta? *
Olen ollut loka-marraskuussa 2018 sähköpostikirjeenvaihdossa oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen
kanssa liittyen puoluelain 2 ja 3 §:ssä kuvattuun puolueen rekisteröintiin.
Tavoitteenamme on saada edustamani Nukkuvien puolue – Nukkuvat ry (Nukkuvat) puoluerekisteriin ja
siten osallistumaan eduskuntavaaleihin 2019. Olen Nukkuvien nykyinen puheenjohtaja.
Tiedusteluni on koskenut mahdollisuutta kerätä osa tarvittavista 5000 kannattajakortista internetin avulla.
Haluamme, että kannattajakortin allekirjoittajalta säästyisi kokonaan vaiva printata kannattajakortti,
hommata siihen kirjekuori ja postimerkki sekä lähettää se Nukkuvien toimistoon. Kaikki tuo vuonna 2018 on
kovin vaivalloista eikä mahdollista tehokasta keräämistä vaikka asia olisi kuinka hyvä.
Kyse on suomalaisen demokratian toimivuudesta.
Em tarkoitusta varten OM on asettanut 5.3.2018 esiselvitysprojektin, jossa selvitetään kannattajakorttien
verkkokeräämistä. Mitä ilmeisemmin tuossa projektissa luovutaan kokonaan allekirjoittamisesta ja käytetään
jatkossa numeerisia tunnistusmenetelmiä kuten mm. kansalaisaloite.fi palvelussa? Esiselvityssuunnitelmassa
mainitaan, että samalla on uudistettava myös puoluelakia vastaavasti.
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Nukkuvilla on kuitenkin jo nyt esittää tapa kerätä kannattajakortit internetiä apuna käyttäen nykyisen
puoluelain puitteissa. Siinä paperityö jää kokonaan meille. Lopputulemana OM:ssä olisi lopulta sama 5000
paperista kannattajakorttia kaikki varustettuna ”kannattajan omakätisellä allekirjoituksella” eli kaikki mitä
puoluelaki nyt vaatii.
Asiaa avaa ote Heini Huotariselle (neuvotteleva virkamies) 25.10.2018 lähettämästäni sähköpostista:
”Kyseessä olisi siis Adobe Sign ohjelmaa apunakäyttäen tapahtuva kannattajakorttien allekirjoittaminen,
jossa jää pois printtaamiset ja postittelut allekirjoittajalta mikä on iso vaiva nykyisin.
Me Nukkuvien "puoluetoimistossa" saamme oheisen liitteen kaltaisen PDF dokumentin (kts. liite)
allekirjoittajalta sähköpostitse ja sen me sitten täällä printaamme itse. (Täsmennys tässä: Adobe Sign
ohjelma lähettää PDF:n automaattisesti molemmille osapuolille allekirjoituksen tapahduttua) Allekirjoitus on
tehty sormella ruudulle kirjoittamalla ja siinä ei ole mitään eroa asiallisesti. HUOM! paperisena saatte sen
lopullisen sitten printtitulosteena.
Kaikki allekirjoitukset on dokumentteina todettavissa milloin tahansa myös a) sähköpostissa b) Adobe Sign
ohjelman Nukkuvien käyttäjätilillä."
3. Miksi menettely tai päätös on mielestänne lainvastainen? *
Sain vastauksen Heini Huotariselta 6.11.2018:
”On totta, että kun puoluelakia vuonna 1969 on säädetty, lainsäätäjä ei ole osannut varautua siihen, että
omakätisiä allekirjoitusmahdollisuuksia olisi muualle kuin paperille. AdobeSignin allekirjoitus on juridisesti
arvioituna ns. kuva allekirjoituksesta. Emme tällöin voi varmasti tietää, onko dokumentti oikeasti käsin
allekirjoitettu vai onko se kuva allekirjoituksesta esimerkiksi muussa yhteydessä. Allekirjoitushan on
AdobeSign-järjestelmän varmentama, mutta siinä kuitenkin tulee vastaan se, että taho joka on tuon
varmenteen myöntänyt ko. henkilölle, ei noudata Suomen lain vaatimaa tunnistuksen myöntämisprosessia ja
ilman tätä tuo varmenne on lain näkökulmasta turha. Tälläkään perusteella AdobeSigniä ei katsota
omakätiseksi allekirjoitukseksi.”
OM saivartelee ja tulkitsee puoluelakia väärin tässä! Esitän alla joitakin oleellisia uusia näkökulmia asiaan.
OM tuntuu lukinneen kantansa ja enkä usko keskustelun sinne olevan enää hedelmällistä.
Adobe Signin avulla saisimme todellakin omakätisesti allekirjoitetun kannattajakortin eikä suinkaan ”kuvaa
allekirjoituksesta” (katso liite). Aivan vastaavasti kuin on käytössä mm. pankkiasiointiin liittyen. Esimerkiksi
Osuuspankki käyttää normaalisti asiakkaan ruudulle tekemää allekirjoitusta ja vielä joissain konttoreissa
myös paperille tehtyä allekirjoitusta pankin kassalla asioitaessa – kyse on täsmälleen samasta asiasta eli
omakätisestä allekirjoituksesta uudella ja perinteisellä menetelmällä.
”Omakätisestä allekirjoituksesta” ei tule jotain muuta vain sillä perusteella, että kirjoitushetkellä alla ei ole
paperi (vrt. rinnastus pankkimaailmaan). Myöskään puoluelaissa ei puhuta sanallakaan paperista eikä kynästä
allekirjoituksen välineinä. Käytännössä laki siis antaa Nukkuville tai jollekin muulle toimijalle oikeuden
toimia olemassaolevien uusien tapojen mukaan kerättäessä ”omakätisiä allekirjoituksia”.
Keräysasiassa toimitaan täysin nykyisen puoluelain mukaan. Puoluelain muutosta ei vaadita lainkaan
esittämässämme tapauksessa.
On hurskastelua väittää, että perinteisesti allekirjoitettu kannattajakortti olisi jotenkin parempi mm.
väärentämisen suhteen. Ensinnäkin kannattajakortteja kerätessä ei lainkaan edellytetä allekirjoittajan
henkilötietojen tarkistamista ja toisekseen voihan allekirjoittaja esiintyä henkilöllisyydeltään jonain toisena
kuin mitä hän oikeasti on.
Käsittääkseni OM tarkistaa kannattajakortit ja suorittaa auditoinnin, että allekirjoitus on kyseiseltä
henkilöiltä - ainakin ”pistotarkistuksina” kysymällä asiaa ko. henkilöltä? Em. seikalla ei ole mitään eroa sen
suhteen onko ”omakätinen allekirjoitus” tehty perinteisesti paperille vai ruudulle nykyaikaisesti. Molemmat
tavat voi tarkistaa aivan vastaavasti kysymällä allekirjoittajalta onko hän oikeasti allekirjoittaja.
Demokraattisessa maassa virkamiehen kaiketi tulisi tulkita lakia aina sen mukaan mikä edesauttaa
2/3

28.11.2018

demokratiaa, ellei laista muuta johdu?
Katsomme, että em. selvitykset osoittavat sen, että Nukkuvien ehdottama tapa käyttää internetiä
kannattajakorttikeräyksen apuna ei ole missään ristiriidassa lakiin eikä toisaalta myöskään siihen perinteiseen
tapaan, jolla kannattajakortteja on kerätty. Kyse on aivan samasta asiasta ja aivan samasta lopputulemasta
hieman eri menetelmällä.
Katsomme, että ennen sitä kun puoluelaki uudistuu on kerääminen sallittava Nukkuvien ehdottamalla tavalla
mikäli lopputulema on omakätisesti allekirjoitettu kannattajakortti, joka on toimitettu paperisena (Nukkuvien
printtaamana) OM:öön.
Myöskään se, että kukaan toinen ei kenties ole aikaisemmin vaatinut puoluerekisteröintiin liittyen kyseistä
asiaa, ei ole pätevä peruste evätä keräämistä nykyaikaan soveltaen nykyisen puoluelain sallimissa rajoissa.
Aloitamme kannattajakorttien allekirjoitusten internetavusteisen keräämisen jo ennen oikeusasiamiehen
tulkintaa asiassa, jonka tietenkin toivomme olevan kantamme mukainen.
Eduskuntavaalien läheisyydestä johtuen toivomme asian pikaista käsittelyä.
4. Oletteko kannellut tai valittanut asiasta jo muulle viranomaiselle? *
Mille viranomaiselle? *
Milloin? *
Onko asia jo ratkaistu? *
Ei muita viranomaisia.

Liitetiedostot
Maksimissaan 3 liitetiedostoa joiden yhteiskoko enintään 10 Mt. Sallitut päätteet .pdf,
.doc, docx, .txt, .odt
Liitetiedosto (1)
Nukkuvien kannattajakortti_Petri.pdf [81k]
Liitetiedosto (2)
[-]
Liitetiedosto (3)
[-]
Sähköpostin lähettäjä
Kirjautumaton käyttäjä
Päiväys
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