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Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen och lagen om
kandidaters valfinansiering (RP 73/2015 rd).
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 9/2015 rd).
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag
om ändring av partilagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i partilagen (10/1969) den finska språkdräkten i 2 och 3 § och i 8 b § 5 mom. samt 6, 9,
9 d, 9 e och 11 §, sådana de lyder, den finska språkdräkten i 2 och 3 § samt 6 § i lag 372/2012 och
den finska språkdräkten i 8 b § 5 mom. samt 9, 9 d, 9 e och 11 § i lag 683/2010, som följer:
6§
Avförande av ett parti ur registret
Ett parti som inte har fått någon av sina kandidater invald och som inte heller fått minst två procent av rösterna i hela landet i senaste eller närmast föregående riksdagsval, avförs ur registret. Ett
parti avförs också ur registret om partiet har upphört att vara en registrerad förening.
Ett parti kan avföras ur registret också på egen ansökan.
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9§
Statsunderstöd
Inom ramen för statsbudgeten kan ett parti som är företrätt i riksdagen beviljas understöd för
sin i stadgarna och i det allmänna programmet angivna offentliga verksamhet. Understödet ska
fördelas mellan partierna i förhållande till det antal riksdagsmandat de fått vid senaste riksdagsval. En del av understödet till ett parti kan anvisas för stödjande av någon annan förenings verksamhet.
Berättigat till understöd är också ett annat parti än de som åsyftas i 1 mom., om en eller flera
riksdagsledamöter som vid senaste riksdagsval valdes in från en gemensam lista eller en valmansförenings lista har meddelat riksdagens talman att de vill företräda partiet i fråga och detta fortsätter den politiska verksamhet som påbörjades av den väljargruppering som lämnade in den gemensamma listan eller bildade valmansföreningen. En förutsättning är dock att partiet inte har införts i partiregistret före den i vallagen (714/1998) angivna dag då justitieministeriet för nämnda
val senast ska meddela valkretsnämnderna vilka partier som är införda i partiregistret. När understödet delas ut ska de fördelningsgrunder som nämns i 1 mom. iakttas i tillämpliga delar.
Rätt till understöd har utöver de partier som avses i 1 och 2 mom. även partier som vid senaste
riksdagsval fått minst två procent av rösterna i hela landet. Understödet till ett sådant parti uppgår
till en tredjedel av det som beviljas ett i 1 mom. avsett parti för ett riksdagsmandat.
Statsrådet beviljar understöd på ansökan. Understödet betalas ut av statsrådets kansli.
På beviljande, utbetalning, användning och tillsyn av understödet ska i övrigt utöver denna lag
tillämpas vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).
9d§
Inlämnande av bokslutshandlingar
Ett parti ska till statens revisionsverk lämna in partiets och i understödsbeslutet avsedda
föreningars revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och balansbok samt de redovisningar och
uppgifter som anges i 9 a § 1 mom. Föreningar som avses i understödsbeslutet ska för ändamålet
lämna in motsvarande handlingar och uppgifter till det berörda partiet. Handlingar och uppgifter
som gäller partiet ska lämnas in inom tre månader från det att partiets bokslut har fastställts.
Handlingar och uppgifter som gäller föreningar som avses i understödsbeslutet ska lämnas in
inom en månad från det att föreningens bokslut har fastställts.
En sammanslutning eller stiftelse som anmälts vara en partinära sammanslutning ska inom tre
månader från det att sammanslutningens eller stiftelsens bokslut har fastställts till statens revisionsverk lämna in sin revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och balansbok samt en specifikation som avses i 9 a § 2 mom. och ett utlåtande som avses i 9 c § 3 mom. En sammanslutning eller stiftelse vars fond har anmälts vara en partinära sammanslutning ska lämna in motsvarande
handlingar inom tre månader från det att sammanslutningens eller stiftelsens bokslut har fastställts.
Statens revisionsverk meddelar närmare föreskrifter om inlämnandet av handlingar och uppgifter.

2

Riksdagens svar RSv 78/2015 rd
9e§
Tillsyn
Statens revisionsverk ska övervaka användningen av det understöd som avses i 9 § samt att ett
parti, partinära sammanslutningar och i understödsbeslutet avsedda föreningar (tillsynsobjekt) i
sin verksamhet iakttar denna lags bestämmelser om bidrag, redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen samt utarbetande och inlämnande av anknytande handlingar och
uppgifter. Vid fullgörandet av denna uppgift kan verket granska tillsynsobjektets bokföring och
medelsanvändning och vid behov uppmana tillsynsobjektet att fullgöra de skyldigheter som följer av denna lag.
Statens revisionsverk får vid vite förplikta tillsynsobjektet att fullgöra sin skyldighet, om handlingar eller uppgifter trots uppmaning från verket inte lämnas in, rättas eller kompletteras eller det
inte visas att handlingarna eller uppgifterna är riktiga och tillräckliga och försummelsen enligt en
helhetsbedömning är väsentlig. Vitet döms ut av den vitesnämnd som avses i 15 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000). Föreläggandet och utdömandet av vite får överklagas hos högsta
förvaltningsdomstolen genom besvär enligt vad som anges i förvaltningsprocesslagen (586/
1996).
Bestämmelser om den tillsyn som statens revisionsverk utövar finns i övrigt i lagen om statens
revisionsverk.
Statens revisionsverk ska årligen lämna riksdagen en berättelse om sin tillsyn över att denna
lag iakttas.
Justitieministeriet ska övervaka iakttagandet av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, till den del tillsynen inte ska skötas av statens revisionsverk.
11 §
Återkrav
Statens revisionsverk kan bestämma att utbetalningen av understöd som avses i 9 § ska upphöra och att understöd eller en del av det som redan betalats ut ska återkrävas enligt vad som i statsunderstödslagen bestäms om återkrav. Det kan dock bestämmas att utbetalningen ska upphöra eller att understöd som redan betalats ut ska återkrävas helt eller delvis också i fråga om ett parti
som väsentligen försummar en skyldighet som det har enligt denna lag. Om den försumlige är någon annan förening som avses i understödsbeslutet, får upphörandet med utbetalning av understöd eller återkravet gälla bara den del av understödet som anvisats den föreningen.
————
Denna lag träder i kraft den
20 .
På tillsynen över användningen av partiernas statsunderstöd i fråga om år 2015 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.
——————
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Lag
om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) den finska språkdräkten i 1, 4, 6 och
9 § och i 12 § 2 mom., samt 5 och 10 §, av dem den finska språkdräkten i 4 och 6 § och i 12 §
2 mom. sådana de lyder i lag 684/2010, som följer:
5§
Redovisningsskyldighet
Skyldiga att redovisa sin valfinansiering är
1) vid riksdagsval de som valts till riksdagsledamöter och de som utses till ersättare när valresultatet fastställs,
2) vid presidentval de partier eller de valombud för valmansföreningar som ställt upp kandidater, eller valombudens ersättare,
3) vid kommunalval de som valts till fullmäktigeledamöter och de som valts till ersättare,
4) vid Europaparlamentsval de som valts till ledamöter av Europaparlamentet och de som utses till ersättare när valresultatet fastställs samt den kandidat som är följande i den namnserie som
avses i 91 § i vallagen (714/1998).
I 2 § 2 mom. 2 punkten avsedda stödgrupper till en kandidat eller andra sammanslutningar som
uteslutande arbetar för att stödja en kandidat är vid presidentval skyldiga att lämna uppgifter och
dokumentation som avses i 8 § 3 mom. till den redovisningsskyldige.
10 §
Statens revisionsverks tillsynsuppgifter
Statens revisionsverk ska övervaka att skyldigheten att redovisa valfinansieringen fullgörs. I
detta syfte ska revisionsverket
1) kontrollera om samtliga redovisningsskyldiga lämnat redovisning enligt denna lag,
2) utan dröjsmål offentliggöra samtliga redovisningar som inkommit, och
3) sedan det granskat redovisningarna vid behov uppmana redovisningsskyldiga att göra en ny
redovisning, komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och tillräcklig.
Om en redovisningsskyldig trots uppmaning från statens revisionsverk inte lämnar in någon redovisning enligt denna lag eller om det konstateras att redovisningen är uppenbart oriktig eller
bristfällig på väsentliga punkter, får statens revisionsverk vid vite förplikta den redovisningsskyldige att lämna in en redovisning eller rätta till felet eller bristen. Vitet döms ut av vitesnämnden
enligt 15 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000). Föreläggandet och utdömandet av vite får
överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen genom besvär enligt vad som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Den tillsyn som utövas av statens revisionsverk upphör åtta månader efter det att valresultatet
fastställts. Revisionsverket kan dock trots denna tidsfrist slutföra tillsyn som inletts innan tids-
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fristen gått ut. Statens revisionsverk ska separat för varje val lämna en berättelse till riksdagen om
de redovisningar som tagits emot och om sin tillsyn över att redovisningsskyldigheten fullgörs.
Denna lag träder i kraft den

————
20 .
——————

Helsingfors 14.12.2015
På riksdagens vägnar

talman

generalsekreterare
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