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Statsrådets beslut om beviljande av statsunderstöd enligt 9 § i partilagen till partierna för tiden 
1.1–31.12.2021 

Lagstiftning och statsbudgeten för 2021 

Enligt 9 § i partilagen (10/2969) kan ett parti som är företrätt i riksdagen inom ramen för 

statsbudgeten 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. Enligt lagen kan en del av understödet till ett 

parti anvisas för stödjande av någon annan förenings verksamhet. Bestämmelsen handlar 

om statsbidragsmyndighetens befogenheter att anvisa en del av ett partis understöd för 

stödjande av någon annan förenings verksamhet. En sådan annan förening kan t.ex. vara 

partiets kretsorganisation eller en kvinnoorganisation som står partiet nära, om den i 

statsbudgeten anvisats en del av det understöd som beviljats partierna.   

Enligt 9 § 5 mom. i partilagen ska det i övrigt på beviljande, utbetalning, användning och 

tillsyn av understödet utöver den lagen tillämpas vad som föreskrivs i statsunderstödslagen 

(688/2001). I partilagen föreskrivs för ett parti och för en förening som avses i 

understödsbeslutet skyldigheter i anknytning till tillsynen av understödet.  

I statsbudgeten för 2021 har det under moment 23.20.50 Understödjande av partiverksamhet 

beviljats ett anslag på 35 456 825 euro för understödjande av partiernas politiska verksamhet 

samt för understödjande av partiernas informationsverksamhet och kommunikation. Av 

anslaget är 5 procent avsett för politisk verksamhet som utövas av partiernas kvinnor och 5 

procent för verksamheten inom partiernas kretsorganisationer.  

Statsunderstödsandelar som beviljas partierna  

Statsrådet beviljar med stöd av 9 § 1 mom. i partilagen nedan nämnda registrerade 

föreningar som är införda i det vid justitieministeriet förda partiregistret understöd för sådan 

offentlig verksamhet som anges i respektive förenings stadgar och allmänna program.  

Följande belopp beviljas som statsunderstöd för tiden 1.1.2021–31.12.2021:  
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(antal riksdagsledamöter vid beräkning av understödet)   euro  

  
  
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue –   

 

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.  
  

(40)     7 127 000 euro  

Sannfinländarna r.p.     
  

(39)     6 948 825 euro  

Samlingspartiet r.p.     
  

(38)     6 770 650 euro   

Centern i Finland r.p.    
  

(31)     5 523 425 euro   

Gröna förbundet r.p.     
  

(20)    3 563 500 euro  

Vänsterförbundet r.p.     
  

(16)     2 850 800 euro  

Svenska folkpartiet i Finland r.p.  
  

 (9)     1 603 575 euro  

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) –      

Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.  
 
Rörelse Nu r.p.  

(5) 
 
(1)   
 
 

  890 875 euro  
 
178 175 euro 
 
 

  

Statsrådet beviljar statsunderstöd i enlighet med 9 § i partilagen i förhållande till det antal 

riksdagsmandat partierna fått vid det senaste riksdagsvalet den 14 april 2019. 

  

Användning av statsunderstödet  

Det understöd som beviljats partierna är avsett att användas för understödjande av 

partiernas politiska verksamhet och deras informationsverksamhet och kommunikation. 

Varje parti ska av sitt understöd använda fem (5) procent för verksamheten inom partiets 

kretsorganisationer och fem (5) procent för politisk verksamhet som utövas av partiets 

kvinnor.   

Partiet ska använda den andel på fem procent av understödet som anvisats för verksamhet 

inom partiets kretsorganisationer för stödjande av verksamheten inom de kretsorganisationer 

som partiet angett i sin ansökan och som räknas upp i bilaga 1 under år 2021 i enlighet med 

det fördelningsförhållande som partiet själv beslutat om.  

Den understödsandel på fem procent som har anvisats för politisk verksamhet som utövas 

av kvinnor ska partiet under år 2021 antingen använda för partiets egna politiska verksamhet 

som utövas av kvinnor eller överföra helt eller delvis till en i ansökan angiven förening för 

politisk verksamhet som utövas av partiets kvinnor (kvinnoorganisation). De 

kvinnoorganisationer till vilka partiet kan överföra en understödsandel räknas upp i bilaga 1 

till beslutet.   

Om partiet överför en understödsandel som i detta beslut anvisats kretsorganisationerna för 

att användas av en i bilaga 1 avsedd kretsorganisation, eller om partiet överför en andel av 

understödet som genom detta beslut anvisats för politisk verksamhet som utövas av kvinnor 

för att användas av en i bilaga 1 avsedd förening för verksamhet som utövas av partiets 

kvinnor (kvinnoorganisation), ska partiet överföra understödsandelen under år 2021.  

I övrigt får partiet använda understödet under de räkenskapsperioder som följer efter 

mottagandet. En kretsorganisation eller en kvinnoorganisation får använda det understöd 

som den fått av partiet under de räkenskapsperioder som följer efter mottagandet.   
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Till den del det understöd som beviljats partiet används för annan än partiets egen 

verksamhet ska partiet med iakttagande av villkoren i understödsbeslutet ingå ett avtal om 

statsunderstödets användning, övervakningen av dess användning och villkoren för dessa 

enligt 7 § 3 mom. i statsunderstödslagen med den sammanslutning (inklusive 

kretsorganisationen och kvinnoorganisationen) eller stiftelse som använder understödet.  

I partilagen föreskrivs för partierna och för de föreningar som avses i understödsbeslutet 

skyldigheter i anknytning till tillsynen av understödet. På alla krets- och kvinnoorganisationer 

som räknas upp i bilaga 1 tillämpas partilagens bestämmelser om föreningar som avses i 

understödsbeslutet.  

Närmare villkor för understöd finns i bilaga 2.   

Utbetalning av statsunderstödet  

Understödet betalas in på understödstagarens bankkonto i månatliga poster i enlighet med 

understödsvillkoren. Understödet betalas ut av statsrådets kansli.   

Tillsyn och rapporter  

Partiet samt den kretsorganisation och kvinnoorganisation som avses i understödsbeslutet 

ska lägga fram redovisning för användningen av understödet.   

Statens revisionsverk övervakar användningen av understödet samt iakttagandet av de 

bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av partilagen. Statsunderstödslagen 

(688/2001) tillämpas på tillsynen över användningen av understödet. I fråga om den tillsyn 

Statens revisionsverk utövar föreskrivs i övrigt i lagen om statens revisionsverk (676/2000).   

Närmare villkor för tillsynen över användningen av understöd, rapporter och inlämnande av 

handlingar finns i bilaga 2 till understödsbeslutet.   

Sökande av ändring  

Ändring i detta beslut får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen genom besvär. Besvär kan 

anföras på den grunden att beslutet strider mot lag. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet. 

Av bifogade besvärsanvisning (bilaga 3) framgår hur ändring ska sökas.  

   

 

  

Vid förhinder för statsministern,    

finansminister   Matti Vanhanen 

  

 

Regeringssekreterare      Heidi Alajoki 

 

Tillämpade bestämmelser:   

Partilagen (10/1969) 9 § 

Statsunderstödslagen (688/2001) 11 § 
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Bilagor   
  

  Föreningar som avses i understödsbeslutet (bilaga 1)  
Villkor för understöd (bilaga 2)  
Besvärsanvisning (bilaga 3)  
  

Sändlista  
  

   
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska 
Parti r.p.  
Sannfinländarna r.p.  
Samlingspartiet r.p.  
Centern i Finland r.p.  
Gröna förbundet r.p.  
Vänsterförbundet r.p.  
Svenska folkpartiet i Finland r.p  
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) 
r.p.  
Rörelse Nu r.p. 
  

 Statens revisionsverk  
Justitieministeriet  
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Bilaga 1  

Föreningar som avses i understödsbeslutet  

  

Förteckning över kretsorganisationer och kvinnoorganisationer som genom detta beslut anvisas understöd  

På följande föreningar tillämpas partilagens bestämmelser om föreningar som avses i understödsbeslutet:  

  

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.   

Kretsorganisationer   

  

Finlands Svenska Socialdemokrater rf   

Helsingin Sosialidemokraatit – Helsingfors Socialdemokrater ry   

Hämeen Sosialidemokraatit ry   

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry   

Lapin Sosialidemokraattinen Piiri ry   

Oulun Sosialidemokraattinen Piiri ry   

Pirkanmaan Sosialidemokraattinen piirijärjestö ry   

Pohjanmaan Sosialidemokraatit ry   

Satakunnan Sosialidemokraatit ry   

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry   

SDP:n Keski-Suomen Piiri ry   

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry   

Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri – Egentliga Finlands Socialdemokratiska Distrikt r.y.   

 

Sannfinländarna r.p.   

Kretsorganisationer  

  

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri ry   

Perussuomalaisten Etelä-Savon piiri ry   

Perussuomalaisten Hämeen piiri ry   

Perussuomalaisten Kainuun piiri ry   

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piiri ry   

Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry  

Perussuomalaisten Kymen piiri ry   

Perussuomalaisten Lapin piiri ry   

Perussuomalaisten Pirkanmaan piiri ry   

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry  
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Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piiri ry   

Perussuomalaisten Pohjois-Savon piiri ry   

Perussuomalaisten Satakunnan piiri ry  

Perussuomalaisten Uudenmaan piiri – Sannfinländarnas Nylands distrikt ry  

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri – Sannfinländarnas Egentliga  

Finlands krets ry  

Perussuomalainen Helsinki ry – Helsingin piiri  

 

Kvinnoorganisationer   

1. Sannfinländska Kvinnor rf   

 

Samlingspartiet r.p.   

  

Kretsorganisationer   

  

Samlingspartiet i Helsingfors rf   

Hämeen Kokoomus ry   

Kaakkois-Suomen Kokoomus ry   

Keski-Suomen Kokoomus ry   

Lapin Kokoomus ry   

Pirkanmaan Kokoomus ry   

Pohjanmaan Kokoomus ry   

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry  

Satakunnan Kokoomus ry   

Savo-Karjalan Kokoomus ry   

Samlingspartiet i Nyland r.f.   

Varsinais-Suomen Kokoomus ry  

 

Kvinnoorganisationer   

1. Samlingspartiets Kvinnoförbund r.f.   

 

 

Centern i Finland r.p.   

Kretsorganisationer   

  

Centerns distrikt – Keskustan piiri rf   
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Keskustan Etelä-Hämeen piiri ry   

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri ry   

Keskustan Etelä-Savon piiri ry   

Centern i Helsingfors rf   

Keskustan Itä-Savon piiri ry   

Keskustan Kainuun piiri ry   

Keskustan Karjalan piiri ry   

Keskustan Keski-Pohjanmaan piiri ry   

Keskustan Keski-Suomen piiri ry   

Keskustan Kymenlaakson piiri ry   

Keskustan Lapin piiri ry   

Keskustan Peräpohjolan piiri ry   

Keskustan Pirkanmaan piiri ry   

Keskustan Pohjois-Karjalan piiri ry   

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ry   

Keskustan Pohjois-Savon piiri ry   

Keskustan Päijät-Hämeen piiri ry   

Keskustan Satakunnan piiri ry   

Keskustan Uudenmaan piiri ry   

Keskustan Varsinais-Suomen piiri ry   

  

Kvinnoorganisationer   

  

1. Centerkvinnorna i Finland rf   

  

 

 Gröna förbundet r.p.   

  

Kretsorganisationer   

  

De Gröna i Helsingfors rf   

Hämeen Vihreät ry   

Kaakkois-Suomen Vihreät ry   

Keski-Suomen Vihreät ry   

Lapin Vihreät ry   

Oulun vaalipiirin Vihreät ry   
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Pirkanmaan Vihreät ry   

Savo-Karjalan Vihreät ry   

Satakunnan Vihreät ry   

Uudenmaan Vihreät ry   

De Gröna i Vasa valdistrikt rf   

De Gröna i Egentliga Finland rf   

  

Kvinnoorganisationer   

1. Gröna Kvinnorna rf   

  

  

Vänsterförbundet r.p.   

Kretsorganisationer   

  

Vänsterförbundet i Helsingfors rf   

Hämeen Vasemmistoliitto ry  

Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto ry   

Kainuun Vasemmisto ry   

Keski-Suomen Vasemmisto ry   

Pirkanmaan Vasemmistoliitto ry   

Österbottens Vänsterförbundet rf   

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto ry   

Satakunnan Vasemmistoliitto ry   

Savo-Karjalan Vasemmisto ry  

Vänsterförbundet i Egentliga-Finland rf   

Vänsterförbundet i Nyland rf 

Vasemmistoliiton Lapin piiri ry   

  

Svenska folkpartiet i Finland r.p.   

Kretsorganisationer    

  

Svenska folkpartiet i Helsingfors rf  

Svenska folkpartiet i Nyland r.f.  

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland rf   

Svenska folkpartiet i Österbotten r.f.   

Svenska folkpartiets Samkrets r.f. 
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Kvinnoorganisationer   

  

1. Svenska Kvinnoförbundet rf   

  

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.   

Kretsorganisationer   

  

Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Etelä-Savon piiri ry   

Kristdemokraterna i Finland  

(KD) Helsingfors krets rf   

Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Hämeen piiri ry   

Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Keski-Pohjanmaan piiri ry   

Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Keski-Suomen piiri ry   

Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Kymen piiri ry   

Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Lapin piiri ry   

Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Pirkanmaan piiri ry  

Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Pohjanmaan piiri ry   

Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Pohjois-Karjalan piiri ry   

Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun piiri ry   

Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Pohjois-Savon piiri ry   

Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Satakunnan piiri ry   

Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Uudenmaan piiri ryKristdemokraterna I  

Finland (KD) Nylands krets rf   

Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Varsinais-Suomen piiri ry   

 

Kvinnoorganisationer 

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) naiset ry – Finlands Kristdemokratiska Kvinnor rf 

 

Rörelse Nu r.p 

Kretsorganisationer    

Liike Nyt Varsinais-Suomen piiri ry 

 

Kvinnoorganisationer 

Liikkeen naiset ry 
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  Bilaga 2  

 

Villkor för understöd  

  

Statsrådets villkor och begränsningar för utbetalning, användning, redovisning och övervakning av 

statsunderstödet enligt 9 § 5 mom. i partilagen (10/1969) och 11 § 3 och 4 mom. i statsunderstödslagen 

(688/2001)  

Utbetalning av statsunderstödet  

1.1 Statsunderstöd som beviljats genom understödsbeslutet betalas till partierna i månatliga poster. 

Statsrådets kansli betalar in statsunderstödet enligt understödsbeslutet på partiets bankkonto den 14 varje 

kalendermånad eller den första därpå följande vardag som är arbetsdag vid statens ämbetsverk och 

inrättningar. Andelen för januari betalas så snart de praktiska åtgärderna för utbetalning av 

statsunderstödet vidtagits.   

  

Användning av statsunderstödet  

  

2.1 Statsunderstödet ska användas till stöd för partiets politiska verksamhet och till stöd för partiets 

informationsverksamhet och kommunikation på det sätt som framgår av understödsbeslutet. Det beviljade 

understödet får användas för sådan verksamhet som anges i partiets stadgar och för sådana 

administrativa utgifter och investeringsutgifter som orsakas av den.  

  

2.2 Om partiet tillfälligt placerar outnyttjade medel av det understöd som beviljats, ska dessa medel 

placeras så att kapitalet tryggas.  

  

Understödsandelar för kvinnors politiska verksamhet och för kretsorganisationerna   

  

3.1 De andelar av partiets statsunderstöd som i detta beslut anvisats för politisk verksamhet som utövas 

av kvinnor och för kretsorganisationerna ska användas för dessa ändamål i enlighet med de villkor för 

användningen av nämnda statsunderstöd som anges ovan i punkt 2.  

  

3.2 Partiet ska använda den andel av understödet som anvisats för verksamhet inom partiets 

kretsorganisationer för verksamheten inom de kretsorganisationer som partiet angett i sin ansökan och 

som räknas upp i detta beslut under år 2021 i enlighet med det fördelningsförhållande som partiet själv 

beslutat om.  

  

3.3 Den understödsandel på fem procent som genom detta beslut har anvisats för politisk verksamhet som 

utövas av kvinnor ska partiet under år 2021 antingen använda för partiets egna politiska verksamhet som 

utövas av kvinnor eller överföra helt eller delvis till en i ansökan angiven förening för politisk verksamhet 

som utövas av partiets kvinnor (kvinnoorganisation). De kvinnoorganisationer till vilka partiet kan överföra 

en understödsandel räknas upp i understödsbeslutet.   

  

3.4 Om partiet överför en understödsandel som i detta beslut anvisats kretsorganisationerna för att 

användas av en i bilaga 1 avsedd kretsorganisation, eller om partiet överför den andel av understödet som 
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genom detta beslut anvisats för politisk verksamhet som utövas av kvinnor för att användas av en i bilaga 

1 avsedd förening för verksamhet som utövas av partiets kvinnor (kvinnoorganisation), ska partiet överföra 

understödsandelen under år 2021.  

  

3.5 I övrigt får partiet använda understödet under de räkenskapsperioder som följer efter mottagandet. En 

kretsorganisation eller en kvinnoorganisation får använda det understöd som den fått av partiet under de 

räkenskapsperioder som följer efter mottagandet.  

  

3.6 På alla krets- och kvinnoorganisationer som nämns i bilaga 1 till detta beslut tillämpas partilagens 

bestämmelser om föreningar som avses i understödsbeslutet.  

  

Avtal om användning av statsunderstödet för verksamhet inom en förening som avses i understödsbeslutet 

och för verksamhet inom en annan sammanslutning eller stiftelse  

  

4.1 Till den del det understöd som beviljats partiet används för annan än partiets egen verksamhet ska 

partiet med iakttagande av villkoren i understödsbeslutet ingå ett avtal om statsunderstödets användning, 

övervakningen av dess användning och villkoren för dessa enligt 7 § 3 mom. i statsunderstödslagen med 

den sammanslutning (inkl. kretsorganisationen och kvinnoorganisationen) eller stiftelse som använder 

understödet.   

Specificering av beviljade statsunderstöd när det gäller kostnaderna och finansieringen under 

kampanjtiden   

5.1 Ett parti samt en förening som avses i detta understödsbeslut ska i enlighet med 9 b § i partilagen 

specificera sina under den i 8 § 3 mom. i partilagen definierade kampanjperioden uppkomna kostnader för 

valkampanjen och kampanjfinansieringen separat för varje allmänt val. Sammantagna och specificerade 

uppgifter om finansieringen av valkampanjen ska lämnas in. I specifikationen över 

valkampanjfinansieringen ska även statsunderstöd som använts för valkampanjen specificeras. Ett parti 

samt en förening som avses i detta understödsbeslut får före valdagen till Statens revisionsverk lämna in 

en förhandsredovisning med en plan för kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen.   

  

Ansvar för bokföring och revision  

  

6.1 I fråga om bokföringsskyldigheten, bokslutet och verksamhetsberättelsen för ett parti och för en 

förening som avses i detta beslut gäller det som föreskrivs i bokföringslagen (336/1997).  

  

6.2 Ett parti som får statsunderstöd och en i detta beslut avsedd förening ska ha en i revisionslagen 

(1141/2015) avsedd revisor eller revisionssammanslutning. Revisionssammanslutningen ska meddela 

den som revisionen gäller vilken revisor som bär det huvudsakliga ansvaret för förrättandet av revisionen.   

  

6.3 Revisorn för ett parti som får understöd och för en i detta beslut avsedd förening ska i 

revisionsberättelsen, utöver det som föreskrivs i revisionslagen, uttala sig om  

  

huruvida statsunderstödet har använts och rapporterna om dess användning har utarbetats enligt 

bestämmelserna i partilagen och villkoren i understödsbeslutet,  
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huruvida bestämmelserna i partilagen om bidrag och begränsningar i fråga om bidraget samt om 

redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen har iakttagits.   

  

Redovisning för användningen av statsunderstödet  

  

7.1 Ett parti samt en förening som avses i understödsbeslutet ska i enlighet med 9 a § i partilagen lägga 

fram redovisning för användningen av statsunderstödet. Partiet samt den förening som avses i 

understödsbeslutet ska i samband med bokslutet lägga fram redovisning för användningen av understödet 

samt uppgifterna i aktuella redovisningar som avses i 8 c § i partilagen liksom också redovisning för 

kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen enligt det som föreskrivs i 9 b § i partilagen.   

    

7.2 I fråga om utarbetandet av redovisning och framläggandet av uppgifter gäller dessutom det som 

bestäms i statsrådets förordning om uppgifterna i den redovisning som avses i 9 a § i partilagen (96/2017).   

  

Inlämnande av handlingar och uppgifter  

  

8.1 Ett parti ska i enlighet med 9 d § i partilagen till Statens revisionsverk lämna in partiets och i detta 

understödsbeslut avsedda föreningars revisionsberättelse och bokslut tillsammans med bilagor samt de 

redovisningar och uppgifter som anges i 9 a § 1 mom. i partilagen. Föreningar som avses i detta beslut 

ska för ändamålet lämna in motsvarande handlingar och uppgifter till det berörda partiet.   

  

8.2 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 detta understödsbeslut ska 

lämnas in inom en månad från det att föreningens bokslut har fastställts.   

  

Tillsyn  

  

9.1 Statens revisionsverk övervakar användningen av statsunderstödet samt iakttagandet av de 

bestämmelser och föreskrifter om understödet som utfärdats med stöd av partilagen. 

Statsunderstödslagen tillämpas på tillsynen över användningen av understödet.   

  

9.2 Statens revisionsverk ska övervaka att ett parti och i detta beslut avsedda föreningar i sin verksamhet 

iakttar partilagens bestämmelser om redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen 

samt utarbetande och inlämnande av anknytande uppgifter. I detta syfte kan verket granska partiets och i 

detta beslut avsedda föreningars bokföring och medelsanvändning och vid behov uppmana tillsynsobjektet 

att fullgöra de skyldigheter som följer av partilagen. I fråga om föreläggande av vite gäller det som 

föreskrivs i 9 e § 2 mom. i partilagen.   

  

9.3 I fråga om den tillsyn Statens revisionsverk utövar föreskrivs i övrigt i lagen om statens revisionsverk 

(676/2000).   

  

Redovisningsregistret och tillgången till uppgifter  
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10.1 Statens revisionsverk ska med stöd av 9 f § i partilagen föra ett register över redovisning av 

partifinansiering i vilket, utöver övriga uppgifter, de uppgifter som ingår i specifikationer enligt 9 b § i 

partilagen och i handlingar enligt 9 d § 1 mom. i partilagen ska registreras. Trots det som föreskrivs i 16 § 

3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har var och en rätt att ur registret 

få kopior och uppgifter genom ett allmänt datanät.  Arkivlagen (831/1994) och lagen om offentlighet i 

myndigheternas verksamhet innehåller i övrigt bestämmelser om lagring av övriga uppgifter i 

redovisningsregistret samt om tillgången till uppgifterna.   

  

Iakttagande av partilagens bestämmelser om partiföreningar   

  

11.1 Om en förening som avses i detta understödsbeslut är en sådan partiförening som avses i 8 § 1 mom. 

i partilagen, ska den i sin verksamhet iaktta partilagens bestämmelser om partiföreningar.  

  

Återkrav av statsunderstödet  

  

12.1 Statens revisionsverk kan bestämma att utbetalningen av understöd som avses i 9 § i partilagen ska 

upphöra och att understöd eller en del av det som redan betalats ut ska återkrävas enligt det som i 

statsunderstödslagen föreskrivs 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 hör till det enligt partilagen. 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 föreningen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  
 

  
         
 

  
         

 

   


