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Beslut

2022-01-27 VN/27288/2021
VN/27288/2021-VNK-16

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet

PL 23 Snellmaninkatu 1 A 0295 16001 09 1602 2165 kirjaamo.vnk@gov.fi
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 16001 +358 9 1602 2165

Statsrådet beviljar på ansökan, med beaktande av motiveringen till det aktuella momentet i 
statsbudgeten, Ålands landskapsregering ett understöd på 178 175  euro för stödjande av 
politisk verksamhet och informationsverksamhet i landskapet Åland för tiden 1.1.-
31.12.2022. 

Understödet, som belastar moment 23.20.50 (Understödjande av partiverksamhet) i 
statsbudgeten för innevarande år, betalas in på det bankkonto som anges i ansökan. 
Understödet får användas efter utgången av den räkenskapsperiod under vilken det 
mottagits. 

Ålands landskapsregering ska tillställa statsrådets kansli en utredning om användningen av 
understödet med beaktande statsrådets föreskrifter som bifogas detta beslut (bilaga 1). 
Utredningen ska avges senast den 1 augusti 2023. Användningen av understödet övervakas 
av statsrådets kansli.

Ändring i detta beslut får inte sökas genom besvär. Bestämmelser om besvärsförbud finns i 
34 § i statsunderstödslagen och i 49 b § i förvaltningslagen (434/2003). Omprövning av detta 
beslut får begäras av statsrådet av en part som är missnöjd med beslutet. Omprövning ska 
begäras inom 30 dagar från delfåendet. Förfaringssättet då man begär omprövning framgår 
av bifogade anvisningar om begäran om omprövning. 

Vid förhinder för statsministern, 

Utrikesminister Pekka Haavisto

 

Regeringssekreterare Heidi Alajoki 
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Tillämpade bestämmelser:
Statsunderstödslagen (688/2001) 1 och 11 § 

Bilagor 
1. Villkor för understöd 
2. Anvisning om begäran om omprövning
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Bilaga 1
Villkor för understöd 

Statsrådets villkor och begränsningar för utbetalning, användning, utredning och övervakning av 
statsunderstödet enligt 11 § 3 och 4 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) 

1. Utbetalning av statsunderstödet 
1. Statsunderstöd som beviljats genom understödsbeslutet betalas till Ålands 
landskapsregering i månatliga poster. Statsrådets kansli betalar in statsunderstödet enligt 
understödsbeslutet på landskapsregeringens 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. 

2. Användning av statsunderstödet 
2.1 Statsunderstödet ska användas för stödjande av politisk verksamhet och 
informationsverksamhet i landskapet Åland på det sätt som framgår av understödsbeslutet. 
Det beviljade understödet får användas för sådana administrativa utgifter och 
investeringsutgifter som orsakas av politisk verksamhet och informationsverksamhet. 

2.2 Om mottagaren tillfälligt placerar outnyttjade medel av det understöd som beviljats, ska 
dessa medel placeras så att kapitalet tryggas. 

2.3 Mottagaren får använda understödet under de räkenskapsperioder som följer efter 
mottagandet. 

3. Ansvar för bokföring 
3. I fråga om bokföringsskyldigheten, bokslutet och verksamhetsberättelsen för en mottagare 
av understöd gäller det som föreskrivs i bokföringslagen (1336/1997). 

4. Utredning om användningen av statsunderstödet 
4. Ålands landskapsregering ska tillställa statsrådets kansli en utredning om användningen 
av statsunderstödet. Utredningen ska avges senast den 1 augusti 2023. 

5. Tillsyn 
5. Statsrådets kansli övervakar användningen av statsunderstödet. Statsunderstödslagen 
tillämpas på tillsynen över användningen av understödet. 
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6. Återkrav av statsunderstödet 
6. Statsrådet kan bestämma att utbetalningen av understöd ska upphöra och att understöd 
eller en del av det som redan betalats ut ska återkrävas enligt det som i statsunderstödslagen 
föreskrivs om återkrav.
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