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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). Före-
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läggandet 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 tidsfristen 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 1 januari 2016.
Helsingfors den 30 december 2015
Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Anne Berner
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