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Med anledning av riksdagens ställningstagande tillsatte justitieministeriet den 21 november 2014 en arbetsgrupp för att utreda 
behovet av att revidera lagstiftningen om val- och partifinansiering. Arbetsgruppens mandat-tid var 1.12.2014–15.4.2015.  
 
Arbetsgruppens ordförande var förvaltningschef Timo Elo (Samlingspartiet r.p.) och dess medlemmar var förvaltningschef Ville 
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revisionsverk, avdelningschef Auni-Marja Vilavaara från statsrådets kansli, valdirektör Arto Jääskeläinen från justitieministeriet 
samt minister Lauri Tarasti. 
 
Arbetsgruppen hade till uppgift att bereda ett förslag till hur utvecklingsförslagen som lagts fram av riksdagens revisionsutskott 
och eventuella andra förslag för att utveckla val- och partifinansieringen skulle kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. 
Därtill skulle arbetsgruppen bedöma möjligheterna att iaktta de rekommendationer för att reformera val- och partifinansieringen 
som gavs av OSSE:s (organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) kontor för demokratiska institutioner och mänskliga 
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Arbetsgruppen föreslår att partistöd ska kunna beviljas också andra än riksdagspartier på grundval av att ett parti har fått en 
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Arbetsgruppen föreslår att man i samband med detta ändrar 6 § i partilagen så att ett parti som beviljats partistöd inte ska avföras 
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Arbetsgruppen föreslår att uppgiften att övervaka användningen av partistödet enligt 9 § i partilagen överförs från justitieministeriet 
till statens revisionsverk. Uppgiften att övervaka användningen av statsunderstödet och revisionsverkets andra tillsynsuppgifter 
som gäller medelsanvändningen skulle bilda en ändamålsenlig verksamhetshelhet. 
 
Arbetsgruppen föreslår att revisionsverkets rätt till insyn vid presidentval utvidgas till att omfatta stödföreningar. Detta skulle 
underlätta både revisionsverkets och partiernas arbete, då tillsynen gäller de aktörer som de facto genomför valkampanjer vid 
presidentval. 
 
Arbetsgruppen föreslår att redovisningsskyldigheten vid Europaparlamentsval utvidgas till att gälla även dem som utsetts till andra 
ersättare för den som blivit vald till ledamot. Detta förutsätter ändringar i lagen om kandidaters valfinansiering och i vallagen, 
eftersom man enligt den gällande vallagen enbart utser en ersättare för den som valts till ledamot när valresultatet fastställs. I 
praktiken har även andra än den som utsetts till ersättare trätt i stället för den som valts till Europaparlamentet. 
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1 Johdanto 

 

 

Vuosina 2009–2010 uudistetun vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön (laki ehdok-
kaan vaalirahoituksesta 273/2009 ja puoluelain muutokset 683/2010) muutoksia on 
vähintään kertaalleen sovellettu kaikissa eri vaalityypeissä: europarlamenttivaaleissa 
2009 ja 2014, eduskuntavaaleissa 2011, presidentinvaalissa 2012 ja kunnallisvaa-
leissa 2012.  

Eduskunta edellytti 11.2.2014 kannanotossaan tarkastusvaliokunnan mietinnön 
9/2013 vp. johdosta, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin ja selvittää vaali- ja 
puoluerahoitusta koskevat uudistamistarpeet. Oikeusministeriö asetti eduskunnan 
kannanoton johdosta työryhmän 21.11.2014 selvittämään vaali- ja puolue-
rahoituslainsäädännön tarkistamista. Työryhmän toimikaudeksi asetettiin 1.12.2014–
15.4.2015. 

Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus siitä, millä tavoin eduskunnan tarkastusva-
liokunnan esittämät ja muut mahdolliset vaali- ja puoluerahoitusta koskevat kehittä-
misehdotukset olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa. Työryhmän tuli arvioida myös 
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) demokraattisten instituutioiden ja 
ihmisoikeuksien toimiston vuonna 2011 antamien vaali- ja puoluerahoitusta koskevi-
en suositusten1 toteuttamismahdollisuuksia ja tarvittaessa tehdä ehdotukset niiden 
toteuttamiseksi. 

 

Tarkastusvaliokunnan mietintö 

Eduskunnan tarkastusvaliokunta edellytti mietinnössään (TrVM 9/2013 vp.), että val-
tioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin ja selvittää vaali- ja puoluerahoitusta koskevat uu-
distamistarpeet.  Mietinnössä todetaan konkreettisiksi uudistustarpeiksi seuraavat: 

 ilmoitusvelvollisten velvollisuus rahoituksensa muistiin merkitsemiseen tai kam-
panjatilin käyttöön, 

 Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastusoikeuden ulottaminen (erityi-
sesti presidentinvaalissa) tukiyhdistyksiin, 

 kampanjalle euromääräinen katto, jonka ylittämisen jälkeen tulisi tehdä ilmoitus, 
vaikkei ilmoitusvelvollisuus muutoin täyttyisi,  

 mahdollisuus vertailla aiempia vaalirahoitustietoja (kolmansilta osapuolilta saatu-
jen selvitysten avulla), 

 puolueiden toiminta työnantajina ja siihen saadut tuet (esim. korkeakouluharjoit-
telijat), 

 ulkomaisen tuen kiellon suhde EU-instituutioihin ja Pohjoismaiden neuvostoon, 
  

                                                      
1 

http://www.vaalit.fi/material/attachments/vaalit/vaalit/eduskuntavaalit/ETYJinvaaliarviointi2011/286W8jH9j/ETYJn
_raportti_2011_kaannos_suomi.pdf  
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 julkisen tuen kiellon suhde puolueiden eduskuntaryhmiin, valtuustoryhmiin ja 
muihin julkisyhteisöihin kuin valtio ja kunta, 

 puolueen ja ehdokkaan väliseen rahaliikenteeseen liittyvät selvennystarpeet, 
esim. yksityisen henkilön tuki ehdokkaalle puolueen kautta ja ns. läpilaskutukset, 

 VTV:lle toimitettavat tilinpäätösasiakirjat (toimintakertomus, tasekirja) ja toimitta-
misen määräaika (laatiminen vahvistamisen sijasta), 

 VTV:n valvontatehtävän päättymisajankohta (uhkasakkomenettelyn kesto). 
 

Valiokunta totesi myös, että tulee selvittää, mitkä näistä edellyttävät lakimuutoksia ja 
mitkä ovat hoidettavissa VTV:n tai oikeusministeriön toimivallan puitteissa. Toisaalta 
tarkastusvaliokunta totesi myös, että Valtiontalouden tarkastusviraston kokonaisre-
surssien ja kokonaisuudessaan mittavan valvontatehtävän kannalta ei ole tarkoituk-
senmukaista ryhtyä sellaisiin lainsäädännöllisiin uudistuksiin, jotka lisäävät merkittä-
västi viraston tehtäviä. 

Mietinnössään (TrVM 6/2014 vp.) tarkastusvaliokunta totesi vielä, että lainsäädän-
nön uudistustarpeiden selvittämisen yhteydessä tulisi tarkastella myös sitä tukea 
koskevaa rajoitusta, jonka mukaan puolueen ja puolueyhdistyksen tai ehdokkaan on 
huolehdittava, että vaalikampanjaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta mak-
sullisesta mainoksesta käy ilmi maksajan nimi.   

 

ETYJ:n suositukset 

ETYJ suositteli Suomelle vuoden 2011 eduskuntavaaleja koskeneessa raportissaan 
21.7.2011 muun ohella seuraavaa: 

 puoluetuen rajoittaminen vain eduskuntapuolueisiin on omiaan rajoittamaan de-
mokraattista keskustelua ja moninaisuutta (suositus 8),  

 tukena annettaville käteissuorituksille tulisi asettaa yläraja, koska käteislahjoituk-
sia on vaikea valvoa ja ne vähentävät vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä (suosi- 
tus 9),  

 vaalitoiminnan tuottojen ja kulujen ilmoittamistarkkuutta pitäisi edelleen lisätä. 
Tällöin ulkopuolisilla olisi paremmat mahdollisuudet arvioida ilmoituksen luotetta-
vuutta (suositus 10),  

 ennakkoilmoituksista tulisi tehdä pakollisia ja niiden tulisi sisältää senhetkistä 
ajantasaista tietoa kampanjarahoituksesta sen sijaan, että kyseessä olisi ainoas-
taan arvio tuotoista ja kuluista. VTV:n tulisi lisäksi voida tehdä reaaliaikaisia tar-
kastuksia ilmoituksiin (suositus 11),    

 VTV:lle tulisi antaa oikeus tarkastaa ja tutkia ehdokkaiden ja puolueiden rahoitus-
tietoja. Lisäksi suositellaan, että valvonta kohdistettaisiin kaikkiin ehdokkaisiin, ei 
vain läpimenneisiin (suositus 12).  

 valtioneuvoston ei tulisi päättää puoluetukeen liittyvistä sanktioista, koska se on 
aina luonteeltaan puolueellinen. Puolueeton taho voisi olla esimerkiksi VTV. Li-
säksi sanktioiden sisällöstä tulisi säätää tarkemmin lailla (suositus 13). 
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Lisäksi keväällä 2015 tarkastusvaliokunta ehdotti mietinnössään 11/2014 vp, että 
vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön tarkistamista selvittävä työryhmä käy läpi ny-
kyiset säännökset myös siltä osin, mahdollistavatko ne joka tilanteessa ilmoitusvel-
vollisuuden täyttymisen Euroopan parlamentissa tai eduskunnassa toimivan osalta. 
Mikäli näin ei ole, valiokunta kehotti työryhmää esittämään tarvittavat muutokset. 

 

Työryhmän työskentely 

Työryhmä kokoontui seitsemän kertaa 19.12.2014–7.4.2015 välisenä aikana. Työ-
ryhmän puheenjohtajana toimi hallintopäällikkö Timo Elo (Kansallinen kokoomus 
r.p.), jäseninä hallintopäällikkö Ville Wallin (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
r.p.), kauppatieteiden tohtori Kai Järvikare (Perussuomalaiset r.p.), puoluesihteeri 
Timo Laaninen (Suomen Keskusta r.p.), taloussihteeri Eila Viljakainen (Vasemmisto-
liitto r.p.), puoluesihteeri Lasse Miettinen (Vihreä liitto r.p.), puoluesihteeri Johan Jo-
hansson (Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.) ja puoluesihteeri Asmo Maansel-
kä (Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.) sekä pysyvinä asiantuntijoina tilintarkas-
tuspäällikkö Jaakko Eskola Valtiontalouden tarkastusvirastosta, osastopäällikkö Au-
ni-Marja Vilavaara valtioneuvoston kansliasta, vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oike-
usministeriöstä sekä ministeri Lauri Tarasti. Työryhmän sihteerinä on toiminut Heini 
Huotarinen oikeusministeriöstä sekä 31.1.2015 saakka Miikka Rainiala valtioneuvos-
ton kansliasta. 
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2 Nykytilan kuvaus 

 

 

2.1 Lainsäädännön uudistaminen vuosina 2009–2010 

Vuosina 2009–2010 toteutetut vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön uudistukset 
ovat olleet tärkeä askel poliittisen rahoituksen avoimuuden edistämisessä. Uudistus-
ten tavoitteena olikin juuri lisätä puoluerahoituksen avoimuutta sekä ehkäistä korrup-
tiota ja epäasiallisiin sidonnaisuuksiin perustuvaa vaikuttamista puolueiden toimin-
taan.2 

Vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön uudistaminen aloitettiin Suomessa Euroopan 
neuvoston korruptionvastaisen toimielimen GRECO:n (Group of States against Cor-
ruption) suositusten jälkeen. GRECO antoi vuonna 2007 toimittamansa maatarkas-
tuksen perusteella Suomelle useita suosituksia vaali- ja puoluerahoituksen avoimuu-
desta. GRECO on vuonna 2011 todennut Suomen uudistetun lainsäädännön paran-
taneen merkittävästi poliittisen rahoituksen läpinäkyvyyttä.3 

Puolueiden julkisia tukia ja niiden valvontaa uudistava työryhmä (ns. Jatkolan työ-
ryhmä) luovutti mietintönsä valtioneuvostolle kesällä 2010. Työryhmän ehdotuksia 
(mm. paikallistason puoluetuen käyttöönotto) ei kuitenkaan pääosin ole toteutettu. 

 

2.2 Lainsäädännön keskeinen sisältö 

Vaalirahoituksella ehdokkaan vaalirahoituksesta annetussa laissa tarkoitetaan rahoi-
tusta, jolla katetaan ehdokkaan vaalikampanjan toteuttamisesta aikaisintaan kuusi 
kuukautta ennen vaalipäivää ja viimeistään kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen aiheu-
tuneita kuluja riippumatta siitä, milloin nämä maksetaan. 

Vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön uudistamisen yhteydessä puoluelakiin lisättiin 
säännökset tuesta puolueille, puolueyhdistyksille ja puolueiden lähiyhteisöille. Puo-
lueen lähiyhteisöjä ovat sellaiset yhteisöt ja säätiöt sekä niiden rahastot, jonka puo-
lue asianomaisen yhteisön tai säätiön suostumuksella ilmoittaa olevan puolueen lä-
hiyhteisö. 

Puolue, puolueyhdistys ja puolueen lähiyhteisö saavat vastaanottaa kalenterivuoden 
aikana tukea samalta tukijalta enintään 30 000 euron arvosta. Tämä rajoitus ei kui-
tenkaan koske puolueen lähiyhteisön antamaa tukea. Ehdokas, ehdokkaan tukiryh-
mä ja muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö eivät saa vastaanot-
taa suoraan tai välillisesti samalta tukijalta enempää tukea kuin arvoltaan 3 000 eu-
roa kunnallisvaaleissa, 6 000 euroa eduskuntavaaleissa ja 10 000 euroa europarla-
menttivaaleissa. 

                                                      
2
 HE 6/2010 vp 

3
 Greco RC-III (2011) 13E, 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3(2011)13_Finland_FI.pdf  
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Laissa säädetään kiellosta ottaa vastaan tukea julkisyhteisöiltä samoin kuin kiellosta 
ottaa vastaan ulkomaista tukea sekä tukea, jonka antajaa ei voida selvittää. Tukena 
ei kuitenkaan muun muassa pidetä lakiin taikka valtion tai kunnan talousarvioon pe-
rustuvaa avustusta. 

Valtiontalouden tarkastusvirastolle tulee tehdä ilmoitus kaikista ehdokkaan, puolu-
een, puolueyhdistyksen ja puolueen lähiyhteisön saamista vähintään 1 500 euron 
arvoisista tuista ja niiden antajista. Puolueilla on velvollisuus eritellä vaalikampan-
joidensa kulut ja rahoitus.  

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo ehdokkaiden ja puolueiden saamaa tukea, 
vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyä sekä näihin liittyvien asiakirjojen laa-
timista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista. Oikeusministeriö val-
voo puoluelain noudattamista siltä osin kuin valvonta ei kuulu Valtiontalouden tarkas-
tusvirastolle. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa vuosittain puoluelain 9 e §:n 5 momentin ja 
vaalirahoituslain 10 §:n 3 momentin nojalla eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan 
puolue- ja vaalirahoituslainsäädännön valvonnassa. Kertomuksia on annettu tähän 
mennessä neljä kappaletta. Ne sisältävät huomioita lainsäädännön toimivuudesta 
sekä valvonnan toteuttamisen rajoitteista. Tarkastusvaliokunnan mietintöihin 9/2013 
ja 6/2014 on koottu kertomuksista esiin nousseita kehittämistarpeita. 

Venetsian komission ja ETYJ:n Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien 
toimiston (ODIHR) puoluelainsäädännön suuntaviivoissa4  todetaan, että puoluera-
hoituksen sääntely on elintärkeää, jotta turvataan puolueiden itsenäisyys suhteessa 
epäasialliseen lahjoittajien vaikutusvaltaan, varmistetaan puolueille mahdollisuus 
kilpailla tasa-arvoisista lähtökohdista ja luodaan läpinäkyvyyttä poliittisen toiminnan 
rahoitukseen. Yksityiset lahjoitukset puolueille ovat myös yksi poliittisen osallistumi-
sen muoto. Lainsäädännön tehtävänä olisi toisaalta kannustaa kohtuullisiin lahjoituk-
siin ja rajoittaa epäasiallisen suuria lahjoituksia. 

Kun vaali- ja puoluerahoituslainsäädäntöä kehitetään edelleen, päämäärinä ovat: 

 tuoda puolueiden, puolueyhdistysten ja ehdokkaiden saama, mahdollisia sidon-
naisuuksia ulkopuolisiin rahoittajiin aiheuttava tuki äänestäjien tietoon ja arvioita-
vaksi; ja 

 antaa äänestäjille todenmukainen kuva vaalikampanjoiden rahoituksesta ja siitä, 
miten rahat on käytetty. 
 

Lisäksi halutaan varmistaa, että vaali- ja puoluerahoituslainsäädäntöön liittyvät hal-
linnolliset menettelyt ovat mahdollisimman sujuvia puolueiden, ehdokkaiden ja viran-
omaisten näkökulmasta.  

                                                      
4
 Guidelines on Political Party Regulation, hyväksytty Venetsian komission täysistunnossa lokakuussa 2010, 

http://www.osce.org/odihr/77812?download=true  
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3 Työryhmän käsittelemät asiat 

 

 

3.1 Puoluetuen laajentaminen muihin kuin eduskuntapuolueisiin 

ETYJ:n suosituksessa todetaan, että puoluetuen rajoittaminen vain eduskuntapuolu-
eisiin on omiaan rajoittamaan demokraattista keskustelua ja moninaisuutta (suositus 
8). 

Venetsian komission ja ETYJ:n puoluelainsäädäntöä koskevissa suuntaviivoissa 
pidetään hyvänä poliittisen moninaisuuden turvaamisen kannalta, jos julkisen tuen 
saaminen edellyttäisi vähäisempää kannatusta kuin edustajanpaikka parlamentissa.  

 

3.1.1 Puoluetuesta yleisesti 

Vuonna 1967 otettiin valtion tulo- ja menoarvioon määräraha puoluetoiminnan tuke-
miseen. Avustukseen varattu määräraha on vaihdellut vuosikymmenien aikana. Puo-
luetukea on maksettu puoluelain mukaisesti vain sellaisille puolueille, jotka ovat saa-
neet kansanedustajanpaikkoja.5  

Valtion talousarviossa puolueavustukseen varatun määrärahan myöntämispäätök-
sen valmistelu valtioneuvostossa kuuluu valtioneuvoston kansliasta annetun valtio-
neuvoston asetuksen mukaan valtioneuvoston kanslialle.  Avustuksen myöntämisen 
osalta puoluelain 9 §:n 3 momenttiin lisättiin säännös, jonka mukaan avustuksen 
myöntää hakemuksesta valtioneuvosto. Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 
4 §:n 3 kohdan mukaan yhteiskuntapoliittisesti merkittävien määrärahojen jaoista ja 
niiden ehdoista päättää valtioneuvoston yleisistunto. 

Puoluetuen myöntäminen edellyttää sen hakemista. Puolueet ovat toimittaneet edel-
lisen vuoden lopulla tai heti vuoden alusta valtioneuvoston kanslialle avustushake-
muksensa tarvittavine liitteineen mm. luettelon avustusta saavista piiri- ja naisjärjes-
töistä. Valtioneuvoston kanslia on ennen myöntämispäätöksen esittelyä pyytänyt 
avustuksen myöntöpäätösluonnoksesta oikeusministeriön lausunnon. Lausunnon 
pyytämisellä varmistetaan se, että mahdolliset muutokset puolueissa tai niiden avus-
tusten käytössä tulevat päätöksenteossa huomioon otetuiksi.   

 

  

                                                      
5
 Europarlamenttivaalivuosina valtion talousarviossa on aiemmin lisäksi ollut erillinen tiedotusmääräraha, jota on 

käytetty myös muiden kuin eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden europarlamenttivaaleja koskevan tie-
dotustoiminnan tukemiseen. 



14 

3.1.2 Puoluetuen laajentamisesta 

Työryhmä katsoo, että puoluetuen laajentaminen myös muihin kuin eduskuntapuolu-
eisiin on tärkeä periaatteellinen kysymys. Puoluetuki voitaisiin laajentaa myös muihin 
kuin eduskuntapuolueisiin, jos ne saavat vaaleissa kannatusta ja niiden toiminta on 
vakiintunutta.  

Puoluetuen saamisen edellytyksenä vaaleihin osallistuminen ja riittävä kannatus ovat 
perusteltuja puoluetuen luonne huomioon ottaen. Puoluetuella pyritään turvaamaan 
valtakunnallisiin asioihin vaikuttavien puolueiden taloudellista tilannetta ja vähentää 
niiden riippuvuutta yksityisistä intresseistä. Sellaisen puolueen, joka ei saa kannatus-
ta vaaleissa, poliittiset vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset.  Mikäli valtionapua voi-
si saada pelkästään puoluestatuksen perusteella, siitä syntyisi tarpeettomia kuluja ja 
riski väärinkäytöksiin kasvaisi. 

Työryhmä ehdottaa, että mahdollistetaan puoluetuen saaminen myös muille kuin 
eduskuntapuolueille riittävän eduskuntavaaleissa saadun valtakunnallisen kannatuk-
sen perusteella. Valtion talousarvion rajoissa voitaisiin myöntää valtionavustusta 
myös sellaiselle puolueelle, joka viimeksi toimitetuissa eduskuntavaaleissa on saa-
nut vähintään kaksi prosenttia koko maassa annetuista äänistä. Ehdotuksella turvat-
taisiin eduskuntapaikkoja vaille jääneiden puolueiden toimintaedellytyksiä. Avustuk-
sen jakoperusteena olisi puolueen eduskuntavaaleissa saama äänimäärä. Työryhmä 
katsoo, ettei eduskuntapuolueiden puoluetuen jakoperusteita tule tässä yhteydessä 
muuttaa. 

Työryhmä ehdottaa, että samassa yhteydessä muutetaan puoluelain 6 §:ää niin, että 
puoluetukea saavaa puoluetta ei poistettaisi puoluerekisteristä, vaikka se ei olisi 
saanut kansanedustajapaikkoja kaksissa edeltäneissä eduskuntavaaleissa. 

 

TYÖRYHMÄN EHDOTUS 

Valtion talousarvion rajoissa voitaisiin myöntää valtionavustusta myös sellaiselle 
puolueelle, joka viimeksi toimitetuissa eduskuntavaaleissa on saanut vähintään kaksi 
prosenttia koko maassa annetuista äänistä. 

Samassa yhteydessä muutettaisiin puoluelain 6 §:ää niin, että puoluetukea saavaa 
puoluetta ei poistettaisi puoluerekisteristä, vaikka se ei olisi saanut kansanedustaja-
paikkoja kaksissa edeltäneissä eduskuntavaaleissa. 
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3.2 Puoluetuen valvonnan siirtäminen 

ETYJ:n suosituksessa 13 todetaan, että valtioneuvoston ei tulisi päättää puoluetu-
keen liittyvistä sanktioista, koska se on aina luonteeltaan puolueellinen. Puolueeton 
taho voisi olla esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusvirasto. Lisäksi sanktioiden sisäl-
löstä tulisi säätää tarkemmin lailla. 

 

3.2.1 Yleistä valvonnasta 

Vuoden 2010 lainmuutoksen yhteydessä puoluelain 9 e §:n mukaan oikeusministeri-
ön tehtäväksi jäi edelleen valvoa 9 §:ssä tarkoitetun avustuksen käyttöä sekä puo-
luelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista siltä osin 
kuin valvonta ei kuulu valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi. Jos puolueavus-
tusten valvonnassa ilmenisi puoluelain 11 §:ssä tarkoitettuja seikkoja, voisi valtio-
neuvoston yleisistunto voi määrätä 9 §:ssä tarkoitetun avustuksen maksamisen lope-
tettavaksi sekä jo maksetun avustuksen tai sen osan takaisin perittäväksi. Puoluetu-
en myöntöpäätöksen valmisteluun kuuluu sen selvittäminen, että minkään puolueen 
osalta ei ole aihetta ryhtyä avustuksen takaisinperintään.  

Maksaminen voidaan määrätä lopetettavaksi tai jo maksettu avustus kokonaan tai 
osittain takaisin perittäväksi myös puolueelta, joka olennaisesti laiminlyö puoluelain 
mukaan sille kuuluvan velvollisuuden. Jos velvollisuuden laiminlyöjä on avustuspää-
töksessä tarkoitettu muu yhdistys, avustuksen maksamisen lopettaminen tai ta-
kaisinperintä voi koskea vain sille osoitettua avustuksen osaa. Oikeusministeriön 
tulisi toimittaa valvonnassaan esiin tulleista tai tietoonsa saamista seikoista välittö-
mästi tieto valtioneuvoston kanslialle, jotta se voisi valmistella avustuksen maksatuk-
sen keskeyttämis- tai takaisinperintäpäätöksen. 

Tarkastusviraston tehtävänä on toimia riippumattomana valtiontalouden ulkoisena 
tarkastajana. Asemansa perusteella tarkastusvirasto voi riippumattomasti arvioida 
esimerkiksi valtionapuviranomaisten toimintaa. Suositusta puoluelain nojalla myön-
nettävän valtionavustuksen eli puoluetuen valvonnan siirtämisestä on arvioitava 
VTV:n perustuslaillisen roolin näkökulmasta. 

 

3.2.2 Valvontatehtävän perustuslakinäkökulmasta 

Valtiontalouden tarkastusviraston näkemyksen mukaan puoluelain mukaiset valtion-
avustuksen valvontatehtävät olisivat käytännössä ristiriidassa perustuslain 90 §:n 
kanssa. Mikäli tarkastusvirastosta tulisi valtionapuviranomainen esimerkiksi valvon-
nan osalta, se olisi jatkossa estynyt tarkastamaan koko valtionavustusketjua, eikä 
tällaiseen muutokseen olisi valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttäviä perusteita. 

Työryhmässä asiantuntijana kuultu oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Tuula Ma-
juri totesi, ettei valtiosääntöisistä syistä ole ehdotonta estettä osoittaa Valtiontalou-
den tarkastusvirastolle puoluetuen käytön valvontatehtävää. Perustuslakivaliokunta 
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on aiemmin suhtautunut joustavasti siihen, että tarkastusvirastolle on osoitettu joita-
kin erityisiä hallintotehtäviä, kuten ehdokkaiden vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuu-
den valvonta. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että johtuen VTV:n riippumatto-
masta ja puolueettomasta roolista VTV on tämänkaltaiseen valvontatehtävään sopi-
vampi kuin valtioneuvoston osana toimiva oikeusministeriö. 

Majurin mukaan pohdittaessa sopivinta toimijaa puolueiden valtionavustuksen käy-
tön valvontaan, on mietittävä isoa kuvaa: mitkä muut ovat järkeviä ja perusteltuja 
vaihtoehtoja? Oikeusministeriö ei ole paras mahdollinen toimija. Sen sijaan VTV on 
perustellumpi tämänkaltaisten johtopäätösten tekemiseen. On otettava huomioon, 
että VTV:llä on jo nyt puolueiden valvonnassa tehtäviä. Tällöin valvonnan siirtäminen 
täydentäisi jo olemassa olevaa kokonaisuutta. Puolueiden erityisasema tiukasti val-
tioelinten toimintaan kytkeytyvinä toimijoina on huomioitu perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytännössä. Maksatuksen keskeytystä ja takaisinperintää koskevat hallin-
topäätökset voisivat yhä olla valtioneuvostolla VTV:n valvonnassa esiin tulleiden ha-
vaintojen pohjalta. 

Akatemiaprofessori Kaarlo Tuori totesi kirjallisessa asiantuntijalausunnossaan, että 
Valtiontalouden tarkastusvirastolle tavallisella lailla osoitettavilta tehtäviltä edellyte-
tään asiallisia liittymäkohtia perustuslain osoittamiin tehtäviin, ja niiden on oltava so-
pusoinnussa PL 90.2 §:ssä edellytetyn viraston riippumattomuuden kanssa. Perus-
tuslakivaliokunnan mietinnöt 2/2009 vp ja 3/2010 vp osoittavat, että virastolle voi-
daan perustuslain estämättä tavallisella lailla uskoa myös vaali- ja puoluerahoituksen 
valvontatehtäviä. Tuori pitää mahdollisena, että Valtiontalouden tarkastusvirastolle 
siirretään oikeusministeriölle puoluelain mukaan nykyisin kuuluvat tehtävät. Riippu-
mattomuusperustelu, johon perustuslakivaliokunta nojautui katsoessaan, että vaali-
rahoituslain valvontatehtävät soveltuvat paremmin tarkastusvirastolle kuin oikeusmi-
nisteriölle, on merkityksellinen myös puoluetuen valvonnassa. 

 

3.2.3 Valvontatehtävän suorittamisesta 

Mikäli tarkastusviraston tehtäväkenttää laajennetaan kattamaan muita kuin valtionta-
louden ulkoiseen tarkastamiseen liittyviä tehtäviä, on riskinä, että tarkastusvirasto 
estyisi hoitamasta sille perustuslaissa säädettyä tehtävää. Perustuslakivaliokunta on 
todennut, että VTV:lle osoitettavat ylimääräiset tehtävät eivät saa vaarantaa tarkas-
tusviraston riippumattomuutta. Lisäksi niillä tulee olla riittävä yhteys viraston perus-
tehtävään. 

Kun arvioidaan sopivinta tahoa hoitamaan puoluetuen käytön valvontaa, on otettava 
huomioon puolueiden erityisasema ja kytkentä valtioelinten toimintaan. Lisäksi on 
otettava huomioon VTV:n perustuslaillinen tehtävä ja sen turvaaminen, ministeriön 
asema ministerin johdon alaisena (laki valtioneuvostosta 6, 15 ja 16 §) sekä toimin-
nallinen kokonaisuus, joka puolueiden varojen ja tilinpidon valvonnasta muodostuu. 
Puoluetuki on tiukasti kytköksissä demokraattisen päätöksenteon edellytyksiin ja sen 
valvontaa on siitä syystä arvioitava eri lähtökohdista kuin muiden puolueille tai muille 
yhdistyksille myönnettävien avustusten valvontaa. 
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Nykyinen lainsäädäntö on johtanut siihen, että VTV on jo keskeinen toimija puoluei-
den rahoituksen valvonnassa. Puolueiden on toimitettava samat tilinpäätösasiakirjat 
oikeusministeriölle ja VTV:lle, jotka kumpikin valvovat tosiasiallisesti sitä, miten puo-
lueen kirjanpito on järjestetty, mistä rahaa tulee ja mihin sitä käytetään. Oikeusminis-
teriön ja VTV:n valvonta kohdistuvat toki eri asioihin. Siitä huolimatta puolueiden val-
tionavustuksen käytön valvonnasta yhdessä VTV:n muiden puolueiden varainkäytön 
valvontatehtävien kanssa muodostuu luonnollinen toiminnallinen kokonaisuus. 

Puolueet ovat ilmaisseet käsityksenään, että kahden eri valvojatahon usein melko 
samanaikainen ja päällekkäinen tarkastustoiminta on aiheuttanut puolueille tarpee-
tonta lisätyötä. 

Valtiontalouden tarkastusviraston roolia myös puoluetuen käytön valvonnassa tulee 
tarkastella perustuslain näkökulmasta. Valtiontalouden tarkastusvirastoa voidaan 
kuitenkin pitää sopivampana valvojana kuin oikeusministeriötä, jota johtaa jonkin 
yksittäisen puolueen ministeri. Työryhmä korostaa, että valvonnan siirtäminen ei saa 
merkitä VTV:n muuttumista yleiseksi valtionavustusten valvontaviranomaiseksi vaan 
liittyy puolueiden erityiseen asemaan ja niiden tehtäviin.  

Työryhmässä nostettiin esiin myös puoluelain 9 d §:n säännös, jonka mukaan puolu-
een on toimitettava tilinpäätösasiakirjat sekä VTV:lle että oikeusministeriölle. Kun 
puolueiden varainkäytön valvonta siirtyy yhdelle viranomaiselle, myöskään asiakirjo-
ja ei ole tarpeen toimittaa enää kuin VTV:lle. Tämä helpottaa osaltaan puolueiden 
hallinnollista taakkaa. 

 

TYÖRYHMÄN EHDOTUS 

Työryhmä ehdottaa, että puoluelain 9 e §:ssä kuvattu puoluetuen valvontatehtävä 
siirretään oikeusministeriöltä Valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi. Jatkoval-
mistelussa on selvitettävä, päättäisikö valtioneuvoston yleisistunto edelleen puo-
luetuen myöntäjänä sen mahdollisesta takaisinperinnästä. 

 

3.3 Ilmoitusvelvollisten alan laajentaminen 

ETYJ:n suosituksessa 12 todetaan, että valvonta tulisi kohdistaa kaikkiin ehdokkai-
siin, ei vain läpimenneisiin. Tarkastusvaliokunnan mietinnössä TrVM 9/2013 vp eh-
dotetaan selvitettäväksi Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusoikeuden laajen-
tamista tukiyhdistyksiin. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi kampanjalle euromääräi-
nen katto, jonka ylittämisen jälkeen tulisi tehdä ilmoitus vaalirahoituksesta, vaikkei 
ilmoitusvelvollisuus muutoin täyttyisi. 

Ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 5 §:n mukaan velvollinen tekemään il-
moituksen vaalirahoituksesta on: 

  



18 

1. eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi valittu ja vaalien tulosta vahvistettaessa 
varaedustajaksi määrätty; 

2. presidentinvaalissa ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsi-
jayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies; 

3. kunnallisvaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valittu; 
4. europarlamenttivaaleissa Euroopan parlamentin jäseneksi valittu ja vaalien tulos-

ta vahvistettaessa varajäseneksi määrätty. 
 

 

3.3.1 Kaikkien ehdokkaiden ilmoitusvelvollisuus 

Vaalirahoituslainsäädännön lähtökohtana on, että voidaan selvittää valtaa käyttävien 
henkilöiden sidonnaisuuksia. Tämän lähtökohdan mukaisesti ilmoitusvelvollisten piiri 
on rajattu vain läpipäässeisiin ehdokkaisiin. Tämä tapa tarkastella poliittisen toimin-
nan rahoitusta on kuitenkin melko kapea. Joidenkin näkökulmien osalta tarkastusoi-
keuden laajentaminen myös muihin kuin valituksi tulleisiin voisi olla tarkoituksenmu-
kaista. On todennäköistä, että näkyvästi kampanjoinut ehdokas vaikuttaa puolueen-
sa äänimäärään ja siten puolueen vaalimenestykseen. Lisäksi esimerkiksi kuntavaa-
leissa henkilö, jota ei ole valittu valtuustoon, voi kuitenkin saada merkittäviä tehtäviä 
lautakunnissa.  

Valvonnan kohdistamiseen kaikkiin ehdokkaisiin liittyy käytännöllisiä ja taloudellisia 
ongelmakohtia. Valvottavien piirin laajentaminen edellyttäisi merkittävää resurssien 
lisäämistä valvontaan. Lisäksi on mahdollista, että laaja ja kattava ilmoitusvelvolli-
suus vähentäisi halukkuutta asettua ehdolle erityisesti kuntavaaleissa ja heikentäisi 
tältä osin edustuksellisen demokratian toimivuutta. Työryhmä katsoo, ettei ilmoitus-
velvollisuutta tule laajentaa koskemaan kaikkia ehdokkaita. 

 

3.3.2 Merkittävän määrän rahaa käyttäneiden ilmoitusvelvollisuus 

Työryhmä katsoo, ettei ilmoitusvelvollisuutta tule laajentaa niihin ehdokkaisiin, jotka 
ovat käyttäneet merkittävän määrän rahaa kampanjaan, mutta eivät ole tulleet vali-
tuksi. Mikäli tällainen säännös olisi, sen noudattaminen olisi ehdokkaiden vapaaeh-
toisuuden varassa. Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei olisi mahdollisuutta selvit-
tää, ketkä ehdokkaista kuuluvat sen valvonnan piiriin. Merkittävän rahamäärän käyt-
täminen kampanjaan ilman läpipääsyä ei yleensä myöskään anna henkilölle sellaista 
valta-asemaa, että ilmoitusvelvollisuus olisi valtaa käyttävien sidonnaisuuksien selvit-
tämiseksi tarpeen. 
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3.3.3 Tukiyhdistysten ilmoitusvelvollisuus presidentinvaalissa 

Presidentinvaalissa ilmoitusvelvollinen vaalirahoituksesta on puolue. Lain säätämi-
sen jälkeen on todettu, että presidentinvaalikampanjat ovat kuitenkin enemmän tu-
kiyhdistys- kuin puoluevetoisia. Vaikka presidentinvaaleissa tukiyhdistyksillä on kes-
keinen rooli, ei tarkastusviraston tietojensaantioikeus nykyisellään koske tukiyhdis-
tyksiä. Myöskään puolueella ei ole tiedonsaantioikeutta tukiyhdistyksiltä. 

Työryhmä esittää Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusoikeuden laajentamista 
presidentinvaalissa tukiyhdistyksiin. Laajentaminen helpottaisi viraston sekä puoluei-
den työtä, kun valvonta kohdistuu niihin toimijoihin, jotka tosiasiallisesti toteuttavat 
presidentinvaalikampanjoita. 

 

3.3.4 Ilmoitusvelvollisuus europarlamenttivaaleissa 

Tarkastusvaliokunnan mietinnössä 11/2014 vp kiinnitettiin huomiota ilmiöön, jossa 
esimerkiksi Euroopan parlamentin jäseneksi valittu henkilö asettuu kesken vaalikau-
den kansanedustajaehdokkaaksi tai kansanedustaja asettuu kesken kauden ehdok-
kaaksi europarlamenttivaaleihin. Valiokunta ehdotti, että vaali- ja puoluerahoituslain-
säädännön tarkistamista selvittävä työryhmä käy läpi nykyiset säännökset myös siltä 
osin, mahdollistavatko ne joka tilanteessa ilmoitusvelvollisuuden täyttymisen Euroo-
pan parlamentissa tai eduskunnassa toimivan osalta. Mikäli näin ei ole, valiokunta 
kehottaa työryhmää esittämään tarvittavat muutokset. 

Ilmoitusvelvollisuus perustuu tilanteeseen vaalitulosta vahvistettaessa. Muilla kuin 
valituksi tai varasijalle tulleella ei ole velvollisuutta toimittaa tai säilyttää vaalirahoitus-
tietoja. Mikäli ilmoitusvelvollisuus voisi astua voimaan myöhemmin vaalikauden ai-
kana, ilmoitus voisi perustua ainoastaan arvioon. Tällainen ilmoitus ei antaisi luotet-
tavaa ja vertailukelpoista tietoa henkilön sidonnaisuuksista. Lisäksi ilmoitusten oi-
keellisuuden valvonta olisi vaikeaa. 

Euroopan parlamenttiin on noussut edustajia kesken kauden myös ensimmäisen 
varasijan ulkopuolelta. Työryhmä katsoo, että tästä huolimatta olisi epätarkoituksen-
mukaista, jos ilmoitusvelvollisuus voisi syntyä kesken vaalikauden. Ilmoitusvelvollis-
ten pitää olla tiedossa jo vaalitulosta vahvistettaessa.  

Työryhmä ehdottaa, että ilmoitustarkkuuden parantamiseksi ilmoitusvelvollisuus laa-
jennetaan europarlamenttivaaleissa koskemaan myös toista varaedustajaa. Tämä 
edellyttää muutosta lakiin ehdokkaan vaalirahoituksesta. Vaalilain mukaisesti tulosta 
vahvistettaessa määrätään vain yksi varaedustaja. VTV ilmoittaisi toiselle varasijalle 
päässeelle ilmoitusvelvollisuudesta.  

 

  



20 

TYÖRYHMÄN EHDOTUS 

Työryhmä ehdottaa, että ilmoitusvelvollisuus laajennetaan koskemaan presidentin-
vaalissa tukiyhdistyksiä ja europarlamenttivaaleissa toista varaedustajaa. 

Työryhmä ehdottaa, että ilmoitusvelvollisuutta ei laajenneta kaikkiin ehdokkaisiin tai 
ehdokkaisiin, jotka ovat käyttäneet merkittävän määrän rahaa kampanjaan. 

 

3.4 Mainoksen maksajan nimen ilmoittamista koskeva sääntely 

Mietinnössään (TrVM 6/2014 vp.) tarkastusvaliokunta totesi, että lainsäädännön uu-
distustarpeiden selvittämisen yhteydessä tulisi tarkastella myös sitä tukea koskevaa 
rajoitusta, jonka mukaan puolueen ja puolueyhdistyksen tai ehdokkaan on huolehdit-
tava, että vaalikampanjaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta maksullisesta 
mainoksesta käy ilmi maksajan nimi.   

Työryhmä ei pidä mainoksen maksajan nimen ilmoittamista koskevaa sääntelyä on-
gelmallisena. Säännöstä ei tosin voida viranomaistoimin valvoa, mikä osaltaan hei-
kentää säännöksen toimivuutta. Käytännössä on kuitenkin havaittu, että muun mu-
assa media ja kilpailevat puolueet nostavat esiin, jos mainoksen maksajan nimen 
ilmoittamista koskevaa sääntelyä ei noudateta. Lisäksi käytännössä on koettu tar-
peettomaksi ilmoittaa maksajana esimerkiksi ehdokkaan tukiyhdistys tai puolue. 
Mainoksen maksajaa ei kuitenkaan tarvitse erikseen kirjoittaa auki, jos se muuten 
käy yksiselitteisesti ilmi mainoksesta. 

Mainoksen maksajan nimen ilmoittamista koskevalla sääntelyllä on yritetty ehkäistä 
ns. negatiivista kampanjointia eli poliittisten vastustajien mustamaalaamista tunte-
mattomien tahojen mainoksilla. Suomessa ei ole kuitenkaan esiintynyt tällaista kam-
panjointia, joten sääntelyllä ei ole ollut juurikaan merkitystä alkuperäisessä tarkoituk-
sessaan negatiivisen kampanjoinnin estämisessä. Säännöksen on koettu paranta-
van avoimuutta ja palvelevan äänestäjien tiedonsaantia vaalikampanjan rahoitukses-
ta.  

 

TYÖRYHMÄN EHDOTUS 

Työryhmä ehdottaa, että mainoksen maksajan nimen ilmoittamista koskeva sääntely 
säilytetään entisellään. 
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3.5 Kampanjatilin käyttövelvollisuus 

Tarkastusvaliokunnan mietinnössä TrVM 9/2013 vp pidettiin perusteltuna, että ilmoi-
tusvelvollisella tulee olla muistiinmerkitsemisvelvollisuus vaalirahoituksensa tuloista 
ja menoista tai että ilmoitusvelvollisen tulee käyttää erillistä kampanjatiliä sekä säilyt-
tää nämä asiakirjat tietyn määräajan. Tarkastusviraston tulee voida pyytää nähtä-
väkseen ao. dokumentit. Tämä olisi omiaan vahvistamaan luottamusta ilmoitusten 
oikeellisuuteen ja riittävyyteen, mutta ei olisi liiallinen lisävaatimus ehdokkaaksi ryh-
tyvälle. 

Vastaava toive sisältyy ETYJ:n suosituksiin (suositus 10). ETYJ:n mukaan vaalitoi-
minnan tuottojen ja kulujen ilmoittamistarkkuutta pitäisi edelleen lisätä. Tällöin ulko-
puolisilla olisi paremmat mahdollisuudet arvioida ilmoituksen luotettavuutta. 

Ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 8 §:n 3 momentissa säädetään, että il-
moitusvelvollisen on pyydettäessä annettava kampanjatiliotteella tai vastaavalla ta-
valla sellaisia ilmoitusta täydentäviä tietoja ja selvityksiä, jotka saattavat olla tarpeen 
ilmoituksen oikeellisuuden ja riittävyyden tarkistamisessa. Tämän voidaan tulkita 
tarkoittavan velvollisuutta rahoituksen muistiin merkitsemiseen. Lisäksi rekisteröidyt 
tukiyhdistykset ovat kirjanpitovelvollisia. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tuonut esiin, että vaalirahoituslain 8 §:n 3 mo-
mentin täsmentäminen yhtenäistäisi menettelyitä. Käytännössä tiukemmin määritelty 
muistiinmerkitsemisvelvollisuus mahdollistaisi tarkastusviraston lähettämien selvitys-
pyyntöjen paremman kohdistamisen. Jotkut ehdokkaat ovat ilmoittaneet vastauksena 
Valtiontalouden tarkastusviraston aiempiin selvityspyyntöihin, että heillä ei ole kam-
panjatiliä. 

Pankeilla on erilaisia käytäntöjä sen suhteen, voiko ehdokkaan tukiyhdistys avata 
pankkitilin. Käytännössä monilla tukiyhdistyksillä on ollut vaikeuksia saada avattua 
pankkitiliä, mikä vaikeuttaa kampanjan toteuttamista sekä tulojen ja menojen seuran-
taa. Silti etenkin eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa kampanjatilin käyt-
tö on jo nyt hyvin yleistä. 

Työryhmä katsoo, että ehdokkaaksi asettumiseen liittyviä velvollisuuksia ei tulisi lisä-
tä nykyisestä etenkään kuntavaalien osalta. Kun kampanjatilin käyttövelvollisuus 
jouduttaisiin asettamaan kaikille ehdokkaille, sillä ilmoitusvelvolliset määräytyvät vas-
ta vaalien tuloksen tultua julki eli jälkikäteen, tämä velvollisuus olisi koskenut esimer-
kiksi vuoden 2012 kunnallisvaaleissa noin 37 000 ehdokasta. Työryhmän mielestä 
eri vaaleissa ei pitäisi olla kovin erilaisia sääntöjä rahoituksen muistiin merkitsemi-
sestä, koska erilaiset säännöt ovat käytännön toiminnassa ongelmallisia. Näin ollen 
työryhmä ehdottaa, ettei säännöksiä tältä osin tulisi muuttaa.  

Työryhmä ei ehdota lainsäädännön muuttamista tältä osin, mutta korostaa, että 
muistiinmerkitsemisvelvollisuus on jo nykyisen vaalirahoituslain 8 §:n 3 momentin 
perusteella olemassa. Näin ollen nykylainsäädäntöä yksiselitteisesti voidaan jo pitää 
ETYJ:n suosituksen mukaisena. 

Tavoite siitä, että Valtiontalouden tarkastusvirasto saisi lisäselvityspyyntöihin oikei-
siin asioihin keskittyviä vastauksia, voidaan mahdollisesti saavuttaa ohjeistuksen 
parantamisella. Valtiontalouden tarkastusviraston tulisi ohjeistaa ehdokkaita etukä-
teen siitä, minkälaisia vaalirahoitusilmoituksen taustatietoja tulisi merkitä muistiin 
kampanjan aikana. 
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TYÖRYHMÄN EHDOTUS 

Työryhmä ehdottaa, että lainsäädäntöä ei muuteta kampanjatilin käyttövelvollisuu-
den osalta. 

 

3.6 Käteislahjoituksen kieltäminen 

ETYJ:n suosituksen 9 mukaan tukena annettaville käteissuorituksille tulisi asettaa 
yläraja, koska käteislahjoituksia on vaikea valvoa ja ne vähentävät vaalirahoituksen 
läpinäkyvyyttä. 

Vaalirahoituslainsäädännössä ei ole erityissääntelyä käteisen osalta, vaan kaikki 
maksuvälineet ovat samanarvoisessa asemassa. Käteislahjoituksia koskee siis sa-
ma ilmoitusvelvollisuus kuin mitä tahansa muuta tukea. Käteissuorituksia on vaike-
ampi valvoa kuin tilisiirtoja, jos käteissuorituksista ei pidetä kirjaa. Tällainen toiminta-
tapa on kuitenkin lainvastainen. 

Työryhmä ei esitä tukena annettaville käteissuorituksille ylärajan asettamista. Mak-
suvälineitä tulee kohdella lähtökohtaisesti samalla tavalla, eikä käteisen asettamisel-
le eri asemaan ole perusteita. Käteislahjoitusten ylärajan noudattamista olisi myös 
hyvin vaikea valvoa. 

 

TYÖRYHMÄN EHDOTUS 

Työryhmä ehdottaa, että käteislahjoituksia ei rajoiteta. 

 

3.7 Julkisen ja ulkomaisen tuen kiellon suhde eräisiin tavanomaisiin 
yhdistys- ja puoluetoimintaan liittyviin suorituksiin 

Tarkastusvaliokunnan näkemyksen mukaan tulisi selventää tilanteita, jotka liittyvät 
puolueiden toimintaan työnantajina ja siihen saatuihin tukiin (esim. korkeakouluhar-
joittelijat), ulkomaisen tuen kiellon suhde EU-instituutioihin ja Pohjoismaiden neuvos-
toon sekä julkisen tuen kiellon suhde puolueiden eduskuntaryhmiin, valtuustoryhmiin 
ja muihin julkisyhteisöihin kuin valtio ja kunta. 

Puoluelakiin sisältyy kielto vastaanottaa ulkomaista tukea. Kiellon tarkoituksena on 
rajoittaa epäasiallista ulkomaista vaikuttamista Suomen poliittiseen toimintaan. Kielto 
ei koske tukea yksityishenkilöiltä eikä tukea puolueen aatesuuntaa edustavilta kan-
sainvälisiltä yhteisöiltä ja säätiöiltä. Sääntely sallii siten tuen vastaanottamisen esi-
merkiksi puolueen eurooppalaiselta kattojärjestöltä tai Euroopan parlamentista oman 
parlamenttiryhmän kautta. 
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Käytännön tarkastustoiminnassa on ollut epäselvää, tarkoittaako ulkomaisen tuen 
kielto myös sitä, että puolueet eivät voisi vastaanottaa esimerkiksi Euroopan parla-
mentin vierailijaryhmäkorvausta, vaikka puolueen ryhmä tekisi matkan Euroopan 
parlamenttiin. Esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksessa vuoden 
2013 puoluerahoituksen valvonnasta todetaan, että puolueet ovat saaneet maksuja 
välikäsien kautta Euroopan parlamentilta ja Pohjoismaiden neuvostolta. VTV:n mu-
kaan näitä voidaan pitää ainakin osaksi kiellettynä tukena, koska puoluelaissa ei ole 
kansainvälisten järjestöjen maksamia avustuksia koskevia poikkeuksia. 

Koska ulkomaisen tuen kielto on tarkoitettu estämään epäterve vaikuttaminen Suo-
men poliittiseen elämään ulkomailta, säädöksen tarkoituksena ei ole ollut estää EU:n 
tai Pohjoismaiden neuvoston budjettiin perustuvien avustusten vastaanottamista. 
Vastaava säännös koskee valtion tai kunnan budjettiin perustuvien avustusten sul-
kemista pois julkisen tuen kiellon piiristä.  

Tarkastusvaliokunnan esiin ottamat tilanteet liittyvät ennen muuta avustuksiin, jotka 
myönnetään kustannusperusteisesti menojen korvaamiseen. Tarkoituksena lainmuu-
toksissa ei ole ollut sulkea pois tämänkaltaisia suorituksia, vaan niiden voitaisiin kat-
soa olevan tavanomaiseen järjestötoimintaan kuuluvia käyvän arvon mukaisia suori-
tuksia.  

Työryhmä katsoo, että harjoittelijan palkkaamiseen oppilaitokselta saatavaa avustus-
ta ei tulisi pitää tukena. Tämä kattaa tuet, jotka saadaan oppilaitoksilta, kun kyse on 
tutkintoon johtavaan koulutukseen sisältyvästä harjoittelusta.  

Työryhmä katsoo, että valtioiden välisten kansainvälisten järjestöjen talousarviosta 
maksettua avustusta matka- ym. kuluihin ei tulisi pitää kiellettynä tukena.  

Puolueen eduskuntaryhmä ja valtuustoryhmä ovat vaali- ja puoluerahoituslainsää-
dännön näkökulmasta puolueyhteisön ulkopuolella. Näin ollen niitä eivät koske mit-
kään erilliset säännöt puolueen tai ehdokkaan tukemisesta. Eduskunta- tai valtuusto-
ryhmiin ei myöskään kohdistu ilmoitusvelvollisuutta tai rahoituksen valvontaa. 

 

TYÖRYHMÄN EHDOTUS 

Työryhmä ehdottaa, että Valtiontalouden tarkastusvirasto ottaa työryhmän edellä 
esittämät huomiot esiin tarkastustoiminnassa. Työryhmän mukaan lainsäädäntömuu-
toksiin ei ole tarvetta. 
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3.8 Valtiontalouden tarkastusviraston toimivaltuudet valvonnan 
toimittamisessa 

3.8.1 Valvontatehtävän kesto 

Tarkastusvaliokunta katsoo, että Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävän 
päättymisajankohtaa tulisi muuttaa uhkasakkomenettelyn keston vuoksi.  

Vaalirahoituslain 10 §:n mukaan 3 momentin mukaan Valtiontalouden tarkastusviras-
to antaa eduskunnalle kertomuksen kahdeksan kuukauden kuluessa vaalien tulok-
sen vahvistamisesta. Hallituksen esityksen 13/2009 perusteella Valtiontalouden tar-
kastusviraston 10 §:ssä tähän päättyisi myös ilmoitusvelvollisen velvollisuus lisätieto-
jen ja selvitysten toimittamiseen. 

Tarkastusviraston valvontatehtävien perusteella ilmoitusvelvollista voidaan kehottaa 
toimittamaan puuttuva vaalirahoitusilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. 
Kehotuksen tehosteena voidaan käyttää uhkasakkomenettelyä.  

Kunnallisvaalien kokemusten perusteella asetettu määräaika voi aiheuttaa ongel-
man, mikäli ilmoitusvelvollinen pyrkii aktiivisesti välttämään ilmoituksen tekemistä. 
Prosessi voi viivästyä, jos uhkasakon asettamisesta valitetaan tai uhkasakon aset-
tamis- tai maksuunmääräämispäätöstä ei saada toimitettua haastemiehen välityksel-
lä ilmoitusvelvolliselle tiedoksi. 

Työryhmä ehdottaa, että Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävän päätty-
misajankohta tulisi kirjata täsmällisesti lakiin, kun säännöksiä avataan. Tarkoituksena 
on, että valvontatehtävä päättyy 8 kuukauden kuluttua vaalien tuloksen vahvistami-
sesta. Tämä ei kuitenkaan estä saattamasta päätökseen jo aiemmin aloitettuja val-
vontaprosesseja. Mikäli tarkastusvirasto on antanut valvontatehtäväänsä liittyen ke-
hotuksen ilmoitusvelvolliselle tietojen toimittamiseksi tai ilmoituksen täydentämiseksi, 
se voisi kahdeksan kuukauden määräajan estämättä hoitaa valvontaprosessin lop-
puun. 

 

3.8.2 Vertailutietojen hyödyntäminen valvonnassa 

ETYJ:n suosituksessa 12 todetaan, että Valtiontalouden tarkastusvirastolle tulisi an-
taa oikeus tarkastaa ja tutkia ehdokkaiden ja puolueiden rahoitustietoja. Vastaavasti 
tarkastusvaliokunnan mietinnössä mainitaan, että VTV:llä tulisi olla mahdollisuus 
vertailla vaalirahoitustietoja. Tällä tarkoitetaan ilmoituksen oikeellisuuden tarkasta-
mista kolmansilta tahoilta saatavien selvitysten perusteella. 

Mahdollisuus vaatia vertailutietoja on rajattu vaalirahoituslaissa ja sen esitöissä. Vel-
vollisuus tietojen toimittamiseen koskee ainoastaan ilmoitusvelvollista. Tarkastusvi-
rastolla ei ole oikeutta vaatia ilmoituksen oikeellisuuden tarkistamiseksi selvityksiä ja 
lisätietoja kolmansilta tahoilta. Valtiontalouden tarkastusviraston näkökulmasta oike-
us vaatia näitä vertailutietoja auttaisi valvonnan toteuttamisessa. Nykyisin mediata-
loilla on tosiasiallisesti parempaa tietoa ehdokkaan vaalikampanjasta kuin valvovalla 
viranomaisella, koska ne voivat esimerkiksi selvittää ilmoituskuluja omasta reskont-
rastaan ja verrata tietoa ehdokkaan vaalirahoitusilmoitukseen.  



25 

Työryhmä pitää ongelmallisena ajatusta siitä, että kolmansille osapuolille säädettäi-
siin vaalirahoituslainsäädännössä tiedonantovelvollisuus. Sen rajaaminen esimerkik-
si liikesalaisuuksien ja yksityisyyttä koskevien tietojen osalta olisi vaikeaa. Näin ollen 
Valtiontalouden tarkastusviraston oikeutta pyytää kolmansilta osapuolilta vertailutie-
toja valvontaa varten ei pidetä perusteltuna toteuttaa. Ehdokkaalla on nykylainsää-
dännönkin puitteissa velvollisuus toimittaa kaikki tarvittavat tiedot. 

 

3.8.3 Valvonnassa käytettävien asiakirjojen toimittamisesta 

Tarkastusvaliokunnan mietinnössä edellytettiin VTV:lle toimitettavien tilinpäätösasia-
kirjojen (toimintakertomus, tasekirja) ja toimittamisen määräajan selvittämistä (laati-
minen vahvistamisen sijasta).  

Puoluelain 9 d §:n 1 momentin mukaan puolue toimittaa valtiontalouden tarkastusvi-
rastolle ja oikeusministeriölle puolueen ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyk-
sen tilintarkastuskertomuksen ja tilinpäätöksen liitteineen sekä 9 a §:n 1 momentissa 
tarkoitetut tilitykset ja tiedot. Avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen on tätä 
varten toimitettava vastaavat asiakirjat ja tiedot asianomaiselle puolueelle. Puolueen 
asiakirjat ja tiedot toimitetaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun puolueen tilin-
päätös on vahvistettu. Avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen asiakirjat ja tie-
dot toimitetaan yhden kuukauden kuluessa yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistami-
sesta. 

Työryhmä katsoo, että tarkastusvaliokunnan ehdotus puoluelain 9 d §:n muuttami-
sesta tältä osin yhtenäistäisi tietojen toimittamisen menettelyitä ja ajankohtaa. Puo-
lueet kokevat kuitenkin ongelmalliseksi, että toimittamisen määräaika olisi sidottu 
tilinpäätöksen laatimiseen, eikä sen vahvistamiseen, koska vasta vahvistettu tilinpää-
tös on lopullinen. Työryhmä ehdottaa, että kun puoluelaki avataan 9 d §:ää voidaan 
täsmentää niin, että toimitettavan tilinpäätöksen asemesta mainittaisiin toimintaker-
tomus ja tasekirja. 

 

TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET 

Työryhmä ehdottaa, että Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävän päätty-
misajankohta tulisi kirjata täsmällisesti lakiin niin, että valvonta päättyy 8 kuukauden 
kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta. Tämä määräaika ei kuitenkaan ole es-
teenä sille, että ennen määräajan umpeutumista aloitettu valvontatehtävä viedään 
loppuun. 

Työryhmä ehdottaa, että Valtiontalouden tarkastusviraston oikeutta pyytää kolman-
silta osapuolilta vertailutietoja valvontaa varten ei laajenneta. 

Työryhmä ehdottaa, että kun puoluelaki avataan 9 d §:ää voidaan täsmentää niin, 
että toimitettavan tilinpäätöksen asemesta VTV:lle toimitettaisiin toimintakertomus ja 
tasekirja. 
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3.9 Ennakkoilmoitukset 

ETYJ suosittelee, että ennakkoilmoituksista tulisi tehdä pakollisia ja niiden tulisi sisäl-
tää senhetkistä ajantasaista tietoa kampanjarahoituksesta sen sijaan, että kyseessä 
olisi ainoastaan arvio tuotoista ja kuluista. Valtiontalouden tarkastusviraston tulisi 
lisäksi voida tehdä reaaliaikaisia tarkastuksia ilmoituksiin (suositus 11).   

Työryhmä ei esitä toteutettavaksi muutosta, jolla ennakkoilmoituksista tehtäisiin pa-
kollisia ja niissä tulisi esittää ajantasaisia tietoja, joita VTV tarkastaisi pistokokein. 
Ajantasainen ilmoittaminen ja ilmoittamisten valvominen veisivät paljon ylimääräisiä 
resursseja, eivätkä ne kuitenkaan kesken kampanjan antaisi lopullista ja varmaa 
kuvaa kampanjarahoituksesta. Julkisuus ja kilpailevat puolueet ovat pitäneet hyvin 
huolta siitä, että vapaaehtoisten ennakkoilmoitusten jättäminen on yleistynyt. 

Ennakkoilmoituksia jätetään eniten vaaleja edeltävällä viikolla. Näihin sisällöllisten 
tarkistusten kohdentaminen ei ole käytännössä kattavasti mahdollista. Ajantasaisten 
tietojen toimittaminen olisi myös ehdokkaille ja puolueille käytännössä vaikeaa, kos-
ka tilanne vaalirahoituksen suhteen muuttuu nopeasti ennen vaaleja. Näin ollen ny-
kyinen arvioituihin kuluihin ja vapaaehtoisuuteen perustuva ennakkoilmoittaminen on 
toimiva ja käytännöllinen järjestely. 

 

TYÖRYHMÄN EHDOTUS 

Työryhmä ei esitä toteutettavaksi muutosta, jolla ennakkoilmoituksista tehtäisiin pa-
kollisia ja niissä tulisi esittää ajantasaisia tietoja. 

 

3.10 Muut esitetyt muutostarpeet 

3.10.1 Yleisen puoluetuen ja viestintätuen yhdistäminen 

Puolueavustus on ollut valtion talousarviossa vuodesta 1967 yleisenä avustuksena 
eduskunnassa edustettuina oleville puolueille. Se on osaltaan ollut tukemassa puo-
lueiden toimintaa ja sitä kautta parlamentaarisen demokratian toteutumista Suomes-
sa. Kun puolueille valtion talousarviossa osoitetun yleisavustuksen kanssa samalle 
valtion talousarvion momentille lisättiin vuonna 2008 viestintäavustus, se tapahtui 
lähinnä sen vuoksi, että aikaisemmin lehdistötukena tunnettua avustusta ei voitu 
EU:n komission mukaan enää jakaa. Lehdistötuen määräraha oli määrärahan siirron 
perustelujen mukaan siirtoa valtioneuvoston erikseen määräämin ehdoin puolueille 
lehdistön ja sitä vastaavan sähköisen julkaisutoiminnan tukemiseen sekä Ahvenan-
maan maakunnalle tiedotustoiminnan tukemiseen.  

Lehdistötuen muuttaminen ns. parlamentaariseksi tueksi perustui EU:n komission 
kanssa käytyihin neuvotteluihin ja komission näkemyksiin siitä, että lehdistötukea 
tulisi valtiontuen sijasta käsitellä demokraattisena tukena. Demokraattisen tuen edel-
lytyksenä on, että sitä ei rahamääräisesti saa yksilöidä tiettyyn kohteeseen.  Vuonna 
2008 lähdettiin siitä, että ns. lehdistötuki tulisi olemaan demokraattista tukea eli ole-
maan tukea puolueiden tiedotustoimintaan ja sitä kautta parlamentaarisen demokra-
tian ylläpitämiseen. 
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Puolueista, niiden perustamisesta, tarkoituksesta ja toiminnan edellytyksistä sääde-
tään puoluelaissa. Puolueiden yksi keskeinen tehtävä on valtiollisiin asioihin vaikut-
taminen muun ohella vaalien kautta. Voidakseen saada puolueen tavoitteista ja toi-
minnasta levitettyä tietoa, puolueiden on viestittävä asioista. Kun lehdistötuki aikoi-
naan oli tukea mm. puolueiden lehdistölle, on nykyisellään valtionavustus puolueen 
viestinnän tukea.  

Puolueiden yleisen valtionavustuksen ja viestintäavustuksen yhdistäminen tapahtuisi 
siten, että valtion talousarviossa olevan momentin päätösosaa muutettaisiin. Samalla 
tulisi tarkistaa puolueen piirien ja naisten poliittisen toimintaan osoitettujen osuuksien 
määrät.  

Työryhmä katsoo, että yleisen puoluetoiminnan sekä tiedotustoiminnan ja viestinnän 
tuet voidaan yhdistää. Puolueiden toiminnasta yhä suurempi osa on tavalla tai toisel-
la viestinnällistä ja jako tiedotustoiminnan ja muun puoluetoiminnan välillä on yhä 
vaikeampi käytännön toiminnassa tehdä. Kahden erillisen tuen ylläpitämistä samaan 
tarkoitukseen, parlamentaarisen demokratian tukemiseen ja ylläpitämiseen, voidaan 
pitää puoluetoiminnan viestinnällisen luonteen kehitys huomioiden keinotekoisena ja 
hallinnollisesti raskaana, ja siitä voitaisiin luopua. 

Jo nykyisellään yleistä puoluetukea ja viestintätukea voidaan käyttää lähes samalla 
tavalla, joten muutoksella ei arvioida olevan vaikutuksia parlamentaarisen demokra-
tian toimivuuteen. Jatkossa naistoiminnan ja piirien toiminnan tuki säilytettäisiin sa-
malla tasolla kuin nykyisin muuttamalla kiintiöityä määrää 5 prosentiksi yhdistetystä 
tuesta. Yhdistäminen ei saa johtaa rahoituksen leikkaamiseen. 

 

TYÖRYHMÄN EHDOTUS 

Työryhmä ehdottaa, että yleisen puoluetoiminnan sekä tiedotustoiminnan ja viestin-
nän tuet yhdistettäisiin. Jatkossa naistoiminnan ja piirien toiminnan tuki säilytettäisiin 
samalla tasolla kuin nykyisin muuttamalla kiintiöityä määrää 5 prosentiksi yhdistetys-
tä tuesta. Yhdistäminen ei saa johtaa rahoituksen leikkaamiseen. 
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4 Työryhmän keskeiset ehdotukset 

 

 

 Työryhmä ehdottaa, että mahdollistetaan puoluetuen saaminen myös muille kuin 
eduskuntapuolueille eduskuntavaaleissa saadun kahden prosentin valtakunnalli-
sen kannatuksen perusteella. Ehdotuksella turvattaisiin eduskuntapaikkoja vaille 
jääneiden puolueiden toimintaedellytyksiä. Avustuksen jakoperusteena olisi puo-
lueen eduskuntavaaleissa saama äänimäärä. 
 

 Työryhmä ehdottaa, että puoluelain 9 e §:ssä kuvattu puoluetuen valvontatehtä-
vä siirretään oikeusministeriöltä Valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi. 
Valtiontalouden tarkastusvirastolla on perustuslaissa säädetty erityisrooli, johon 
tehtäviä muutoksia on tarkasteltava huolella valtiosääntöoikeuden näkökulmasta. 
Tarkasteltuaan asiaa työryhmä katsoo, että puolueiden valtionavustuksen käytön 
valvonnasta yhdessä VTV:n muiden puolueiden varainkäytön valvontatehtävien 
kanssa muodostuu luonnollinen toiminnallinen kokonaisuus. 
 

 Työryhmä esittää Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusoikeuden laajenta-
mista presidentinvaalissa tukiyhdistyksiin. Laajentaminen on tarkoituksenmukais-
ta, jotta valvonta kohdistuu niihin toimijoihin, jotka tosiasiallisesti toteuttavat pre-
sidentinvaalikampanjoita. 
 

 Työryhmä ehdottaa, että ilmoitustarkkuuden parantamiseksi ilmoitusvelvollisuus 
laajennetaan europarlamenttivaaleissa koskemaan myös toista varaedustajaa. 
Tämä edellyttää muutosta lakiin ehdokkaan vaalirahoituksesta, koska tällä het-
kellä vaalilain mukaisesti tulosta vahvistettaessa määrätään vain yksi varaedus-
taja. 
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