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EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 25/2010 vp
Lakialoite laiksi eduskuntaryhmien tuesta

Asia
Ed. Timo Kalli ym. ovat tehneet lakialoitteen
laiksi eduskuntaryhmien tuesta (LA 34/2010
vp).

Valiokuntakäsittely
Perustuslakivaliokunta on antanut
mietinnön (PeVM 5/2010 vp).

asiasta

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
eduskuntaryhmien tuesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Eduskuntaryhmä saa valtion talousarvioon
otetun määrärahan rajoissa avustusta ryhmän
toiminnalle välttämättömän henkilöstön palkkaamiseen ja ryhmän toiminnasta aiheutuviin
muihin menoihin.
Määräraha jaetaan ryhmien kesken siten, että
kukin ryhmä saa kuukausittain samansuuruisen
perussumman ja ryhmään kuuluvien edustajien
määrän mukaisen lisäsumman. Perussumma
suoritetaan kuitenkin vain vaalituloksen perusteella muodostetulle eduskuntaryhmälle.
2§
Eduskuntaryhmän tämän lain nojalla saamaan avustukseen ei sovelleta valtionavustuslakia (688/2001).
3§
Eduskuntaryhmä saa maksutta käyttöönsä
eduskunnan kanslialta kokous- ja toimistotiloja,
kalusteita,
työvälineitä,
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palveluita ja muita hallintopalveluita sen
mukaan kuin eduskunnan kansliatoimikunta
päättää.

4§
Eduskuntaryhmän kirjanpito ja tilinpäätös
laaditaan samoin kuin kirjapitolain (1336/1997)
mukaan yhdistyksessä.
Eduskuntaryhmällä tulee olla tilintarkastuslaissa (459/2007) tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa (467/1999)
tarkoitettu tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on ilmoitettava
eduskuntaryhmälle, kenellä sen tilintarkastajista on päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta.
Eduskuntaryhmän on toimitettava eduskunnan kansliaan tilinpäätös liitteineen ja tilintarkastuskertomus kuukauden kuluessa siitä,
kun tilinpäätös on vahvistettu, kuitenkin
viimeistään toukokuun loppuun mennessä.
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5§
Eduskunnan kansliatoimikunta valvoo eduskuntaryhmän saaman avustuksen käyttöä sekä
tämän lain ja sen nojalla annettujen määräysten
noudattamista.
Eduskunnan kanslia tarkastaa eduskuntaryhmän kirjanpidon ja valvonnan kannalta
tarpeelliset asiakirjat. Ulkopuolinen asiantuntija voi kansliatoimikunnan pyynnöstä avustaa
tarkastuksessa.
6§
Jos eduskuntaryhmä ei noudata tätä lakia tai
sen nojalla annettuja määräyksiä, kansliatoimikunta voi määrätä avustuksen maksamisen keskeytettäväksi, kunnes velvoite on täytetty.
Kansliatoimikunta voi määrätä maksetun
avustuksen takaisin perittäväksi siltä osin kuin
eduskuntaryhmä on käyttänyt avustusta virheellisesti, jollei virhettä ole kansliatoimikunnan
huomautuksen johdosta korjattu. Takaisin perittävä määrä voidaan vähentää samalle eduskuntaryhmälle myöhemmin maksettavasta avustuksesta. Jos sellaista ei ole, peritään virheellisesti
käytetty määrä henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti niiltä, jotka tahallaan käyttivät
ryhmän avustusta väärin.
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Kansliatoimikunnan 1 tai 2 momentin nojalla
tekemään päätökseen saadaan hakea muutosta
valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen
siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään. Asia on käsiteltävä kiireellisenä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
7§
Jos eduskuntaryhmän kaikki jäsenet siirtyvät
toiseen eduskuntaryhmään, maksettu avustus
siirtyy vastaanottavalle ryhmälle. Jos jäsenet
siirtyvät eri ryhmiin, maksetut avustukset
jaetaan ryhmien kesken niihin siirtyvien jäsenten lukumäärän mukaisessa suhteessa. Jos ryhmän toiminta muutoin loppuu, käyttämättä jäänyt avustus palautetaan eduskunnan kanslialle
velvoitteiden suorittamisen jälkeen.
8§
Kansliatoimikunta voi antaa tarkempia
menettelyyn liittyviä määräyksiä avustuksen
maksamisesta ja sen käytön valvonnasta.
9§
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

