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Puoluerekisterissä olevat puolueet

VUODEN 2004 VAALIT ym.
Oikeusministeriö kiinnittää puolueiden huomiota seuraavaan:
1. Vuoden 2004 vaalien aikataulut
Perustietoa ja tärkeimmät aikataulut vuoden 2004 europarlamenttivaaleista
ja vuoden 2004 kunnallisvaaleista ovat nähtävissä www.vaalit.fi -sivuilta.
Kunnallisvaalien yhteydessä toimitetaan Kainuun maakunnan yhdeksässä
kunnassa maakuntavaalit (laki Kainuun hallintokokeilusta 343/2003), joissa on sama aikataulu kuin kunnallisvaaleissa.
2. Ehdokasasettelulomakkeet
Oikeusministeriön vaalisivuilla ovat saatavissa sähköisessä muodossa ehdokasasettelulomakkeet vuoden 2004 vaaleja varten. Europarlamenttivaalien lomakkeet löytyvät osoitteesta www.vaalit.fi/22275.htm ja kunnallisvaalien lomakkeet osoitteesta www.vaalit.fi/22387.htm. Vielä tämän vuoden
aikana ministeriö julkaisee vaalisivuilla myös Kainuun maakuntavaaleissa
käytettävät sähköiset ehdokasasettelulomakkeet.
3. Euroopan tason poliittiset puolueet
Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 4.11.2003 asetuksen nro
2004/2003 Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä (liite 1). Asetus tulee voimaan 15.2.2004, mutta rahoitusta
koskevat artiklat 4-10 vasta vuoden 2004 europarlamenttivaalien jälkeen.
Euroopan tason poliittisen puolueen määritelmä ja ehdot löytyvät asetuksen
2 ja 3 artikloista. Käytännössä keskeinen vaatimus eurooppalaiselle puolueelle on, että se on edustettuna Euroopan parlamentissa, kansallisessa parlamentissa tai alueparlamentissa tai alueneuvostossa vähintään ¼ jäsenvaltioissa tai se on saanut edellisissä europarlamenttivaaleissa vähintään kolme prosenttia kussakin valtiossa annetuista äänistä vähintään ¼ jäsenvaltioissa. Neljäsosa jäsenvaltioista tarkoittaa 15 jäsenvaltion unionissa vähintään kolmea valtiota ja 25 jäsenvaltion unionissa vähintään kuutta valtiota.
Käytännössä tyypillisiä Euroopan tason puolueita ovat Euroopan parlamentin parlamenttiryhmät.
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Asetus on sellaisenaan voimassa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Se ei aiheuta Suomessa lainsäädäntömuutoksia. Puolueita pyydetään tutustumaan asetukseen ja omalta osaltaan harkitsemaan, millä tavoin ne
osallistuvat Euroopan tason poliittisten puolueiden työskentelyyn.
4. Euroopan neuvoston puoluerahoitussuositus
Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi 8.4.2003 suosituksen korruption vastaisiksi yleissäännöksiksi puoluerahoituksessa ja vaalikampanjoissa (Recommendation Rec(2003)4 of the Committee of Ministers to
member states on common rules against corruption in the funding of political parties and electoral campaingns; liite 2). Oikeusministeriö lähettää
asiakirjan tässä vaiheessa vain englanniksi, mutta tarkoitus on suomentaa
teksti ja lähettää se puolueille myöhemmin.
Asiakirja sisältää yleiset suositukset puolueiden ja ehdokkaiden vaalirahoituksesta. Oikeusministeriö pyytää puolueita tutustumaan suositukseen. Ministeriö haluaa erityisesti painottaa suosituksen preambulan viimeistä kappaletta, jossa todetaan, että ”ministerineuvosto suosittelee … että hallitukset ottaisivat lainsäädännössään huomioon kyseiset suositukset, ellei valtiolla jo ole lainsäädäntöä tai muita tehokkaita ja toimivia keinoja huolehtia
asiasta”. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan Suomen nykyinen lainsäädäntö, puoluelaki (10/1969) ja laki ehdokkaiden vaalirahoituksen julkistamisesta (414/2000) ja niiden nojalla tehtävät toimenpiteet täyttävät ne perusvaatimukset, joita kyseisessä suosituksessa tavoitellaan. Näin ollen ministeriö ei toistaiseksi näe aihetta lainsäädäntömuutoksiin tässä asiassa.
Puolueita pyydetään kuitenkin toiminnassaan ottamaan mahdollisimman
hyvin huomioon asiakirjan suositukset.
5. Muuta
Oikeusministeriö pyytää lopuksi puolueita huolehtimaan siitä, että
- yhdistysrekisterissä on hyvissä ajoin ennen 26.4.2004 ajantasaiset tiedot
puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista henkilöistä; ja
- www.vaalit.fi/15366.htm -sivulla olevat puolueen yhteystiedot (osoitteet,
puhelinnumerot yms.) ovat ajantasaisia ja ilmoittamaan mahdollisista muutoksista sähköpostitse osoitteeseen terttu.belgasem@om.fi.
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LIITTEET: 1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 4.11.2003, nro 2004/2003
Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä
2) Euroopan neuvoston ministerikomitean 8.4.2003 antama puoluerahoitussuositus Rec(2003)4 englanniksi

