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Laki
puoluelain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan puoluelain (10/1969) 3 §, sellaisena kuin sen ruotsinkielinen sanamuoto on

laissa 372/2012 ja suomenkielinen sanamuoto laissa 1688/2015, seuraavasti:

3 §

Rekisteröintihakemus

Yhdistys voi laatia rekisteröintihakemuksen oikeusministeriön ylläpitämässä verkko-
palvelussa, jossa käytetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamus-
palveluista annetussa laissa (617/2009) tarkoitettua vahvaa sähköistä tunnistamista, tai
muulla tavalla kirjallisesti.

Rekisteröintihakemukseen on liitettävä:
1) ote yhdistysrekisteristä;
2) yhdistysrekisteriin merkityt voimassa olevat säännöt;
3) yleisohjelma; sekä
4) kannatusilmoitukset, joissa on kunkin kannattajan henkilötietoina täydellinen nimi,

syntymäaika ja kotikunta sekä hänen vakuutuksensa, että hän on äänioikeutettu eduskun-
tavaaleissa, kuntavaaleissa tai europarlamenttivaaleissa.

Kannatusilmoitukset kerätään yhden vuoden kuluessa sen jälkeen, kun oikeusministe-
riö on hyväksynyt 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat. Ilmoitukset kerätään
1 momentissa tarkoitetussa verkkopalvelussa tai ilmoitusten keräämiseen käytetään mi-
nisteriön vahvistaman kaavan mukaista paperista kannatusilmoitusta, jonka kukin kan-
nattaja omakätisesti allekirjoittaa.

Oikeusministeriö toimittaa kannatusilmoitukset Digi- ja väestötietovirastolle, joka tar-
kastaa niiden oikeellisuuden ja ilmoittaa ministeriölle, onko hyväksyttäviä ilmoituksia
riittävä määrä.

Rekisteröity yhdistys ja oikeusministeriö ovat rekisterinpitäjiä niiden henkilötietojen
osalta, jotka sisältyvät niiden hallussa oleviin kannatusilmoituksiin. Ilmoitusten tiedot
ovat julkisia, kun yhdistys on rekisteröity puolueeksi. Ilmoitukset hävitetään yhden vuo-
den kuluttua ministeriön rekisteröintiä koskevasta päätöksestä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Jos rekisteröintihakemuksen tueksi kerättävien kannatusilmoitusten keräys on aloitettu

ennen tämän lain voimaantuloa, keräystä voidaan jatkaa myös oikeusministeriön ylläpitä-
mässä verkkopalvelussa lain tultua voimaan. Yhdistyksen, joka haluaa käyttää oikeusmi-
nisteriön ylläpitämää verkkopalvelua ennen lain voimaantuloa aloitettuun ilmoitusten ke-
räämiseen, tulee toimittaa oikeusministeriölle 3 §:n 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetut
rekisteröintihakemuksen liitteet. Ilmoitusten keräämisen oikeusministeriön ylläpitämässä
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verkkopalvelussa voi aloittaa, kun oikeusministeriö on hyväksynyt kyseiset liitteet. Ilmoi-
tusten keräysaika ennen lain voimaantuloa aloitetuissa keräyksissä päättyy vuoden kulut-
tua ensimmäisenä kerätyn paperisen kannattajakortin päiväyksestä.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

2


