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Ikraftträdande och giltighetstid:
Tillämpas  på  efterhandsredovisning  vid 
välfärdsområdesvalet som hölls 23.1.2022.

Ändringsdata:

Stadgegrund:
Lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) 8, 10, 11a och 
12 §
Vallagen (714/1998) 96 §
Lagen  om  offentlighet  i  myndigheternas  verksamhet 
(621/1999) 16 § 3 mom.

Enhet från vilken normen kan fås:
Statens  revisionsverk,  Porkalagatan  1,  PB  1119,  00101 
Helsingfors, tfn 09 4321, www.vtv.fi 

Enhet som ger närmare upplysningar:
Statens revisionsverk, rådgivningstjänsten, tfn 09 432 5899, 
www.vaalirahoitusvalvonta.fi

Statens revisionsverks anvisning om efterhandsredovisning vid välfärdsområdesvalet 
2022

Statens revisionsverk utövar tillsyn över iakttagandet av skyldigheten att redovisa för valfinansieringen samt tar emot  
och publicerar handlingar som föreskrivs i lagen om kandidaters valfinansiering (nedan valfinansieringslagen). Statens 
revisionsverk för ett register över  redovisning av valfinansiering på  www.vaalirahoitusvalvonta.fi.  På webbplatsen 
publiceras även de mottagna redovisningarna.

Statens revisionsverk ger denna anvisning om efterhandsredovisning för välfärdsområdesvalet som hölls 23.1.2022.

Bifogat till anvisningen finns den blankett som ska användas för efterhandredovisningen.   

1 Efterhandsredovisningsskyldiga

Den redovisningsskyldige ska lämna in en efterhandredovisning om kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon 
annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten har tagit upp lån för att täcka kostnaderna 
för  valkampanjen  för  välfärdsområdesvalet  som  hölls  23.1.2022.  Om  redovisningsskyldigheten  har  föreskrivits  i  
valfinansieringslagen. Redovisningsskyldiga vid välfärdsområdesval är de som valts till ledamöter och de som valts till  
ersättare.

2 Efterhandsredovisningens innehåll

Om kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja 
kandidaten  har  tagit  upp  lån  för  att  täcka  kostnaderna  för  valkampanjen  för  välfärdsområdesvalet  som  hölls  
23.1.2022, ska den redovisningsskyldige lämna uppgift till Statens revisionsverk om det återstående lånebeloppet och 
om bidrag till ett värde av minst 1 500 euro som erhållits i syfte att betala lånet.
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I  redovisningen  ska  meddelas  det  återstående  lånebeloppet  vid  kalenderårets  utgång  i  blankettens  punkt  1  (Av 
kandidaten och kandidatens stödgrupp återstående upptagna lån).

Det är också möjligt att frivilligt redovisa flera lån specificerat på redovisningsblanketten.

Kandidaten  ska  separat  redovisa  värdet  av  respektive  enskilt  bidrag  som  erhållits  i  syfte  att  betala  lånet  och 
bidragsgivarens namn, om värdet av bidraget är minst 1 500 euro. Flera bidrag från samma givare som har erhållits för 
betalning av lånet räknas samman och redovisas som ett enda bidrag.

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett  
är mindre än 1 500 euro. För inhämtandet av samtycket svarar alltid den redovisningsskyldiga.

3 Tidsfrist för inlämnandet av efterhandsredovisning

Efterhandsredovisningen  ska  lämnas  till  Statens  revisionsverk  kalenderårsvis  under  den  valperiod  som  
redovisningsskyldigheten hänför sig till.

Skyldigheten att lämna efterhandsredovisning upphör när lånet i sin helhet har betalats tillbaka.

Efterhandsredovisning ska angående 2022 års välfärdsområdesvalet lämnas till revisionsverket senast 15.2.2023 av 
det återstående lånebeloppet 31.12.2022 och om bidrag till ett värde av minst 1 500 euro som erhållits i syfte att  
betala lånet.

Ifall lån återstår 31.12.2022, ska följande efterhandsredovisning lämnas till revisionsverket senast 15.2.2024 av det  
återstående lånebeloppet 31.12.2023 och av bidrag till ett värde av minst 1 500 euro som erhållits i syfte att betala  
lånet.

Ifall lån återstår 31.12.2023, ska följande efterhandsredovisning lämnas till revisionsverket senast 15.2.2025 av det  
återstående lånebeloppet 31.12.2024 och av bidrag till ett värde av minst 1 500 euro som erhållits i syfte att betala  
lånet.

Sålunda kan högst tre efterhandsredovisningar göras angående valet.

Efterhandsredovisningen  kan  uppgöras  och  lämnas  i  den  av  Statens  revisionsverk  upprätthållna  elektroniska 
webbtjänsten på adressen www.vaalirahoitusvalvonta.fi eller skriftligt genom att använda en blankett enligt den av  
revisionsverket  fastställda  modellen eller  på annat sätt.  Blanketten enligt  den av Statens revisionsverk fastställda 
modellen ingår som bilaga till denna anvisning.

Redovisningarna ska skickas till adressen

Statens revisionsverk/Tillsyn över valfinansieringen
PB 1119
00101 HELSINGFORS

Till redovisningen bifogas inte kvitton eller kopior av dem.

4 Statens revisionsverks tillsynsuppgifter

Statens revisionsverk ska övervaka att skyldigheten att redovisa valfinansieringen fullgörs. I detta syfte ska verket 

 kontrollera om samtliga redovisningsskyldiga lämnat redovisning enligt lagen 
 utan dröjsmål offentliggöra samtliga redovisningar som inkommit 
 sedan  det  granskat  redovisningarna  vid  behov  uppmana  redovisningsskyldiga  att  göra  en  ny  redovisning,  

komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och tillräcklig.
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Enligt valfinansieringslagen ska den redovisningsskyldiga på begäran genom kampanjkontoutdrag eller på något annat 
liknande  sätt  lämna uppgifter  och  dokumentation  som kompletterar  redovisningen  och  kan  vara  nödvändiga  till  
Statens revisionsverk när det kontrolleras om redovisningen är riktig och tillräcklig.

Kampanjkontoutdrag, uppgifter och dokumentation som avses ovan är sekretessbelagda enligt offentlighetslagen.

5 Ytterligare upplysningar om redovisning

Ytterligare information om uppgörandet av efterhandsredovisningen och om revisionsverkets tillsynsuppgift finns på  
www.vaalirahoitusvalvonta.fi. Alternativt kan du ringa revisionsverkets rådgivning, telefon 09 432 5899, arbetsdagar 
kl. 10–14. 

Denna anvisning jämte bilageblankett finns på Statens revisionsverks webbsidor på www.vaalirahoitusvalvonta.fi, i  
Statens  revisionsverks  föreskriftssamling  som  finns  i  den  juridiska  Finlex-databasen  på  www.finlex.fi  samt  på 
revisionsverkets registratorskontor under dess öppettider arbetsdagar kl. 9–15.

6 Anvisningens ikraftträdande, ändringar i tidigare föreskrifter och anvisningar samt 
giltighetstid

Denna anvisning träder i kraft 1.1.2023. Anvisningen gäller tills vidare. 

Helsingfors den 17 november 2022

Generaldirektör Sami Yläoutinen

Ledande redovisningsrevisor Pontus Londen

BILAGA Av Statens revisionsverk fastställd blankett för redovisning av efterhandsredovisning 

STATENS REVISIONSVERK
PORKALAGATAN 1 | PB 1119 | 00101 HELSINGFORS
TEL +358 9 4321 | WWW.VTV.FI

Handlingen har undertecknats elektroniskt i ärendehanteringssystemet. Man kan
kontrollera att underskriften är korrekt på revisionsverkets registratorskontor.



1 (1)

Efterhandsredovisning år 2022
Välfärdsområdesval 2022

Lånets namn Lånetid/återbetalningsplan Specificering av lånets belopp, €

Förnamn Efternamn Hemkommun Specificering av bidragets belopp, €

Företagets namn FO-nummer Specificering av bidragets belopp, €

2. Bidrag som erhållits i syfte att betala lånet och specificering av dessa - Bidraget totalt, €

1. Återstående lån upptagna av kandidaten och kandidatens stödgrupp totalt, €

Om kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandi-
daten har tagit upp lån för att täcka kostnaderna för valkampanjen, ska den redovisningsskyldige lämna uppgift om det 
återstående lånebeloppet och om bidrag till ett värde av minst 1 500 euro som erhållits i syfte att betala lånet. Efterhands-
redovisningen ska lämnas kalenderårsvis under den valperiod som redovisningsskyldigheten hänför sig till.

C. Tilläggsuppgifter

A. Redovisningsskyldigas uppgifter

B. Specificering av lån och bidrag som erhållits i syfte att betala lån

D. Underskrift

Redovisningen görs elektroniskt på adressen: 
www.vaalirahoitusvalvonta.fi
På papper gjorda redovisningar sänds till adressen:
Statens revisionsverk/Valfinansieringsredovisning
PB 1119
00101 Helsingfors

Förfrågningar angående ifyllandet av redovisningen besvaras av
Statens revisionsverks rådgivning:
tfn 09 432 5898 vardagar kl 10-14 eller 
vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

Förnamn Personbeteckning

Välfärdsområde som kandidaten är uppställd i

Gatuadress Postnummer Postanstalt

Telefonnummer E-postadress

Efternamn

Titel, yrke, uppdrag

Namn på kandidatens eventuella stödgruppParti/Valmansförening

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett 
är mindre än 1 500 €.

Datum och ort Underskrift


