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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
 

 Postiosoite: PL 1119, 00101 Helsinki     Käyntiosoite: Antinkatu 1, 00100 HELSINKI 
 Puhelin: (09) 4321      Faksi: (09) 432 5820 

  MÄÄRÄYS 

 Dnro 360/41/2010 
10.12.2010 

Valtiontalouden tarkastusviraston 
määräyskokoelma 4/2010 

 

Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 
1.1.2011 – toistaiseksi.  
Muutostiedot: 
- 

Säädösperusta: 
Puoluelaki (10/1969) 8 c §  

Yksikkö, josta normi on saatavissa: 
Valtiontalouden tarkastusvirasto, tietoyksikkö (kir-
jaamo) 

Yksikkö, joka antaa tarkempia tietoja: 
Valtiontalouden tarkastusvirasto, puoluerahoitus-
neuvonta, puh.  (09) 432 5899 (suomeksi) ja (09) 
432 5898 (ruotsiksi), 
www.puoluerahoitusvalvonta.fi 

 

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄYS 

Puoluelain 8 c §:n tarkoittaman ajantasaisen ilmoituksen tekemisestä 

 

Valtiontalouden tarkastusviraston päätöksen mukaisesti määrätään puoluelain (10/1969) 8 
§:n nojalla: 

1 §  

Soveltamisala  

Tätä määräystä sovelletaan puoluelain 8 c §:n tarkoittaman ajantasaisen ilmoituksen laatimisessa. Määräys kos-
kee kaikkia puolueita, puolueyhdistyksiä ja puoluelain 8 a §:n tarkoittamia puolueen lähiyhteisöjä. 

2 § 

Ilmoitusvelvollisuus  

Puolueen, puolueyhdistyksen ja puolueen lähiyhteisön on tehtävä ilmoitus saamansa tuen määrästä ja tuen anta-
jasta. Ilmoitus on tehtävä, jos puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön yksittäisen tuen tai useista 
samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa kalenterivuodessa.  
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3 § 

Ilmoituksen täydentämisvelvollisuus 

Ajantasaista ilmoitusta on täydennettävä kun ilmoituksen tai sen täydennyksen jälkeen samalta tukijalta saaduis-
ta uusista suorituksista koostuvan tuen arvo ylittää 1 500 euroa. Saman tukijan antamista tuista tulee antaa tar-
vittaessa useita ilmoituksia.  

4 §  

Ilmoituksen rajoitukset 

Valtiontalouden tarkastusvirasto ei vastaanota eikä käsittele alle 1 500 euron arvoisesta tuesta annettua ilmoitus-
ta. Ilmoitusta voidaan kuitenkin täydentää mikäli samalta tukijalta on kalenterivuoden aikana saatu  yli 1 500 
euron arvosta tukea. 

5 § 

Ajantasaisen ilmoituksen toimittamisajankohta 

Ajantasainen ilmoitus tulee tehdä tuen vastaanottamista seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään mennessä. 
Tämän jälkeen annetut ilmoitukset vastaanotetaan ja julkaistaan myöhässä saapuneina. 

6 § 

Vastuu ajantasaisen ilmoituksen toimittamisesta 

Puolue huolehtii ajantasaisten ilmoitusten tekemisestä. Puolueen tulee huolehtia myös siitä, että puolueyhdis-
tykset ja puolueen lähiyhteisöt laativat ajantasaiset ilmoitukset saamistaan tuista.   

7 §  

Ajantasaisen ilmoituksen toimittaminen 

Ajantasainen ilmoitus tulee tehdä Valtiontalouden tarkastusviraston ylläpitämässä sähköisessä verkkopalvelussa 
verkko-osoitteessa www.puoluerahoitusvalvonta.fi, jossa myös vastaanotetut ilmoitukset julkaistaan. 

8 §  

Ajantasaisen ilmoituksen tietosisältö 

Ajantasaisessa ilmoituksessa on ilmoitettava tuen määrä sekä yhteisöltä tai säätiöltä saadun tuen yhteydessä 
tuen antajan nimi ja yhteisötunnus mikäli sellainen on tuen antajalla. Luonnolliselta henkilöltä saadun tuen yh-
teydessä on ilmoitettava etunimi ja sukunimi. 

9 § 

Tositteet 
 
Ilmoitukseen ei liitetä kuitteja, tositteita eikä niiden jäljennöksiä. 

10 § 

Voimaantulo 

 

http://www.puoluerahoitusvalvonta.fi/
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Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 

 

 

Helsingissä 10. päivänä joulukuuta 2010 

 

 

Pääjohtaja  Tuomas Pöysti 

 

 

Tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskola 

 

 

LIITE 1 Ajantasaisen ilmoituksen tietosisällön malli (sähköinen lomake) 

 

 

Tämän määräyksen liitelomakkeineen saa sähköisenä tallenteena valtiontalouden tarkastusviraston verk-
kosivuilta osoitteesta www.vaalirahoitusvalvonta.fi, Finlex –oikeudellisen tietokannan kautta osoitteesta 
www.finlex.fi saatavilla olevasta valtiontalouden tarkastusviraston määräyskokoelmasta sekä valtiontalouden 
tarkastusviraston tietoyksikön kirjaamosta sen aukioloaikoina työpäivinä kello 9.00 – 15.00, käyntiosoite An-
tinkatu 1, 5 krs. Helsinki, postiosoite Valtiontalouden tarkastusvirasto, kirjaamo, PL 1119, 00101 Helsinki. 

 

http://www.vaalirahoitusvalvonta.fi/
http://www.finlex.fi/

