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Ikraftträdande- och giltighetstid: 
1.1.2017 - tills vidare 

Ändringsdata: 
Föreskriften ersätter den tidigare föreskriften nr 2/2010, 
Dnr 361/41/2010 

Stadgegrund: 
Partilagen (10/1969) 9 b § och 9 d §  

Statens revisionsverks föreskrift om framläggande av specifikat-
ion av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen i en-
lighet med 9 b § i partilagen och lämnande av uppgifter i enlighet 
med 9 d § 1 mom. i partilagen 

Statens revisionsverk lämnar med stöd av 9 b och 9 d § i partilagen (10/1969) följande före-
skrift:                                          

1 §  

Tillämpningsområde 

Denna föreskrift gäller framläggande av en specifikation av kostnaderna för och finansieringen av valkam-
panjen hos partier och sådana föreningar som avses i understödsbeslut om beviljande av statsunderstöd till 
ett parti enligt 9 § i partilagen samt inlämnande av handlingar och uppgifter enligt 9 d § till Statens revis-
ionsverk. Föreskriften gäller inte andra partiföreningar som avses i partilagen.  

2 §  

Skyldighet att specificera kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen 

Enligt 9 b § i partilagen ska ett parti samt en förening som avses i understödsbeslutet specificera sina under 
kampanjperioden uppkomna kostnader för valkampanjen och kampanjfinansieringen separat för varje all-
mänt val. Med allmänna val avses riksdagsval, presidentval, kommunalval och Europaparlamentsval. 

Med kampanjperiod avses en tidsperiod som börjar sex månader före valdagen och slutar två veckor efter 
den. 

3 §  

Motsvarighet mellan kostnader och finansiering 

Den redovisade finansieringen ska täcka kostnaderna för valkampanjen. 
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4 §   

Meddelande av organisationsnummer 

Specifikationen av bidrag och förmedlat bidrag ska innehålla den bidragsgivande sammanslutningens orga-
nisationsnummer, om givaren har en sådan.  

5 §  

Elektronisk blankett för specificering av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen 

Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen ska lämnas på en elektronisk blan-
kett som fastställts av Statens revisionsverk. För varje allmänt val ska lämnas en separat specifikation. 

En modell för den elektroniska blanketten för specificering av kostnaderna för och finansieringen av val-
kampanjen finns i bilaga 1. Specifikationen kan upprättas och redovisningen lämnas till Statens revisions-
verk enbart i elektronisk form i Statens revisionsverks system för redovisning av partifinansieringen på 
www.puoluerahoitusvalvonta.fi. 

6 §   

Tidpunkt för framläggande av specifikation av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen 

Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen ska lämnas till Statens revisionsverk 
i samband med bokslutet för den räkenskapsperiod då valet hållits.  

7 §  

Inlämnande av bokslutshandlingar och specifikationer av kostnaderna för och finansieringen av valkam-
panjen 

Ett parti ska lämna in partiets och i understödsbeslutet avsedda föreningars revisionsberättelse, verksam-
hetsberättelse och balansbok, redovisningar av användningen av det understöd som avses i 9 § i partilagen 
samt uppgifterna enligt aktuella redovisningar och specifikationer av kostnaderna för och finansieringen av 
valkampanjen. Handlingar och uppgifter som gäller partiet ska lämnas in inom tre månader från det att par-
tiets bokslut har fastställts. Handlingar och uppgifter som gäller föreningar som avses i understödsbeslutet 
ska lämnas in inom en månad från det att föreningens bokslut har fastställts. Uppgifterna redovisas i Sta-
tens revisionsverks elektroniska webbtjänst på www.puoluerahoitusvalvonta.fi, där också de mottagna re-
dovisningarna publiceras. 

8 §  

Verifikat 

Till redovisningen fogas inte kvitton, verifikat eller kopior av dem. 

9 § 

Förhandsredovisning 

Ett parti samt en förening som avses i understödsbeslutet får före valdagen till Statens revisionsverk lämna 
in en förhandsredovisning med en plan för kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen. Förhands-
redovisningen ska lämnas på en elektronisk blankett som fastställts av Statens revisionsverk. En modell för 
den elektroniska blanketten för förhandsredovisning finns i bilaga 2. 
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10 § 

Ikraftträdande 

Denna föreskrift börjar gälla den 1 januari 2017 

 

Helsingfors den 20 december 2016 

 

 

Generaldirektör  Tytti Yli-Viikari 

 

 

Redovisningsrevisionschef Jaakko Eskola 

 

 

Bilaga 1 Modell för uppgifterna i specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen (elektronisk 
blankett) 

Bilaga 2 Modell för uppgifterna i förhandsredovisningen (elektronisk blankett) 

 

 

Denna föreskrift jämte bilageblanketter finns tillgängliga i elektronisk form på Statens revisionsverks webb-
sidor på www.vaalirahoitusvalvonta.fi, i Statens revisionsverks föreskriftssamling som finns i författningsda-
tabasen Finlex på www.finlex.fi samt på Statens revisionsverks registratorskontor under dess öppettider ar-
betsdagar kl. 9-15. 


