REGISTERBESKRIVNING
Personuppgiftslagen (523/99) 10 §
Datum för upprättande: 13.12.2010

1. Registerförare

Namn
Statens revisionsverk

Kontaktuppgifter (adress, telefon...)
Anttigatan 1, 00100 Helsingfors
tfn 09-4321
2. Person som svarar för
registerärenden och/eller
kontaktperson

Namn
Revisionschef Jaakko Eskola
Kontaktuppgifter (adress, telefon...)
Anttigatan 1, 00100 Helsingfors
tfn 09-4321

3. Registrets namn
(namnet bör beskriva
registrets
informationsinnehåll)
4. Ändamål för behandling
av personuppgifter/registrets
användningsändamål

(Om behandlingen av
personuppgifter är
externaliserad kan detta
omnämnas här.)

Anmälningsregister över parti- och valfinansiering

Statens revisionsverk mottar och publicerar frivilliga förhandsredovisningar av
kampanjfinansiering för personer som kandiderar i allmänna val samt
valfinansieringsredovisningar för redovisningspliktiga invalda personer och
suppleanter i enlighet med § 5 i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009)
Statens revisionsverk mottar och publicerar uppdaterade redovisningar, i
enlighet med partilagen (10/1969), för partier, partiföreningar och partinära
sammanslutningar. Revisionsverket mottar och publicerar bokslut med bilagor,
revisionsberättelser, redovisningar av användningen av statsunderstöd,
uppgifter som ingår i uppdaterade redovisningar samt specifikationer av
valkampanjens kostnader och finansiering för partier som får statsunderstöd
samt dessa partiers föreningar som fastställs i understödsbeslutet.
Specifikationer av valkampanjens kostnader och finansiering mottas och
publiceras separat för alla allmänna val.
Redovisningarna kan skickas till revisionsverket via den elektroniska tjänsten.
Kandidaters och redovisningspliktiga personers personbeteckningar införs
också i anmälningsregistret för den elektroniska identifieringen som har
upprättats för detta ändamål.
Redovisningar för partier, partiföreningar och partinära sammanslutningar bör
skickas via den elektroniska tjänsten till revisionsverket. För detta ändamål
införs i anmälningsregistret personbeteckningarna för partiernas användare i
systemet för elektronisk identifiering.
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5. Registrets
informationsinnehåll

I enlighet med § 12 i lagen om kandidaters valfinansiering (684/2010) införs de
uppgifter som ingår i redovisningen, förhandsredovisningen och
efterhandsredovisningen i registret. I enlighet med § 6 i lagen antecknas i
redovisningen:

(T.ex. den registrerades
namn, adress, telefonnummer 1) omnämnande av vilket val det är fråga om;
osv.)
2) kandidatens namn, titel, yrke eller uppdrag, det parti som ställt upp honom
eller henne, eller omnämnande av att kandidaten har varit kandidat för en
valmansförening och vid riksdagsval kandidatens valkrets och vid kommunalval
den kommun som kandidaten har varit uppställd i;
3) de totala kostnaderna för valkampanjen samt specificerade enligt kostnaderna
för valreklam i dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter, radio, television,
datanät och andra medier och för utomhusreklam, valtidskrifter, broschyrer och
andra tryckalster, reklamplanering och valmöten samt övriga kostnader;
4) den totala valfinansieringen och finansieringen specificerad enligt kandidatens
egna medel, lån som kandidaten har tagit upp, inbegripet utestående fakturor vid
redovisningstidpunkten, och samtliga bidrag till kandidaten, kandidatens
stödgrupp eller någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att
stödja kandidaten, grupperade enligt bidrag från enskilda personer, företag,
partiet, partiföreningar och andra givare;
5) andra uppgifter om valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen som
den redovisningsskyldige anser nödvändiga.
Varje enskilt bidrag och dess givare ska redovisas separat om dess värde är
minst 800 euro vid kommunalval eller minst 1 500 euro vid riksdagsval,
Europaparlamentsval eller presidentval. Om bidraget har getts genom köp av
specificerade varor eller tjänster eller på något annat motsvarande sätt mot
vederlag ska endast bidragets nettovärde redovisas separat. Om ett enskilt
bidrag som ska redovisas separat innehåller ett bidrag som uppgår till minst ovan
nämnda belopp och förmedlas från en tredje part, ska mottagaren även redovisa
uppgifter om vem som lämnat det förmedlade bidraget.
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, ska redovisningen innehålla en
återbetalningsplan.
Namnet på en enskild person får inte uppges utan hans/hennes uttryckliga
samtycke, om värdet av det bidrag personen har gett är mindre än de belopp
som nämns i andra momentet.
En kandidat vars valfinansiering är mindre än 800 euro vid kommunalval är inte
skyldig att lämna de uppgifter som avses i punkterna tre och fyra i första
momentet. Kandidaten ska dock lämna in en skriftlig försäkran om att
valfinansieringen inte har överskridit den föreskrivna gränsen i detta moment.
I enlighet med § 9 f i partilagen (683/2010) införs i § 8 c avsedda uppdaterade
redovisningar, i specifikationer enligt § 9 a 2 momentet (stöd som ges till
partinära sammanslutningar) och § 9 b (uppgifter om valkampanjens kostnader
och finansiering) samt i handlingar enligt § 9 d 1 momentet (bokslutshandlingar) i
anmälningsregistret.
Namn, personbeteckning, parti och kontaktuppgifter införs i registret för
partiernas huvudanvändare. Namn, personbeteckning, parti och kontaktuppgifter
införs i registret för partiernas användare. Namn, personbeteckning, partinära
sammanslutning och kontaktuppgifter införs i registret för partiernas partinära
sammanslutningar. Personbeteckningen behövs för identifiering av uppgiften i
samband med att användaren loggar in i systemet (tjänsten VETUMA).
Registret består av information om kandidater och redovisningspliktiga personer
samt redovisningsblanketter eller andra redovisningspliktiga uppgifter som alla
redovisare har levererat till revisionsverket. Därtill införs uppgifter om de
redovisningsskyldigas eventuella försummelser av redovisningsplikten och
tvångsåtgärder som har upprättats för effektivering av verkställandet av
redovisningsplikten samt övriga åtgärder som revisionsverket har vidtagit för
genomförandet av övervakningsuppgiften i registret.
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6. Regelrätta
informationskällor
(Vad för slags uppgifter fås,
av vem och på vilka grunder,
t.ex. tillstånd eller
lagstadgande)

Informationskällor för valfinansieringsregistret är ett kandidatregister som berör
varje allmänt val och är sammanställt av justitieministeriet, och därtill valresultatet
samt uppgifter som levereras av kandidater och redovisningspliktiga till
revisionsverket.
Som informationskälla för den elektroniska identifieringen används tjänsten
Vetuma och den tjänsteleverantör som producerar identifieringstjänsten, enligt
avtalet som hör till tjänsten, samt befolkningsdatasystemet i den mån
myndigheten behöver den redovisningspliktiges kontaktuppgifter.
Informationsinnehållet som införs i partiers, partiföreningars och partinära
sammanslutningars register består av redovisningspliktiga uppgifter i enlighet
med partiet, partiföreningen eller den partinära sammanslutningen och har
redovisats av partiets huvudanvändare eller vederbörande användare.

Uppgifter om huvudanvändarna som redovisas av partierna fås från de
behörighetsredovisningar som partierna gör. Uppgifter om användare inom
partiföreningar fås från systemet genom de uppgifter som partiets
huvudanvändare har infört i systemet. Uppgifter om användare inom partinära
sammanslutningar fås från behörighetsredovisningar för partinära
sammanslutningar.
Redovisningsuppgifterna i registret är offentliga. Gjorda redovisningar publiceras
7. Regelrätta överlåtelser av
på informationsnätet på Internet på adressen vaalirahoitusvalvonta.fi.
uppgifter och
Redovisningarna finns till påseende på informationsnätet på Internet även utanför
informationsöverföring utanför EU och EES-området.
EU eller EES
I enlighet med § 9 f i partilagen (683/2010) och § 12 i lagen om kandidaters
valfinansiering (273/2009), oavsett det som stadgas i § 16 moment 3 i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), har alla rätt att få kopior ur
registret samt information genom det allmänna informationsnätet.
Personbeteckningar publiceras och utlämnas inte.
8. Principer för registerskydd

A. Manuellt material
Manuellt material behandlas och arkiveras i enlighet med revisionsverkets
arkivbildningsplan i revisionsverkets arkiveringsutrymmen.
B. Uppgifter lagrade med ADB
Uppgifter som behandlas med ADB finns på tjänsteproducentens server.
Användningen av registeruppgifter inom revisionsverket har begränsats till
endast tjänstemän som ansvarar för åtgärder inom parti- och
valfinansieringsövervakningen. För åtkomst till registret krävs ett personligt
användarnamn och lösenord. Kommunikationen till tjänsteproducentens server är
krypterad.
Kandidater, redovisningspliktiga och användare inom partier loggar in i systemet
via identifieringstjänsten VETUMA antingen med bankkoder till internetbanken
eller med ett elektroniskt personligt certifikat. Kandidater och redovisningspliktiga
har endast tillgång till sina egna uppgifter och redovisningar. Användare inom
partierna kan endast behandla uppgifter som berör deras egen partiorganisation.
Alla kan via Internet söka och läsa redovisningar som har införts i registret.
Registerföraren och tjänsteproducenten har kommit överens om
säkerhetsarrangemang som även täcker frågor som berör datasekretessen och
datasäkerheten.

