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Voimaantulo- ja voimassaoloaika:
1.1.2017 - toistaiseksi
Muutostiedot:
Korvaa aikaisemmin annetun määräyksen nro 2/2010,
Dnro 361/41/2010
Säädösperusta:
Puoluelaki (10/1069) 9 b § ja 9 d §

Valtiontalouden tarkastusviraston määräys puoluelain 9 b §:n
tarkoittaman vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskevan erittelyn laatimisesta ja puoluelain 9 d §:n 1 momentin tarkoittamien
tietojen toimittamisesta
Valtiontalouden tarkastusvirasto määrää puoluelain (10/1969) 9 b ja 9 d §:n nojalla:
1§
Soveltamisala
Tämä määräys koskee puolueen ja puoluelain 9 §:ssä tarkoitetun valtionavustusta saaneen puolueen avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyiden tekemistä sekä
puoluelain 9 d § 1 momentin tarkoittamien asiakirjojen ja tietojen toimittamista Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Tämä määräys ei koske muita puoluelain tarkoittamia puolueyhdistyksiä.
2§
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyvelvollisuus
Puoluelain 9 b §:n mukaan puolueen ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen on eriteltävä kampanjaaikana sille aiheutuneet vaalikampanjan kulut ja kampanjan rahoitus erikseen jokaisten yleisten vaalien
osalta. Yleisillä vaaleilla tarkoitetaan eduskuntavaaleja, presidentinvaaleja, kunnallisvaaleja ja europarlamenttivaaleja.
Vaalikampanja-aikana tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen.
3§
Kulujen ja rahoituksen vastaavuus
Ilmoitetun rahoituksen tulee kattaa vaalikampanjan kulut.
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4§
Yhteisötunnuksen ilmoittaminen
Tukien ja välitetyn tuen erittelyyn on sisällytettävä tukea antaneen yhteisön yhteisötunnus, mikäli tukijalla
sellainen on.
5§
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyn sähköinen lomake
Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely tulee laatia käyttämällä Valtiontalouden tarkastusviraston vahvistamaa sähköistä lomaketta. Erittely tulee laatia jokaisesta yleisestä vaalista erikseen.
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyä varten vahvistetun sähköisen lomakkeen tietosisällön malli
on liitteenä 1. Erittely voidaan laatia ja ilmoitus toimittaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle yksinomaan
sähköisenä Valtiontalouden tarkastusviraston tietoverkossa ylläpitämässä puoluerahoituksen sähköisessä
ilmoitusjärjestelmässä.
Ilmoitusjärjestelmä
on
saatavilla
verkkopalvelussa
osoitteessa
www.puoluerahoitusvalvonta.fi.
6§
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyn toimittamisajankohta
Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskevat erittelyt tulee toimittaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle
vaaliajankohdan sisältävän tilikauden tilinpäätöksen yhteydessä.
7§
Tilinpäätösasiakirjojen ja vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskevien erittelyiden toimittaminen
Puolueen tulee toimittaa puolueen ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen toimintakertomus ja tasekirja, tilintarkastuskertomus, tilitys puoluelain 9 §:ssä tarkoitetun avustuksen käytöstä sekä ajantasaisiin
ilmoituksiin sisältyvät tiedot ja vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskevat erittelyt. Puoleen asiakirjat ja
tiedot toimitetaan kolmen kuukauden kuluessa siitä kun puolueen tilinpäätös on vahvistettu. Avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen asiakirjat ja tiedot toimitetaan yhden kuukauden kuluessa yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tiedot toimitetaan Valtiontalouden tarkastusviraston ylläpitämässä sähköisessä verkkopalvelussa verkko-osoitteessa www.puoluerahoitusvalvonta.fi, jossa myös vastaanotetut ilmoitukset julkaistaan.
8§
Tositteet
Ilmoitukseen ei liitetä kuitteja, tositteita eikä niiden jäljennöksiä.
9§
Ennakkoilmoitus
Puolue ja valtionavustusta saaneen puolueen avustuspäätöksessä tarkoitettu yhdistys voivat toimittaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle ennen vaalipäivää ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalikampanjan kuluista ja rahoituksesta. Ennakkoilmoitus tulee laatia käyttämällä Valtiontalouden tarkastusviraston vahvistamaa sähköistä lomaketta. Ennakkoilmoituksen toimittamista varten vahvistetun sähköisen
lomakkeen tietosisällön malli on liitteenä 2.
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10 §
Voimaantulo
Tämä määräys tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017

Helsingissä 20. päivänä joulukuuta 2016

Pääjohtaja

Tytti Yli-Viikari

Tilintarkastuspäällikkö

Jaakko Eskola

Liite 1

Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyn tietosisällön malli (sähköinen lomake)

Liite 2

Ennakkoilmoituksen tietosisällön malli (sähköinen lomake)

Tämän määräyksen liitelomakkeineen saa sähköisenä tallenteena Valtiontalouden tarkastusviraston verkkosivuilta osoitteesta www.vaalirahoitusvalvonta.fi, Finlex–oikeudellisen tietokannan kautta osoitteesta
www.finlex.fi saatavilla olevasta Valtiontalouden tarkastusviraston määräyskokoelmasta sekä Valtiontalouden tarkastusviraston kirjaamosta sen aukioloaikoina työpäivinä kello 9-15.
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