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Ikraftträdande- och giltighetstid: 
1.1.2017 - tills vidare 

Ändringsdata: 
Anvisningen ersätter den tidigare anvisningen nr 3/2010, 
Dnr 356/41/2010  

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

Statens revisionsverks anvisning om specificering av kostnaderna 
för och finansieringen av valkampanjen samt lämnande av bok-
slutsuppgifter 
Denna anvisning ges i syfte att säkerställa en riktig och enhetlig tillämpning av lagen och Statens revisions-
verks föreskrift genom närmare allmänna anvisningar om framläggande av specifikation av kostnaderna för 
och finansieringen av valkampanjen.  

Anvisningen tillämpas på partier och i understödsbeslutet avsedda föreningar enligt partilagen. 

Statens revisionsverk för ett redovisningsregister på www.puoluerahoitusvalvonta.fi, där de mottagna re-
dovisningarna också publiceras. 

1 Skyldighet att framlägga specifikation av kostnaderna för och finansiering-
en av valkampanjen samt skyldighet att lämna bokslutsuppgifter till Revis-
ionsverket 

Ett parti ska till Statens revisionsverk lämna in partiets och i understödsbeslutet avsedda föreningars verk-
samhetsberättelse och balansbok, revisionsberättelse, specifikation av kostnaderna för och finansieringen 
av valkampanjen, redovisning av hur statsunderstödet har använts samt de uppgifter som omfattas av ak-
tuell redovisning. 

Övriga partiföreningar ska inte lämna ovan nämnda uppgifter till Revisionsverket.  

Ett parti samt en förening som avses i understödsbeslutet ska specificera sina under kampanjperioden upp-
komna kostnader för valkampanjen och kampanjfinansieringen separat för varje allmänt 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. 

2 Innehåll i specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkam-
panjen 

Av specifikationen ska framgå vilket val den gäller. Kostnaderna för valkampanjen ska specificeras enligt föl-
jande: 

Kostnaderna för valkampanjen totalt och specificerade enligt  
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- kostnader för valreklam i dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter, radio, television, datanät och 
andra medier och för utomhusreklam, valtidningar, broschyrer och andra tryckalster, reklamplane-
ring och valmöten 

- understöd för valkampanjen 

- kostnader för att anställa personal och skaffa lokaler för kampanjen, och 

- övriga kostnader. 

 Finansieringen av valkampanjen ska specificeras enligt följande: 

Finansieringen av valkampanjen totalt och specificerad enligt 

- upptagna lån 

- understöd enligt 9 § i partilagen eller annat motsvarande understöd som baserar sig på lag, stats-
budgeten eller en kommuns budget 

- bidrag för valkampanjen, som ska grupperas enligt bidrag från enskilda personer, företag och andra 
givare, och 

- övriga finansieringskällor. Med övriga finansieringskällor avses alla sådana medel som använts för 
finansiering av valkampanjen och som inte hör till något av de ovan nämnda finansieringsslagen.  

Finansieringen av valkampanjen ska täcka kampanjkostnaderna. 

Varje enskilt bidrag som tagits emot under kampanjperioden och bidragsgivaren ska redovisas separat, om 
bidragets värde är minst 1 500 euro. Flera prestationer från en och samma givare under kampanjperioden 
ska räknas ihop och redovisas som ett enda bidrag. Bidraget ska redovisas till bruttobelopp. Bidrag som inte 
har lämnats i pengar ska värderas och redovisas i pengar. 

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

Om bidraget innehåller bidrag till ett belopp av minst 1 500 euro som förmedlas från en tredje part, ska 
mottagaren redovisa även uppgift om vem som lämnat det förmedlade bidraget. 

 Specifikationen av bidrag och förmedlat bidrag ska innehålla den bidragsgivande sammanslutningens orga-
nisationsnummer. 

Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen ska i enlighet med Statens revis-
ionsverks föreskrift 365/41/2016 lämnas på en elektronisk blankett som fastställts av Statens revisionsverk. 
För varje allmänt val ska lämnas en separat specifikation. 

Ett parti samt en sammanslutning som avses i ett understödsbeslut om beviljande av statsunderstöd till ett 
parti får före valdagen till Statens revisionsverk lämna in en förhandsredovisning med en plan för kostna-
derna för och finansieringen av valkampanjen. Förhandsredovisningen ska lämnas på en elektronisk blan-
kett som fastställts av Statens revisionsverk. 

3 Inlämnande av uppgifter 

Handlingar och uppgifter som gäller partiet ska lämnas till Statens revisionsverk inom tre månader från det 
att partiets bokslut har fastställts. Handlingar och uppgifter som gäller föreningar som avses i understöds-
beslutet ska lämnas till Statens revisionsverk inom en månad från det att föreningens bokslut har fastställts.  

Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen ska lämnas med den elektroniska 
redovisningsblanketten till Statens revisionsverk tillsammans med bokslutet för det år under vilket valet har 
hållits. 

De uppgifter och handlingar som enligt partilagen ska lämnas till Statens revisionsverk kan lämnas endast 
elektroniskt genom det elektroniska redovisningssystem som Statens revisionsverk upprätthåller i ett all-
mänt datanät. 

Statens revisionsverks elektroniska redovisningssystem möjliggör att en i understödsbeslutet avsedd före-
ning kan bifoga ovan nämnda handlingar i form av en datafil till partiet, som godkänner handlingarna för att 
lämnas vidare till Revisionsverket.  
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Statens revisionsverk publicerar de inlämnade uppgifterna utan dröjsmål i sitt redovisningsregister. Hand-
lingarna publiceras i den form de har inlämnats. 

Till redovisningen fogas inte kvitton eller kopior av dem. 

4 Publicering av och tillsyn över redovisningar 

Redovisningarna publiceras utan dröjsmål i det redovisningsregister som Statens revisionsverk upprätthål-
ler på www.puoluerahoitusvalvonta.fi.   

Statens revisionsverk övervakar användningen av bidrag som avses i 9 § partilagen samt att ett parti, parti-
nära sammanslutningar och i understödsbeslutet avsedda föreningar (tillsynsobjekten) i sin verksamhet 
iakttar lagens bestämmelser om bidrag, redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen 
samt utarbetande och lämnande av anknutna handlingar och uppgifter. Vid fullgörandet av denna uppgift 
kan verket granska tillsynsobjektets bokföring och medelsanvändning och vid behov uppmana tillsynsobjek-
tet att fullgöra de skyldigheter som följer av denna lag. 

Statens revisionsverk får vid vite förplikta tillsynsobjektet att fullgöra sin skyldighet, om handlingar eller 
uppgifter trots uppmaning från verket inte lämnas in, rättas eller kompletteras eller om handlingarnas eller 
uppgifternas riktighet och tillräcklighet inte har fastställts och försummelsen är totalt sett väsentlig.  

Statens revisionsverk kan också bestämma att utbetalningen av statsunderstöd ska upphöra och att en del 
av understödet ska återkrävas i fråga om ett parti som väsentligen försummar en skyldighet som hör till det 
enligt denna lag. 

Om den tillsyn som utövas av Statens revisionsverk föreskrivs i övrigt i lagen om Statens revisionsverk. 

Oavsett bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att ur re-
gistret få kopior och uppgifter genom ett allmänt datanät. 

5 Ytterligare upplysningar om redovisning 

Ytterligare upplysningar om upprättande av redovisningar och om Revisionsverkets tillsynsuppgift fås på 
www.puoluerahoitusvalvonta.fi och från Statens revisionsverks rådgivning, tfn 09 432 5899 arbetsdagar kl. 
10-14.  

Denna anvisning finns på Statens revisionsverks webbsidor på www.puoluerahoitusvalvonta.fi, i Statens re-
visionsverks föreskriftssamling som finns i författningsdatabasen Finlex på www.finlex.fi samt på Statens 
revisionsverks registratorskontor under dess öppettider arbetsdagar kl. 9–15, besöksadressen anges i fot-
noten. 

6 Ikraftträdande av anvisningen, ändringar i tidigare föreskrifter och anvis-
ningar och giltighetstid 

Denna anvisning börjar gälla den 1 januari 2017. Anvisningen gäller tills vidare.  

I samband med utfärdandet av denna anvisning har Statens revisionsverk beslutat att upphäva alla tidigare 
anvisningar om redovisning av kostnader och finansiering samt lämnande av bokslutsuppgifter.  

Helsingfors den 20 december 2016 

 

 

Generaldirektör   Tytti Yli-Viikari 

 

 

Redovisningsrevisionschef  Jaakko Eskola 


