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Minneslista gällande valfinansieringslagen för kandidater vid kommunalval 

E-tjänst på www.vaalirahoitusvalvonta.fi  

Vid kommunalvalet 2021 ska förhandsredovisningen och den egentliga redovisningen av valfinansieringen lämnas till 
Statens revisionsverk. Alla redovisningar kan göras i den elektroniska e-tjänsten. För att identifiera dig behöver du end-
ast dina bankkoder, elektroniskt ID-kort eller mobilcertifikat. Vid behov kan du också komplettera dina redovisningar i 
e-tjänsten. 

Alla kandidater kan lämna förhandsredovisningen 

Förhandsredovisningen är frivillig och alla kandidater kan lämna in den före valdagen. I e-tjänsten kan du göra för-
handsredovisningen till och med 12.6.2021 kl. 24. Förhandsredovisningar som har gjorts i pappersform ska lämnas till 
Statens revisionsverk senast 11.6.2021 kl. 15. Använd blankett 3 om du vill lämna förhandsredovisningen i pappers-
form. 

De som valts till fullmäktigeledamöter och de som valts till ersättare vid kommunalval ska göra en 
redovisning av valfinansiering 

I e-tjänsten kan du lämna redovisningen av valfinansieringen till och med 16.8.2021 kl. 24. Om du lämnar redovis-
ningen av valfinansieringen i pappersform, ska den vara framme vid revisionsverket 16.8.2021 före kl. 15. Därefter in-
lämnade redovisningar av valfinansieringen antecknas som försenat anlända. Redovisningen av valfinansieringen 
måste göras även i sådana fall att den redovisningsskyldiga kandidaten inte har haft kampanjkostnader eller valfi-
nansiering av det slag som ska anmälas. Använd blankett 1 ELLER 2 om du lämnar redovisningen av valfinansieringen i 
pappersform. 

Valfinansiering mindre än 800 euro 

Om valfinansieringen är mindre än 800 euro, är en skriftlig försäkran tillräcklig som redovisning av valfinansieringen. Du 
kan lämna in försäkran även i e-tjänsten. Använd blankett 2 om din valfinansiering är mindre än 800 euro och du vill 
lämna den skriftliga försäkran i pappersform. 
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Redovisning av valfinansiering när valfinansieringen är 800 euro eller mer 

Om valfinansieringen är mer än 800 euro ska du lämna en detaljerad redovisning av valfinansieringen. Du kan också 
göra den även om din valfinansiering är mindre än 800 euro. I så fall ska redovisningen dock innehålla fullständiga upp-
gifter. Du kan lämna in redovisningen av valfinansieringen i e-tjänsten. Använd blankett 1 om din valfinansiering är 800 
euro eller mer och du vill lämna redovisningen i pappersform. 

Valkampanjtiden börjar sex månader före valdagen 

I redovisningen av valfinansieringen anges kostnaderna för valkampanjen under valkampanjtiden samt den valfinansie-
ring genom vilken kampanjkostnaderna täcks. Kampanjtiden börjar sex månader före valdagen och upphör två veckor 
efter valdagen. Eftersom valdagen för år 2021 års kommunalval senarelades (Lag om senareläggning av 2021 års kom-
munalval) då kampanjtiden var igång, är kampanjtiden 13.12.2020 – 27.6.2021. 

Följ upp utgifterna för din valkampanj och de bidrag som du har tagit emot från och med början av 
valkampanjen 

Det är lättare att göra redovisningen av valfinansieringen när du följer upp kostnaderna och finansieringen på ett sys-
tematiskt sätt från och med början av valkampanjen. Dessutom är det genom uppföljningen klarare att se till exempel 
vilka utgifter som är privata utgifter och vilka som hänför sig till valkampanjen.  


