
1 (3) 

STATENS REVISIONSVERK 
 

 Postadress: PB 1119, FI-00101 HELSINGFORS, FINLAND     Adress: Anttigatan 1, 00100 HELSINGFORS 
 Telefon: +358 9 4321      Telefax: +358 9 432 5820 

 
 

Statens revisionsverk 

 

     FÖRESKRIFT 
 

Dnr 361/41/2010 
10.12.2010 

 
Statens revisionsverks 

föreskriftssamling  2/2010 
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- 
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9 b  och 9 d § i partilagen (10/1969)  
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(09) 432 5899 (finska) och (09) 432 5898 (svenska), 
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STATENS REVISIONSVERKS FÖRESKRIFT 
 

Framläggande av specifikation av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen i enlighet med  
9 b § i partilagen och lämnande av uppgifter i enlighet med 9 d § 1 mom. i partilagen. 
 

I enlighet med statens revisionsverks beslut föreskrivs med stöd av 9 b och 9 d § i partilagen (10/1969): 
 
 
1 § 
Tillämpningsområde 
 
Denna föreskrift gäller framläggande av specifikation av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen i 
fråga om partier och sådana föreningar som avses i ett understödsbeslut om beviljande av statsunderstöd till ett 
parti i enlighet med 9 § i partilagen (10/1969) samt inlämnande av handlingar och uppgifter enligt 9 d § i den 
lagen till statens revisionsverk. Denna föreskrift gäller inte andra partiföreningar än de som avses i partilagen. 
 
2 § 
Skyldighet att framlägga specifikation av 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 allmänt 
val. Med allmänna val avses riksdagsval, presidentval, kommunalval och Europaparlamentsval. 
 
Med kampanjperiod avses en tidsperiod som börjar sex månader före och slutar två veckor efter valdagen. 
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3 § 
Motsvarighet mellan kostnader och finansiering 
 
Den redovisade finansieringen ska täcka kostnaderna för valkampanjen. 
 
4 § 
Meddelande av organisationsnummer 
 
Specifikationen av bidrag och förmedlat bidrag ska innehålla den bidragsgivande sammanslutningens organisa-
tionsnummer, om givaren har en sådan. 
 
5 § 
Elektronisk blankett för specifikation av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen 
 
Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen ska göras på en elektronisk blankett 
som har fastställts av statens revisionsverk. Specifikationen ska göras separat för varje allmänt val. 
 
En modell för innehållet i den elektroniska blankett som fastställts för specifikation av kostnaderna för och fi-
nansieringen av valkampanjen ingår som bilaga 1. Specifikationen kan göras och redovisningen lämnas till sta-
tens revisionsverk enbart i elektronisk form i det elektroniska system för redovisning av partifinansieringen som 
statens revisionsverk upprätthåller i datanätet. Redovisningssystemet finns tillgängligt i webbtjänsten på adres-
sen www.puoluerahoitusvalvonta.fi. 
 
6 § 
Tidpunkt för framläggande av specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen 
 
Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen ska lämnas in till statens revisionsverk i 
samband med bokslutet för den räkenskapsperiod under vilken valtidpunkten infaller. 
 
7 § 
Inlämnande av bokslutshandlingar och specifikationer av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen 
 
Ett parti ska inom den tid som avses i 9 d § i partilagen lämna in partiets och i understödsbeslutet avsedda före-
ningars bokslut tillsammans med bilagor, revisionsberättelse, redovisning för användningen av det understöd 
som avses i 9 § i partilagen samt uppgifter i aktuella redovisningar liksom även specifikationer av kostnaderna 
för och finansieringen av valkampanjen till den elektroniska webbtjänst som statens revisionsverk upprätthåller 
på webbadressen www.puoluerahoitus.fi, där även de inlämnade redovisningarna publiceras. 
 
8 § 
Verifikat 
 
Till redovisningen fogas inte kvitton, verifikat eller kopior av dem. 
 
 
9 § 
Förhandsredovisning 
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Ett parti och en förening som avses i ett understödsbeslut om beviljande av statsunderstöd till ett parti får före 
valdagen till statens revisionsverk lämna en förhandsredovisning med en plan för kostnaderna för och finansie-
ringen av valkampanjen. Förhandsredovisningen ska göras på en elektronisk blankett som har fastställts av sta-
tens revisionsverk. En modell för innehållet i den elektroniska blankett som har fastställts för inlämnande av 
förhandsredovisning ingår som bilaga 2. 
 
10 § 
Ikraftträdande 
 
Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2011. 
 
 
Helsingfors den 10 december  2010 
 
 
Generaldirektör   Tuomas Pöysti 
 
 
 
Redovisningrevisionschef  Jaakko Eskola  
 
 
 
BILAGA 1 Modell för innehållet i specifikationer av kostnaderna för och finansiering av valkampanjen 

(elektronisk blankett) 
 
BILAGA 2 Modell för innehållet i förhandsredovisningar (elektronisk blankett) 
 
 
 
Denna föreskrift och bilageblanketterna finns i elektronisk form på statens revisionsverks webbsidor på adres-
sen www.vaalirahoitusvalvonta.fi och i statens revisionsverks föreskriftssamling, som finns tillgänglig genom den juri-
diska Finlex -databasen på adressen www.finlex.fi. Föreskriften och blanketterna kan också fås från registra-
torskontoret vid Statens revisionsverks informationshanteringsenhet under dess öppettider, arbetsdagar kl. 9.00 - 
15.00, besöksadress Anttigatan 1, 5:e vån, Helsingfors, postadress Statens revisionsverk, registratorskontoret, 
PB 1119, 00101 Helsingfors. 
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Bilaga 1

Besöksadress Postnummer Postanstalt

Kontaktperson E-postadress Telefon

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

2.2 Av staten erhållet understöd 0,00 eur

2.3 Av kommunen erhållet understöd 0,00 eur

2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 0,00 eur

2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 0,00 eur

2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker

1.6 Utereklam

1.5 Övriga media

1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen

1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen

1.13 Övriga kostnader 

1.8 Reklamplanering

1.9 Valsammankomster

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående 
tabell)

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1.3 Television

1.2 Radio

2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt

2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från 
partiföreningar)

FO-nummer / reg.nr.

Hemkommun

1.10 Åt andra givna bidrag

1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter

1.4 Datanät

Modell för faktainnehållet i specifikation av kostnaderna för och 
finansiering av valkampanjen (elektronisk blankett)

2. Finansieringen av valkampanjen totalt

A. Uppgifter om den som gör redovisningen
Partiets eller i understödsbeslutet avsedd partiförenings namn

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt

Riksdagsval Val av president KommunvalEuroparlamentsval
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0,00  eur

Specifikation av lånen

Lånets namn:
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer:

Förnamn Släktnamn Hemkommun
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag överstigande 1 500 euro av följande givare:
Förnamn Släktnamn Hemkommun

0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Företagets namn FO-nummer eller reg.nr.
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Annan givare FO-nummer eller reg.nr. (om finns)
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag:

Företagets namn FO-nummer eller reg.nr.
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn Släktnamn Hemkommun

0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Företagets namn FO-nummer eller reg.nr.
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Annan givare FO-nummer eller reg.nr. (om finns)
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan)

0,00  eur

0,00

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag 
personen gett är mindre än 1 500 €

D. Specifikation av finansieringen av valkampanjen

 eur
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä

2.1 Finansieringen innehåller lån som upptagits totalt

Bidragets belopp

2.5 Finansieringen innehåller av företag givna bidrag totalt

Bidragets belopp

 eur

0,00 eur

Bidragets belopp

Bidragets belopp

Bidragets belopp

Bidragets belopp

Bidragets belopp

Bidragets belopp

Återbetalningsplan/lånetid:

2.2 Finansieringen innehåller av staten erhållet understöd totalt

Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)

2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer givna bidrag totalt
0,00

Finansieringen innehåller av kommuner erhållet understöd totalt

0,00 eur

Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer

Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag
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a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare:

Företagets namn FO-nummer eller reg.nr.
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare:
Förnamn Släktnamn Hemkommun

0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Företagets namn FO-nummer eller reg.nr.
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Annan givare FO-nummer eller reg.nr. (om finns)
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Tilläggsuppgifter

Datum Underskrift

VTV2011

   Redovisningen görs elektroniskt på adressen:
   www.vaalirahoitusvalvonta.fi eller
   www.puoluerahoitusvalvonta.fi

Förfrågningar angående ifyllandet av redovisningen besvaras av Statens 
revisionsverks rådgivning:
tfn 09-432 5898
e-post: vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

0,00 eur

eur

STATENS REVISIONSVERK

?  Postadress PB 1119, 00101 Helsingfors ?  Besöksadress Anttigatan 1, 00100 Helsingfors
?  Telefon (09) 4321 ?  Fax (09) 432 5820

?  www.vaalirahoitusvalvonta.fi www.puoluerahoitusvalvonta.fi ?  vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

Bidragets belopp

Bidragets belopp

I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra 
uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. 

2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt

F. Underskrift

2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från 
partiföreningar)

Bidragets belopp

Bidragets belopp

E. Frivillig specifikation

0,00
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare
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Bilaga 2

Besöksadress Postnummer Postanstalt

Kontaktperson E-postadress Telefon

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

2.2 Av staten erhållet understöd 0,00 eur

2.3 Av kommunen erhållet understöd 0,00 eur

2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 0,00 eur

2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 0,00 eur

2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt

1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter

1.4 Datanät

Modell för faktainnehållet i förhandsredovisning (elektronisk 
blankett)

2. Finansieringen av valkampanjen totalt

A. Uppgifter om den som gör redovisningen
Partiets eller i understödsbeslutet avsedd partiförenings namn

1.10 Åt andra givna bidrag

FO-nummer / reg.nr.

Hemkommun

1.8 Reklamplanering

1.9 Valsammankomster

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående 
tabell)

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1.3 Television

1.2 Radio

2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt

2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från 
partiföreningar)

1.5 Övriga media

1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen

1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen

1.13 Övriga kostnader 

1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker

1.6 Utereklam

Riksdagsval Val av president KommunvalEuroparlamentsval
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0,00  eur

Specifikation av lånen

Lånets namn:
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer:

Förnamn Släktnamn Hemkommun
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn Släktnamn Hemkommun

0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Företagets namn FO-nummer eller reg.nr.
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Annan givare FO-nummer eller reg.nr. (om finns)
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag:

Företagets namn FO-nummer eller reg.nr.
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn Släktnamn Hemkommun

0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Företagets namn FO-nummer eller reg.nr.
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Annan givare FO-nummer eller reg.nr. (om finns)
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer givna bidrag totalt
0,00

Finansieringen innehåller av kommuner erhållet understöd totalt

0,00 eur

Återbetalningsplan/lånetid:

2.2 Finansieringen innehåller av staten erhållet understöd totalt

Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)

Bidragets belopp

eur

Bidragets belopp

Bidragets belopp

Bidragets belopp

Bidragets belopp

Bidragets belopp

 eur
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä

2.1 Finansieringen innehåller lån som upptagits totalt

Bidragets belopp

2.5 Finansieringen innehåller av företag givna bidrag totalt

Bidragets belopp

 eur

0,00

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag 
personen gett är mindre än 1 500 €

D. Specifikation av finansieringen av valkampanjen

2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan)

0,00  eur

0,00

Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer

Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag
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a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare:

Företagets namn FO-nummer eller reg.nr.
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare:
Förnamn Släktnamn Hemkommun

0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Företagets namn FO-nummer eller reg.nr.
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Annan givare FO-nummer eller reg.nr. (om finns)
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Tilläggsuppgifter

Datum Underskrift

VTV2011

I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra 
uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. 

2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt

F. Underskrift

2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från 
partiföreningar)

Bidragets belopp

Bidragets belopp

E. Frivillig specifikation

0,00

Bidragets belopp

Bidragets belopp

STATENS REVISIONSVERK

?  Postadress PB 1119, 00101 Helsingfors ?  Besöksadress Anttigatan 1, 00100 Helsingfors
?  Telefon (09) 4321 ?  Fax (09) 432 5820

?  www.vaalirahoitusvalvonta.fi www.puoluerahoitusvalvonta.fi ?  vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

eur

   Redovisningen görs elektroniskt på adressen:
   www.vaalirahoitusvalvonta.fi eller
   www.puoluerahoitusvalvonta.fi

Förfrågningar angående ifyllandet av redovisningen besvaras av Statens 
revisionsverks rådgivning:
tfn 09-432 5898
e-post: vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

0,00 eur

Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare


