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STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTION OM LÄMNANDE AV I  
8 C § I PARTILAGEN AVSEDD AKTUELL REDOVISNING 
 
Bestämmelser som tillämpas och instruktionens tillämpningsområde  
 

Partilagen (10/1969) 8 c §. 
 
Av statens revisionverks föreskift i 8 c § i partilagen avsedd aktuell redovisning (Statens revi-
sionsverks föreskriftssamling nr. 4/2010, Dnr. 360/41/2010) 
 
I denna allmänna instruktion ges i syfte att säkerställa en riktig och enhetlig tillämpning av la-
gen och Statens revisionsverks föreskrift behövliga närmare allmänna anvisningar om lämnan-
de av den aktuella redovisning som avses i 8 c § i partilagen. Instruktionen tillämpas på i parti-
lagen avsedda partier, partiföreningar samt partinära sammanslutningar. 
 

1 Aktuell redovisning som avses i partilagen 
 

Ett parti, en partiförening och en partinära sammanslutning ska lämna en redovisning av erhål-
let bidragsbelopp och bidragets givare. Redovisningen ska lämnas, om värdet av ett enskilt bi-
drag eller värdet  av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag till partiet, 
partiföreningen eller den partinära sammanslutningen är minst 1 500 euro per kalenderår. 
 
Med en partinära sammanslutning avses en sådan sammanslutning och stiftelse, som partiet 
med sammanslutningens eller stiftelsens samtycke anmäler till Statens revisionsverk vara en 
partinära sammanslutning till partiet. En partinära sammanslutning kunde enligt förslaget också 
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vara en fond inom en sammanslutning eller stiftelse som har anmälts till revisionsverket. Partiet 
kan anmäla att fonden är en partinära sammanslutning endast med samtycke av den sam-
manslutning eller stiftelse som förvaltar fonden. Partiets anmälan jämte samtycke av den parti-
nära sammanslutningen ska lämnas till revisionsverket på en särskild blankett. 
 
Partiet ska anmäla en partinära sammanslutning skriftligt till Statens revisionsverk på blanket-
ten för anmälan. 
 

2 Lämnande och kompletterande av aktuell redovisning 
 

Redovisningen ska lämnas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som 
en och samma givare har gett i bidrag till partiet, partiföreningen eller den partinära sam-
manslutningen är minst 1 500 euro per kalenderår. 
 
Redovisningen ska kompletteras när värdet av ett bidrag från en och samma givare som har 
getts i form av nya prestationer efter det att redovisningen lämnats eller kompletterats översti-
ger 1 500 euro. Vid behov ska således ges flera redovisningar av bidrag som har getts av sam-
ma givare. Detta innebär, att redovisningen ska kompletteras alltid när följande 1 500 euros 
gräns överskrids (t.ex. 3001 €, 4 502 € osv.). Huruvida det är fråga om samma givare definieras 
av givarens rättshandlingsförmåga. 
 
Statens revisionsverk mottar och behandlar inte en redovisning som har lämnats angående ett 
bidrag vars värde understiger 1 500 euro. När redovisningen kompletteras kan det bidragsbe-
lopp som redovisas emellertid vara mindre än 1 500 euro. 
 
Den aktuella redovisningen ska lämnas in senast den 15 dagen i den kalendermånad som följer 
efter mottagandet av bidraget. Därefter lämnade redovisningar mottas och publiceras såsom 
försenat anlända. 
 
Redovisningarna mottas endast i elektronisk form. 
 
Partilagens 8 c §, i vilken föreskrivs om aktuell redovisning, tillämpas först fr.o.m. den 1 janua-
ri 2011. Den första aktuella redovisningen kan således lämnas om bidrag som har fåtts i januari 
2011. Redovisningen ska då lämnas senast 15.2.2011. 
 

3 Ansvar för lämnande av aktuell redovisning 
 

Partiet tillser att de aktuella redovisningarna lämnas. Partiet ska också tillse att partiföreningar-
na och de partinära sammanslutningarna gör upp aktuella redovisningar av de bidrag som de 
har fått. 
 
Det elektroniska redovisningssystem som Statens revisionsverk upprätthåller möjliggör, att par-
tierna kan tilldela sina partiföreningar och partinära sammanslutningar rätt att för egen del läm-
na aktuella redovisningar. Det är då ett ansvar för partiet att inrätta basuppgifterna om partifö-
reningen i det elektroniska redovisningssystemet. Partiet bär ändå ansvaret för att tillse, att re-
dovisningarna lämnas på det sätt som avses i partilagen. 
 
De partinära sammanslutningarna inrättas i informationssystemet på basis av de anmälningar 
som görs till Statens revisionsverk. Därefter kan den användare som har meddelats vara den 
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partinära sammanslutningens representant lämna aktuella redovisningar på den partinära sam-
manslutningens vägnar. 
 

4 Uppgörande och inlämnande av aktuell redovisning  
 

Den aktuella redovisningen ska lämnas in till den  elektroniska webbtjänst som Statens revi-
sionsverk upprätthåller på adressen www.puoluerahoitusvalvonta.fi, där även de mottagna re-
dovisningarna publiceras. 
 
I den aktuella redovisningen ska meddelas bidragets givare och bidragets belopp. I den aktuella 
redovisningen ska i samband med bidrag som har fåtts av en sammanslutning elle r en stiftelse 
meddelas en beteckning som identifierar givaren. Beteckningen är nödvändig vid beräkning av 
det sammanlagda bidraget. 
 
Vid identifieringen av den som lämnar redovisningen används allmänt godtagna elektroniska 
identifieringsmetoder. 
 
Till redovisningen fogas inte kvitton eller kopior av dem. 
 

5 Publicering och övervakning av aktuella redovisningar 
 

De aktuella redovisningarna publiceras utan dröjsmål i det register över redovisningar som upp-
rätthålls av Statens revisionsverk. 
 
Statens revisionsverk får vid vite förplikta tillsynsobjektet att fullgöra sin skyldighet, om hand-
lingar eller uppgifter trots uppmaning från verket inte lämnas in, rättas eller kompletteras eller 
om det inte visas att handlingarna eller uppgifterna är riktiga och tillräckliga och försummelsen 
enligt en helhetsbedömning är väsentlig. 
 
Statsrådet kan också bestämma att utbetalningen av statsunderstöd ska upphöra och att en del 
av det ska återkrävas i fråga om ett parti som väsentligen försummar en skyldighet som hör till 
det enligt denna lag. 
 
I fråga om den tillsyn statens revisionsverk utövar föreskrivs i övrigt i lagen om statens revi-
sionsverk. 
 
Statens revisionsverk för ett register över redovisning av valfinansiering i vilket de uppgifter 
som ingår i redovisningar och förhandsredovisningar registreras. Trots vad som föreskrivs i 16 
§ 3 momentet i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har var och en 
rätt att ur registret få kopior och uppgifter genom ett allmänt datanät. 
 

6 Ytterligare information och instruktionens tillgänglighet i elektronisk form eller skriftligt 
 

Ytterligare information om aktuell redovisning och om revisionsverkets tillsynsuppgift ger 
webbsidorna www.puoluerahoitusvalvonta.fi samt revisionsverkets rådgivningstjänst tfn (09) 
432 5899 (finska)  och 432 5898 (svenska) arbetsdagar kl. 9.00 - 15.00. 
 
Denna instruktion fås i elektronisk form från Statens revisionsverks webbsidor på adressen 
www.puoluerahoitusvalvonta.fi, från Statens revisionsverks föreskriftssamling som finns till-
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gänglig genom den juridiska Finlex -databasen på adressen www.finlex.fi samt från registra-
torskontoret vid Statens revisionsverks informationshanteringsenhet under dess öppettider ar-
betsdagar kl. 9.00 - 15.00, besöksadress Anttigatan 1, 5:e vån, Helsingfors, postadress Statens 
revisionsverk, registratorskontoret, PB 1119, 00101 Helsingfors. 
 

7 Instruktionens ikraftträdande, ändringar i tidigare föreskrifter och instruktioner och giltighetstid 
 

Denna instruktion träder i kraft 1.1.2011. Instruktionen gäller tills vidare. 
 
 
Helsingfors den 10 december 2010 
 
 
 
Generaldirektör   Tuomas Pöysti 
 
 
 
 
Redovisningsrevisionschef  Jaakko Eskola  


