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MÄÄRÄYS 

 

  

Dnro 359/41/2010 
10.12.2010 

Valtiontalouden tarkastusviraston 
määräyskokoelman 5/2010 

 

Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 
1.1.2011 – toistaiseksi.  

Muutostiedot: 
- 

Säädösperusta: 
Puoluelaki (10/1969) 9 d §:n 3 momentti 

Yksikkö, josta normi on saatavissa: 
Valtiontalouden tarkastusvirasto, tietoyksikkö (kir-
jaamo) 

Yksikkö, joka antaa tarkempia tietoja: 
Valtiontalouden tarkastusvirasto, puoluerahoitus-
neuvonta, puh.  (09) 432 5899 (suomeksi) ja (09) 
432 5898 (ruotsiksi), 
www.puoluerahoitusvalvonta.fi 

 

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄYS 

Puoluelain 9 d §:n 2 momentin tarkoittaman puolueen lähiyhteisön tilinpäätöksen ja muiden tietojen 
toimittamisesta valtiontalouden tarkastusvirastolle  

 

Valtiontalouden tarkastusviraston päätöksen mukaisesti määrätään puoluelain (10/1969) 9 
d §:n 3 momentin nojalla: 

 

1§  

Soveltamisala   

Tätä määräystä  sovelletaan puoluelain (10/1969) 8 a §:ssä tarkoitetun puolueen lähiyhteisön puoluelain 9 d §:n 
2 momentin nojalla tehtävään tietojen toimittamiseen valtiontalouden tarkastusvirastolle.  

2 §  

Tietojen toimittamisvelvollisuus  

Puolueen lähiyhteisöksi ilmoitettu yhteisö tai säätiö toimittaa valtiontalouden tarkastusvirastolle tilintarkastus-
kertomuksensa ja tilinpäätöksensä liitteineen, erittelyn saamistaan tuista sekä tilintarkastajan lausunnon siitä, 
onko lähiyhteisön toiminnassa noudatettu puoluelain säännöksiä tuesta ja tukea koskevista rajoituksista. 
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3 §  

Yhteisön tai säätiön rahaston tietojen toimittamisvelvollisuus   

Yhteisö tai säätiö, jonka rahasto on ilmoitettu lähiyhteisöksi, toimittaa 2 §:ssä tarkoitetut asiakirjat. 

4 §  

Tuen erittelyvelvollisuus  

Puolueen lähiyhteisön sekä yhteisön tai säätiön, jonka rahasto on ilmoitettu lähiyhteisöksi tulee eritellä vastaan-
ottamansa tuet ryhmiteltyinä tukeen 

 a) yksityishenkilöiltä 

 b) yrityksiltä ja  

 c) muilta tahoilta. 

5 §  

Tietojen toimittamisajankohta 

Puolueen lähiyhteisöksi ilmoitetun yhteisön tai säätiön tulee toimittaa tässä määräyksessä tarkoitetut asiakirjat 
Valtiontalouden tarkastusvirastolle kolmen kuukauden kuluessa siitä kun yhteisön tai säätiön tilinpäätös on 
vahvistettu. 

6 § 

Yhteisön tai säätiön rahaston tietojen toimittamisajankohta  

Yhteisö tai säätiö, jonka rahasto on ilmoitettu lähiyhteisöksi toimittaa vastaavat asiakirjat kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun yhteisön tai säätiön tilinpäätös on vahvistettu. 

7 §  

Tietojen toimittaminen 

Tiedot toimitetaan valtiontalouden tarkastusvirastolle sähköisessä muodossa tarkastusviraston ylläpitämässä 
verkkopalvelussa verkko-osoitteessa www.puoluerahoitusvalvonta.fi. Tarkastusvirastolle toimitettuja tietoja ei 
sisällytetä tarkastusviraston ylläpitämään ilmoitusrekisteriin puoluelain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja 
lukuun ottamatta. Tiedot ja asiakirjat voidaan toimittaa ainoastaan sähköisesti. 

8 § 

Voimaantulo 

 

Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 

 

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010 
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Pääjohtaja   Tuomas Pöysti 

 

 

Tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskola  

 

Tämän määräyksen 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 tietoyk-
sikön kirjaamosta sen aukioloaikoina työpäivinä kello 9.00 – 15.00, käyntiosoite Antinkatu 1, 5 krs. Helsinki, 
postiosoite Valtiontalouden tarkastusvirasto, kirjaamo, PL 1119, 00101 Helsinki. 

 


