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INSTRUKTION
Dnro 394/40/2011
20.12.2011

Ikraftträdande och giltighetstid:
1.1.2012 - tills vidare. Tillämpas på efterhandsredovisning vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011.
Uppgifter om ändringar:
Stadgegrund:
Lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009)
11 a §
Enhet från vilken normen kan fås:
Statens revisionsverk, informationshanteringsenheten
(registratorskontoret), kontaktuppgifter i fotnoten
Enhet som ger närmare upplysningar:
Statens revisionsverk, valfinansieringsrådgivning, tfn
(09) 432 5899 (finska) och (09) 432 5898 (svenska),
www.vaalirahoitusvalvonta.fi
STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING
VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011
Stadganden om redovisning av valfinansieringen som ska tillämpas vid riksdagsval
Vid riksdagsval iakttas lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009), nedan valfinansierings lagen. Syftet med lagen är att öka öppenheten kring valfinansieringen och informationen om kandidaternas eventuella bindningar.
Statens revisionsverk fastställer med stöd av 8 § i valfinansieringslagen en blankett som
kan användas vid efterhandsredovisningen (bilaga 1). Om förfarandet med efterhandsredovisning har föreskrivits med ändringsförfattning 684/2010 och det har inte tidigare tilllämpats vid allmänna val.
1 1 Vem är skyldig att lämna efterhandsredovisning?
Den redovisningsskyldiga ska lämna en efterhandsredovisning, om kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja
kandidaten har tagit upp lån för att täcka kostnaderna för valkampanjen vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011. Om redovisningsskyldigheten har föreskrivits i valfinansieringslagen. Redovisningsskyldiga är de som vid riksdagsvalet valts till riksdagsledamöter
och de som utsetts till ersättare när valresultatet fastställdes.
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2 Vad ska redovisas i efterhandsredovisningen?
Om kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten har tagit upp lån för att täcka kostnaderna för valkampanjen vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011, ska den redovisningsskyldige lämna uppgift till statens revisionsverk om det återstående lånebeloppet och om bidrag till ett värde
av minst 1 500 euro som erhållits i syfte att betala lånet.
I redovisningen ska meddelas det återstående lånebeloppet vid kalenderårets utgång i
blankettens punkt 1 (Av kandidaten och kandidatens stödgrupp återstående upptagna lån).
Det är också möjligt att frivilligt redovisa flera lån specificerat på redovisningsblanketten.
Kandidaten ska separat redovisa värdet av ettvart enskilt bidrag som erhållits i syfte att
betala lånet och bidragsgivarens namn, om värdet av bidraget är minst 1 500 euro. Flera
bidrag från samma givare som har erhållits för betalning av lånet räknas samman och redovisas som ett enda bidrag.
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet
av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 euro. För inhämtandet av samtycket svarar
alltid den redovisningsskyldiga.
3 När ska efterhandsredovisningen senast göras?
Efterhandsredovisningen ska lämnas till statens revisionsverk kalenderårsvis under den
valperiod som redovisningsskyldigheten hänför sig till.
Skyldigheten att lämna efterhandsredovisning upphör när lånet i sin helhet har betalats
tillbaka.
Efterhandsredovisning ska angående 2011 års riksdagsval lämnas till revisionsverket före
15.2.2012 om det återstående lånebeloppet 31.12.2011 och om bidrag till ett värde av
minst 1 500 euro som erhållits i syfte att betala lånet.
Ifall lån återstår 31.12.2011, ska följande efterhandsredovisning lämnas till revisionsverket 15.2.2013 av det återstående lånebeloppet 31.12.2012 och av bidrag till ett värde av
minst 1 500 euro som erhållits i syfte att betala lånet.
Ifall lån återstår 31.12.2012, ska följande efterhandsredovisning lämnas till revisionsverket 15.2.2014 av det återstående lånebeloppet 31.12.2013 och av bidrag till ett värde av
minst 1 500 euro som erhållits i syfte att betala lånet.
Ifall lån återstår 31.12.2013, ska följande efterhandsredovisning lämnas till revisionsverket 15.2.2015 av det återstående lånebeloppet 31.12.2014 och av bidrag till ett värde av
minst 1 500 euro som erhållits i syfte att betala lånet.
Sålunda kan högst fyra efterhandsredovisningar göras angående ett enskilt val.
4 Hur görs efterhandsredovisningen och vart ska den lämnas?
Efterhandsredovisningen kan göras upp och lämnas i den av statens revisionsverk upprätthållna elektroniska webbtjänsten på adressen www.vaalirahoitusvalvonta.fi eller
skriftligt genom att använda en blankett enligt den av revisionsverket fastställda modellen
eller på annat sätt. Blanketten enligt den av statens revisionsverk fastställda modellen ingår som bilaga 1 till denna instruktion.
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Skriftliga redovisningar lämnas under adress
SRV/Redovisning av valfinansieringen
PB 1119
00101 HELSINGFORS
Till redovisningen fogas inte kvitton eller kopior av dem.
De mottagna redovisningarna publiceras av den av statens revisionsverket upprätthållna
elektroniska webbtjänsten på adressen www.vaalirahoitusvalvonta.fi.
5 Statens revisionsverks tillsynsuppgifter
Statens revisionsverk övervakar att skyldigheten att redovisa valfinansieringen fullgörs. I
detta syfte ska verket
1) kontrollera om samtliga redovisningsskyldiga lämnat redovisning enligt denna lag
2) utan dröjsmål offentliggöra samtliga redovisningar som inkommit
3) sedan det granskat redovisningarna vid behov uppmana redovisningsskyldiga att göra
en ny redovisning, komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och
tillräcklig.
Enligt valfinansieringslagen ska på begäran den redovisningsskyldiga genom kampanjkontoutdrag eller på något annat liknande sätt lämna uppgifter och dokumentation som
kompletterar redovisningen och kan vara nödvändiga när det kontrolleras om redovisningen är riktig och tillräcklig.
Statens revisionsverk upprätthåller ett register över redovisningar av valfinansiering, i
vilket registreras de uppgifter som ingår i redovisningarna och förhandsredovisningarna.
Trots det 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. Registret över redovisning av valfinansiering finns tillgängligt på
adressen www.vaalirahoitusvalvonta.fi.
De kampanjkontoutdrag och uppgifter och utredningar som kompletterar redovisningen
och som den redovisningsskyldiga på statens revisionsverks begäran lämnar till statens
revisionsverk är med stöd av offentlighetslagen sekretessbelagda handlingar och uppgifter.
6 6 Varifrån fås ytterligare upplysningar och instruktionerna i elektronisk form eller skriftligt?
Ytterligare information om hur man gör redovisningen och om revisionsverkets tillsynsuppgift fås på webbsidorna www.vaalirahoitusvalvonta.fi samt av revisionsverkets rådgivning tfn (09) 432 5899 (finska) och (09) 432 5898 (svenska) arbetsdagar kl. 9.00 15.00.
Denna instruktion jämte bilageblanketter fås i elektronisk form från Statens revisionsverks webbsidor på adressen www.vaalirahoitusvalvonta.fi, från statens revisionsverks föreskriftssamling som finns tillgänglig genom den juridiska Finlex -databasen på adressen
www.finlex.fi samt från registratorskontoret vid statens revisionsverks informationshanteringsenhet under dess öppettider arbetsdagar kl. 9.00 - 15.00, besöksadress
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Anttigatan 1, 5:e vån, Helsingfors, postadress Statens revisionsverk, registratorskontoret,
PB 1119, 00101 Helsingfors.
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Instruktionens ikraftträdande, ändringar i tidigare föreskrifter och instruktioner och giltighetstid
Denna instruktion träder i kraft 1.1.2012. Instruktionen gäller tills vidare.
Helsingfors den 20 december 2011

BILAGA 1

Generaldirektör

Tuomas Pöysti

Redovisningsrevisionschef

Jaakko Eskola

Av Statens revisionsverket fastställd blankett för uppgörande av efterhandsredovisning.

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO
Postiosoite: PL 1119, 00101 Helsinki
Käyntiosoite: Antinkatu 1, 00100 HELSINKI
Puhelin: (09) 4321
Faksi: (09) 432 5820

Töm blanketten

Efterhandsredovisning
Riksdagsval 2011
A. Uppgifter om kandidaten
Kandidatens fullständiga namn

Personbeteckning

Namn, titel, uppdrag

Hemkommun

Gatuadress

Postnummer

Postsanstalt

Telefon

E-postadress

Parti / Valmansförening

Namn på kandidatens eventuella stödgrupp

B. Lån och specifikation av bidrag som erhållits i syfte att betala lånen
Om kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon sammanslutning som har grundats för att stödja kandidaten har tagit upp lån för att täcka kostnaderna för
kampanjen, ska den redovisningsskyldiga lämna uppgift om lånebeloppet samt om bidrag om minst 1 500 euro som har erhållits i syfte att betala lånet.
Redovisningen görs under lånetiden kalenderårsvis under den valperiod, till vilken redovisningsskyldigheten hänför sig.

1. Av kandidaten och kandidatens stödgrupp återstående upptagna lån
a. Lånets namn

eur

b. Återbetalningsplan/lånetid

Lånets belopp
eur
eur
eur
eur

2. För betalning av lånen erhållna bidrag totalt och specifikation av dem
a. Företagets/sammanslutningens namn

eur
FO-nummer eller reg.nr

Bidragets belopp
eur
eur
eur
eur

b. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)
Förnamn

Hemkommun

Släktnamn

Bidragets belopp
eur
eur
eur
eur

C. Tilläggsuppgifter

D. Underskrift
Datum

Underskrift

Redovisningen görs elektroniskt på adressen:
www.vaalirahoitusvalvonta.fi eller www.puoluerahoitusvalvonta.fi
På papper gjorda redovisningar sänds till adress:
Statens revisionsverk
PB 1119, 00101 Helsingfors

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

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
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