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lkraftträdande och giltighetstid: 
Tillämpas på redovisningen av valfinansieringen och kostna

derna för valkampanjen vid det presidentval som hålls 

28.1.2018 och det eventuella andra vai som hålls 11.2.2018. 

Ändringsdata: 
Anvisningen ersätter de tidigare anvisningar som har getts 

om redovisning av valfinansieringen vid presidentval. Genom 

anvisningen upphävs alla de tidigare fastställda blanketter 

för redovisning av valfinansieringen vid presidentval. 

Stadgegrund: 
Lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) 6, 8, 10 

och 12 § 

Vallagen {714/1998) 96 § 

Lagen om offentlighet myndigheternas verksamhet 

(621/1999) 16 § 3 mom. 

Enhet från vilken normen kan fås: 
Statens revisionsverk, kontaktinformation finns i fotnoten 

Enhet som ger närmare upplysningar: 
Statens revisionsverk, rådgivningstjänst, 

09 432 5898, www.vaalirahoitusvalvonta.fi 

telefon 

Statens revisionsverks anvisning om förhandsredovisning och redovisning 

av valfinansieringen vid presidentvalet 2018 

Statens revisionsverk utövar tillsyn över iakttagandet av skyldigheten att redovisa för valfinansieringen 

samt tar emot och publicerar handlingar som föreskrivs i lagen om kandidaters valfinansiering (nedan valfi

nansieringslagen). Statens revisionsverk för ett register över redovisning av valfinansiering på 

www.vaalirahoitusvalvonta.fi. På webbplatsen publiceras även alla mottagna redovisningar. 

Statens revisionsverk ger denna anvisning om redovisning av valfinansieringen vid presidentvalet som hålls 

28.1.2018 och vid det eventuella andra valet som hålls 11.2.2018. 

Bifogat tili anvisningen finns den blankett som ska användas för redovisning av valfinansieringen (bilaga 1) 

och den blankett som ska användas för förhandsredovisning av valfinansieringen (bilaga 2). 

1 Redovisningsskyldiga 

Skyldiga att redovisa sin valfinansiering vid presidentvalet som hålls 28.1.2018 och vid det eventuella andra 

valet som hålls 11.2.2018 är ett parti som har ställt upp en kandidat och ett valombud för en valmansför

ening som ställt upp en kandidat eller en ersättare för valombudet. Bestämmelser om redovisningsskyldig

heten finns i valfinansieringslagen. 

Redovisningen av valfinansieringen måste göras även i sådana fall att den redovisningsskyldiga kandidaten 

inte har haft kampanjkostnader eller valfinansiering av det slag som ska anmälas. 
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