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Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 
1.1.2017 - toistaiseksi 

Muutostiedot: 
Ohje korvaa aikaisemmin annetun ohjeen nro 6/2010,  
Dnro 358/41/2010 

Säädösperusta: 
Puoluelaki (10/1069) 8 c § 

Valtiontalouden tarkastusviraston ohje ajantasaisen ilmoituksen 
tekemisestä 
Tässä ohjeessa annetaan lain ja Valtiontalouden tarkastusviraston määräyksen oikean ja yhtenäisen sovel-
tamisen varmistamiseksi tarpeellisia tarkempia yleisiä ohjeita ajantasaisen ilmoituksen tekemisestä.   

Ohjetta sovelletaan puoluelaissa tarkoitettuihin puolueisiin, puolueyhdistyksiin sekä puolueen lähiyhteisöi-
hin.  

Valtiontalouden tarkastusvirasto ylläpitää ilmoitusrekisteriä osoitteessa www.puoluerahoitusvalvonta.fi 
jossa myös vastaanotetut ilmoitukset julkaistaan. 

1 Puoluelain tarkoittama ajantasainen ilmoitus 

Puolueen, puolueyhdistyksen ja puolueen lähiyhteisön on tehtävä ilmoitus saamansa tuen määrästä ja tuen 
antajasta. Ilmoitus on tehtävä, jos puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön yksittäisen tuen 
tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa kalente-
rivuodessa.  

Puolueen lähiyhteisöllä tarkoitetaan sellaista yhteisöä ja säätiötä, jonka puolue yhteisön tai säätiön suos-
tumuksella ilmoittaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle olevan puolueen lähiyhteisö. Lähiyhteisö voi olla 
Valtiontalouden tarkastusvirastolle ilmoitettu yhteisön tai säätiön rahasto. Puolue voi ilmoittaa rahaston 
lähiyhteisöksi vain sitä hallinnoivan yhteisön tai säätiön suostumuksella. Puolueen ilmoitus lähiyhteisön 
suostumuksineen tulee toimittaa tarkastusvirastolle erillisellä lomakkeella. 

Puolueen tulee ilmoittaa lähiyhteisö Valtiontalouden tarkastusvirastolle ilmoituslomakkeella kirjallisesti.  

2 Ajantasaisen ilmoituksen tekeminen ja täydentäminen 

Ilmoitus on tehtävä, jos yksittäisen puolueen, puolueyhdistyksen ja lähiyhteisön tuen tai useista samalta tu-
kijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa kalenterivuodessa. 

Ajantasaista ilmoitusta on täydennettävä kun ilmoituksen tai sen täydennyksen jälkeen samalta tukijalta 
saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo ylittää 1 500 euroa. Saman tukijan antamista tuista tulee siten 
antaa tarvittaessa useita ilmoituksia. Tämä tarkoittaa, että ilmoitusta on täydennettävä aina kun seuraava 
1500 euron raja ylitetään (esimerkiksi 3001 €, 4502 € jne.). Saman tukijan määrittää tukijan oikeustoimikel-
poisuus. 
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Valtiontalouden tarkastusvirasto ei vastaanota eikä käsittele alle 1 500 euron arvoisesta tuesta annettua il-
moitusta. Ilmoitusta täydennettäessä ilmoitettava tukisumma voi kuitenkin olla pienempi kuin 1500 euroa. 

Ilmoitukset vastaanotetaan ainoastaan sähköisesti Valtiontalouden tarkastusviraston ylläpitämässä sähköi-
sessä verkkopalvelussa osoitteessa www.puoluerahoitusvalvonta.fi, jossa myös vastaanotetut ilmoitukset 
julkaistaan.  

Ajantasaisessa ilmoituksessa tulee esittää tuen antaja ja tuen määrä. Ajantasaisessa ilmoituksessa on ilmoi-
tettava yhteisöltä tai säätiöltä saadun tuen yhteydessä yhteisön yksilöivä tunnus jos sellainen on. Ilmoituk-
seen ei liitetä kuitteja eikä niiden kopioita. 

Ilmoituksen laatijan tunnistamisessa käytetään yleisesti hyväksyttyjä sähköisiä tunnistusmenetelmiä.  

3 Ajantasaisen ilmoituksen toimittamisen määräaika 

Ajantasainen ilmoitus tulee tehdä tuen vastaanottamista seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään men-
nessä. Tämän jälkeen annetut ilmoitukset vastaanotetaan ja julkaistaan myöhässä saapuneina.  

4 Vastuu ajantasaisen ilmoituksen tekemisestä 

Puolue huolehtii ajantasaisten ilmoitusten tekemisestä. Puolueen tulee huolehtia myös siitä, että puo-
lueyhdistykset ja puolueen lähiyhteisöt laativat ajantasaiset ilmoitukset saamistaan tuista.   

Valtiontalouden tarkastusviraston ylläpitämä sähköinen ilmoitusjärjestelmä mahdollistaa sen, että puolueet 
voivat jakaa puolueyhdistyksilleen ja lähiyhteisöilleen oikeudet tehdä omalta osaltaan ajantasaisia ilmoituk-
sia. Puolueen vastuulla on tällöin perustaa sähköiseen ilmoitusjärjestelmään puolueyhdistyksen perustie-
dot. Puolueella on kuitenkin velvollisuus huolehtia, että ilmoitukset tehdään puoluelain tarkoittamalla ta-
valla.  

Lähiyhteisöt perustetaan tietojärjestelmään Valtiontalouden tarkastusvirastossa saapuneiden ilmoitusten 
perusteella. Tämän jälkeen lähiyhteisön edustajaksi ilmoitettu käyttäjä voi tehdä lähiyhteisön puolesta 
ajantasaisen ilmoituksen. 

5 Ajantasaisten ilmoitusten julkaiseminen ja valvonta 

Ajantasaiset ilmoitukset julkaistaan Valtiontalouden tarkastusviraston ylläpitämässä ilmoitusrekisterissä 
osoitteessa www.puoluerahoitusvalvonta.fi viipymättä.   

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo 9 §:ssä tarkoitetun avustuksen käyttöä sekä tämän lain tukea, vaa-
likampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamista sekä näihin liittyvien asiakirjojen ja tietojen laatimista ja 
toimittamista koskevien säännösten noudattamista puolueen, puolueen lähiyhteisön ja avustuspäätöksessä 
tarkoitetun yhdistyksen (valvottava) toiminnassa. Tässä tehtävässään virasto voi tarkastaa valvottavan ti-
linpitoa ja varojen käyttöä sekä tarvittaessa kehottaa valvottavaa täyttämään tästä laista johtuvat velvolli-
suutensa. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto voi sakon uhalla velvoittaa valvottavan täyttämään velvollisuutensa, jos 
asiakirjoja tai tietoja ei ole viraston kehotuksesta huolimatta toimitettu, korjattu tai täydennetty taikka nii-
den oikeellisuutta ja riittävyyttä selvitetty ja laiminlyönti on kokonaisuutena arvioiden olennainen.  

Valtiontalouden tarkastusvirasto voi määrätä myös valtionavustuksen maksamisen lopetettavaksi tai sen 
osan takaisin perittäväksi puolueelta, joka olennaisesti laiminlyö tämän lain mukaan sille kuuluvan velvolli-
suuden. 

Valtiontalouden tarkastusviraston toimittamasta valvonnasta säädetään muutoin Valtiontalouden tarkas-
tusvirastosta annetussa laissa. 

Sen estämättä, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, jokaisella on oikeus 
saada rekisteristä jäljennöksiä sekä tietoja yleisen tietoverkon kautta. 
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6 Lisätietoja ilmoituksen tekemisestä 

Lisätietoja ajantasaisen ilmoituksen laatimisesta ja tarkastusviraston valvontatehtävästä saa verkkosivuilta 
osoitteesta www.puoluerahoitusvalvonta.fi sekä Valtiontalouden tarkastusviraston neuvontapalvelusta p. 
09 432 5899 työpäivinä klo 10-14.  

Tämän ohjeen saa Valtiontalouden tarkastusviraston verkkosivuilta osoitteesta 
www.puoluerahoitusvalvonta.fi, Finlex -oikeudellisen tietokannan kautta osoitteesta www.finlex.fi saatavil-
la olevasta Valtiontalouden tarkastusviraston määräyskokoelmasta sekä Valtiontalouden tarkastusviraston 
kirjaamosta sen aukioloaikoina työpäivinä kello 9-15, käyntiosoite alatunnisteessa. 

7 Ohjeen voimaantulo, muutokset aikaisempiin määräyksiin ja ohjeisiin ja 
voimassaoloaika 

Tämä ohje tulee voimaan 1.1.2017. Ohje on voimassa toistaiseksi.  

Tämän ohjeen antamisen yhteydessä Valtiontalouden tarkastusvirasto on päättänyt kumota kaikki aikai-
semmat ajantasaisen ilmoituksen tekemisestä annetut ohjeet.  

Helsingissä 20. päivänä joulukuuta 2016 
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