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MÄÄRÄYS 

 

  

Dnro 361/41/2010 
10.12.2010 

 
Valtiontalouden tarkastusviraston 

määräyskokoelma 2/2010 

 

Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 
1.1.2011 – toistaiseksi.  

Muutostiedot: 
- 

Säädösperusta: 
Puoluelaki (10/1969) 9 b § ja 9 d § 

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 b §:n tarkoittaman vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskevan erittelyn laatimisesta ja 
puoluelain 9 d §:n 1 momentin tarkoittamien tietojen toimittamisesta 

 

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

1§  

Soveltamisala  

Tämä määräys koskee puolueen ja puoluelain 9 §:ssä tarkoitetun valtionavustusta saaneen puolueen avustuspää-
töksessä tarkoitetun yhdistyksen vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyiden tekemistä sekä puoluela in 9 
d § 1 momentin tarkoittamien asiakirjojen ja tietojen toimittamista Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Tämä 
määräys ei koske muita puoluelain tarkoittamia puolueyhdistyksiä.  

2 §  

Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyvelvollisuus 
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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
 

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

Puoluelain 9 b §:n mukaan puolueen ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen on erite ltävä kampanja -
aikana sille aiheutuneet vaalikampanjan kulut ja kampanjan rahoitus erikseen jokaisten yleisten vaalien osalta. 
Yleisillä vaaleilla tarkoitetaan eduskuntavaaleja, presidentinvaaleja, kunnallisvaaleja ja europarlamenttivaaleja. 

Vaalikampanja-aikana tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy kaksi 
viikkoa vaalipäivän jälkeen. 

3 §  

Kulujen ja rahoituksen vastaavuus 

Ilmoitetun rahoituksen tulee kattaa vaalikampanjan kulut. 

4 §   

Yhteisötunnuksen ilmoittaminen 

Tukien ja välitetyn tuen erittelyyn on sisällytettävä tukea antaneen yhteisön yhteisötunnus, mikäli tukijalla sel-
lainen on.  

5 §  

Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyn sähköinen lomake 

Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely tulee laatia käyttämällä Valtiontalouden tarkastusviraston 
vahvistamaa sähköistä lomaketta. Erittely tulee laatia jokaisesta yleisestä vaalista erikseen. 

Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyä varten vahvistetun sähköisen lomakkeen tietosisällön malli on 
liitteenä 1. Erittely voidaan laatia ja ilmoitus toimittaa valtiontalouden tarkastusvirastolle yksinomaan sähköise-
nä valtiontalouden tarkastusviraston tietoverkossa ylläpitämässä puoluerahoituksen sähköisessä ilmoitusjärje s-
telmässä. Ilmoitusjärjestelmä on saatavilla verkkopalvelussa osoitteessa www.puoluerahoitusvalvonta.fi. 

6 §   

Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyn toimittamisajankohta 

Vaalikampanjan kuluja  ja rahoitusta koskevat erittelyt tulee toimittaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle vaa-
liajankohdan sisältävän tilikauden tilinpäätöksen yhteydessä.  

7 §  

Tilinpäätösasiakirjojen ja vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskevien erittelyiden toimittaminen 

Puolueen tulee puoluelain 9 d §:n tarkoittamassa määräajassa toimittaa puolueen ja avustuspäätöksessä tarkoite-
tun yhdistyksen tilinpäätös liitte ineen, tilintarkastuskertomus , tilitys puoluelain 9 §:ssä tarkoitetun avustuksen 
käytöstä sekä ajantasaisiin ilmoituksiin sisältyvät tiedot ja vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskevat erittelyt 
Valtiontalouden tarkastusviraston ylläpitämässä sähköisessä verkkopalvelussa verkko-osoitteessa 
www.puoluerahoitusvalvonta.fi, jossa myös vastaanotetut ilmoitukset ju lkaistaan. 

8 §  

Tositteet 

Ilmoitukseen ei liitetä kuitteja, tositteita eikä niiden jäljennöksiä. 
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 Postiosoite: PL 1119, 00101 Helsinki     Käyntiosoite: Antinkatu 1, 00100 HELSINKI 
 Puhelin: (09) 4321      Faksi: (09) 432 5820 

9§ 

Ennakkoilmoitus 

Puolue ja valtionavustusta saaneen puolueen avustuspäätöksessä tarkoitettu yhdistys voivat toimittaa valtionta-
louden tarkastusvirastolle ennen vaalipäivää ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalikampanjan 
kuluista ja rahoituksesta. Ennakkoilmoitus tulee laatia käyttämällä Valtiontalouden tarkastusviraston vahvista-
maa sähköistä lomaketta. Ennakkoilmoituksen toimittamista varten vahvistetun sähköisen lomakkeen tietosisäl-
lön malli on liitteenä 2. 

10 § 

Voimaantulo 

 

Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 

 

 

Helsingissä päivänä 10 joulukuuta 2010 

 

 

Pääjohtaja   Tuomas Pöysti 

 

 

Tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskola  

 
 

LIITE 1 Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyn tietosisällön malli (sähköinen lomake) 

LIITE 2 Ennakkoilmoituksen tietosisällön malli (sähköinen lomake) 

 

 

Tämän määräyksen liitelomakkeineen saa sähköisenä tallenteena valtiontalouden tarkastusviraston verk-
kosivuilta osoitteesta www.vaalirahoitusvalvonta.fi, Finlex –oikeudellisen tietokannan kautta osoitteesta 
www.finlex.fi saatavilla olevasta valtiontalouden tarkastusviraston määräyskokoelmasta sekä valtiontalouden 
tarkastusviraston tietoyksikön kirjaamosta sen aukioloaikoina työpäivinä kello 9.00 – 15.00, käyntiosoite An-
tinkatu 1, 5 krs. Helsinki, postiosoite Valtiontalouden tarkastusvirasto, kirjaamo, PL 1119, 00101 Helsinki.  
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Liite 1

Käyntiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

2.2 Valtiolta saatua avustusta 0,00 eur

2.3 Kunnalta saatua avustusta 0,00 eur

2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur

2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur

2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä

1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet

1.4 Tietoverkot

Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyn tietosisällön malli 
(sähköinen lomake)

2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä

A. Ilmoittajan tiedot
Puolueen, tai avustuspäätöksessä mainitun yhteisön nimi 

1.10 Muille annetut avustukset

Y-tunnus / rek.nro

Kotikunta

1.8 Mainonnan suunnittelu 

1.9 Vaalitilaisuudet

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin)

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1.3 Televisio

1.2 Radio

2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä

2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä)

1.5 Muut viestintävälineet

1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut

1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut

1.13 Muut kulut 

1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta

1.6 Ulkomainonta

Eduskuntavaalit Presidentinvaalit KunnallisvaalitEuroparlamenttivaalit



2 (3)

0,00  eur

Lainojen erittely

Lainan nimi:
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä:

Etunimet Sukunimi Kotikunta
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy yli 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet Sukunimi Kotikunta

0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Yrityksen nimi Y-tunnus tai rek.nro
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Muu Y-tunnus tai rek.nro (jos on)
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä:

Yrityksen nimi Y-tunnus tai rek.nro
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta
Etunimet Sukunimi Kotikunta

0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Yrityksen nimi Y-tunnus tai rek.nro
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Muu Y-tunnus tai rek.nro (jos on)
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä
0,00

Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)

0,00 eur

Takaisinmaksusuunnitelma/laina-aika:

2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä

Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)

tuen määrä

eur

tuen määrä

tuen määrä

tuen määrä

tuen määrä

tuen määrä

 eur
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä

2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä

tuen määrä

2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä

tuen määrä

 eur

0,00

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen 
arvo on pienempi kuin 1 500 €

D. Vaalikampanjan rahoituksen erittely

2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin)

0,00  eur

0,00

Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yksityishenkilöltä

Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yrityksiltä
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a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta:

Nimi Y-tunnus tai rek.nro (jos on)
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta
Etunimet Sukunimi Kotikunta

0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Yrityksen nimi Y-tunnus tai rek.nro
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Muu Y-tunnus rek.nro (jos on)
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Lisätietoja

Päivämäärä Allekirjoitus

VTV2011

Puoluelaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi 
edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. 

2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä

F. Allekirjoitus

2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä)

tuen määrä

tuen määrä

E. Vapaaehtoinen erittely

0,00

tuen määrä

tuen määrä

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

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

? www.vaalirahoitusvalvonta.fi www.puoluerahoitusvalvonta.fi   ? vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

eur

   Ilmoitus tehdään sähköisesti osoitteessa:
   www.vaalirahoitusvalvonta.fi tai
   www.puoluerahoitusvalvonta.fi

Ilmoituksen täyttämistä koskeviin kysymyksiin vastaa Valtiontalouden 
tarkastusviraston neuvontapalvelu:
puh. 09-432 5899
s-posti: vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

0,00 eur

Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta muilta tahoilta
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Liite 2

Käyntiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

2.2 Valtiolta saatua avustusta 0,00 eur

2.3 Kunnalta saatua avustusta 0,00 eur

2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur

2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur

2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta

1.6 Ulkomainonta

1.5 Muut viestintävälineet

1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut

1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut

1.13 Muut kulut 

1.8 Mainonnan suunnittelu 

1.9 Vaalitilaisuudet

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin)

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1.3 Televisio

1.2 Radio

2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä

2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä)

Y-tunnus / rek.nro

Kotikunta

1.10 Muille annetut avustukset

1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet

1.4 Tietoverkot

Ennakkoilmoituksen tietosisällön malli (sähköinen lomake)

2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä

A. Ilmoittajan tiedot
Puolueen, tai avustuspäätöksessä mainitun yhteisön nimi 

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä

Eduskuntavaalit Presidentinvaalit KunnallisvaalitEuroparlamenttivaalit
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0,00  eur

Lainojen erittely

Lainan nimi:
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä:

Etunimet Sukunimi Kotikunta
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy yli 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet Sukunimi Kotikunta

0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Yrityksen nimi Y-tunnus tai rek.nro
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Muu Y-tunnus tai rek.nro (jos on)
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä:

Yrityksen nimi Y-tunnus tai rek.nro
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet Sukunimi Kotikunta

0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Yrityksen nimi Y-tunnus tai rek.nro
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Muu Y-tunnus tai rek.nro (jos on)
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin)

0,00  eur

0,00

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen 
arvo on pienempi kuin 1 500 €

D. Vaalikampanjan rahoituksen erittely

 eur
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä

2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä

tuen määrä

2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä

tuen määrä

 eur

0,00 eur

tuen määrä

tuen määrä

tuen määrä

tuen määrä

tuen määrä

tuen määrä

Takaisinmaksusuunnitelma/laina-aika:

2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä

Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)

2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä
0,00

Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)

0,00 eur

Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yksityishenkilöltä

Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yrityksiltä
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a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta:

Nimi Y-tunnus tai rek.nro (jos on)
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet Sukunimi Kotikunta

0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Yrityksen nimi Y-tunnus tai rek.nro
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Muu Y-tunnus rek.nro (jos on)
0,00  eur
0,00 eur
0,00  eur

Lisätietoja

Päivämäärä Allekirjoitus

VTV2011

   Ilmoitus tehdään sähköisesti osoitteessa:
   ww.vaalirahoitusvalvonta.fi tai
   www.puoluerahoitusvalvonta.fi

Ilmoituksen täyttämistä koskeviin kysymyksiin vastaa Valtiontalouden 
tarkastusviraston neuvontapalvelu:
puh. 09-432 5899
s-posti: vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

0,00 eur

eur

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

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

? www.vaalirahoitusvalvonta.fi www.puoluerahoitusvalvonta.fi   ? vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

tuen määrä

tuen määrä

Puoluelaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi 
edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. 

2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä

F. Allekirjoitus

2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä)

tuen määrä

tuen määrä

E. Vapaaehtoinen erittely

0,00
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta muilta tahoilta


