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Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 
Sovelletaan 26.5.2019 pidettyjen europarlamentti-
vaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen. 

Muutostiedot: 

Säädösperusta: 
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) 8, 10, 
11a ja 12 § 
Vaalilaki (714/1998) 96 § 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
(621/1999) 16 § 3 mom. 

Yksikkö, josta normi on saatavissa: 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Porkkalankatu 1, PL 1119, 00101 Helsinki 

Yksikkö, joka antaa tarkempia tietoja: 
Valtiontalouden tarkastusvirasto, neuvontapalvelu 
puh. 09 432 5899, www.vaalirahoitusvalvonta.fi  

 

Valtiontalouden tarkastusviraston ohje jälki-ilmoituksen tekemisestä vuoden 2019 
europarlamenttivaaleissa 

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo vaalirahoitusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden noudattamista sekä vastaan-
ottaa ja julkaisee vaalirahoituslaissa säädettyjä asiakirjoja. Valtiontalouden tarkastusvirasto ylläpitää vaalirahoituksen 
ilmoitusrekisteriä osoitteessa www.vaalirahoitusvalvonta.fi jossa myös vastaanotetut ilmoitukset julkaistaan. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa tämän ohjeen jälki-ilmoituksen tekemisestä 26.5.2019 pidetyissä europarla-
menttivaaleissa. 

Ohjeen liitteenä on jälki-ilmoituksen tekemisessä käytettävä lomake.  

1 Jälki-ilmoitusvelvolliset 

Ilmoitusvelvollisen tulee tehdä jälki-ilmoitus, mikäli ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tu-
kemiseksi toimiva yhteisö on ottanut lainaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi 26.5.2019 pidetyissä europarlament-
tivaaleissa. Ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty vaalirahoituslaissa. Ilmoitusvelvollisia ovat Euroopan parlamentin jäse-
neksi valittu ja vaalien tulosta vahvistettaessa varajäseneksi määrätty sekä vaalilain (714/1998) 91 §:ssä tarkoitetussa 
nimisarjassa varajäsenestä seuraavana oleva ehdokas. 

2 Jälki-ilmoituksen sisältö  

Jos ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on ottanut lainaa vaa-
likampanjan kulujen kattamiseksi 26.5.2019 pidetyissä europarlamenttivaaleissa, ilmoitusvelvollisen on ilmoitettava 
Valtiontalouden tarkastusvirastolle tieto lainan jäljellä olevasta määrästä sekä lainan maksamiseen saadusta vähintään 
1500 euron arvoisesta tuesta. 
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Ilmoituksessa on ilmoitettava jäljellä oleva lainan määrä kalenterivuoden lopussa lomakkeen kohdassa 1 (Ehdokkaan ja 
ehdokkaan tukiryhmän ottaman lainan jäljellä oleva määrä). 

Vapaaehtoisesti on myös mahdollista ilmoittaa useat lainat yksilöidysti ilmoituslomakkeella.  

Erikseen on ehdokkaan ilmoitettava kunkin lainan maksamiseen saadun yksittäisen tuen arvo ja sen tuen antajan nimi, 
jos tuen arvo on vähintään 1 500 euroa. Useat samalta tukijalta saadut suoritukset lainan maksamiseen lasketaan yhteen 
ja ilmoitetaan yhtenä tukena.  

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on 
alle 1 500 euroa. Suostumuksen hankinnasta vastaa aina ilmoitusvelvollinen. 

3 Jälki-ilmoituksen toimittamisen määräaika 

Jälki-ilmoitus tulee toimittaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle kalenterivuosittain sen vaalikauden ajan, johon ilmoi-
tusvelvollisuus liittyy.  

Jälki-ilmoitusvelvollisuus päättyy, kun laina on kokonaisuudessaan takaisin maksettu. 

Jälki-ilmoitus on vuoden 2019 europarlamenttivaaleista tehtävä tarkastusvirastolle 15.2.2020 mennessä lainan jäljellä 
olevasta määrästä 31.12.2019 ja sen maksamiseen saaduista vähintään 1 500 euron arvoisista tuista. 

Mikäli 31.12.2019 on lainaa jäljellä, tulee seuraava jälki-ilmoitus tehdä tarkastusvirastolle 15.2.2021 mennessä lainan 
jäljellä olevasta määrästä 31.12.2020 ja sen maksamiseen saaduista vähintään 1 500 euron arvoisista tuista. 

Mikäli 31.12.2020 on lainaa jäljellä, tulee seuraava jälki-ilmoitus tehdä tarkastusvirastolle 15.2.2022 mennessä lainan 
jäljellä olevasta määrästä 31.12.2021 ja sen maksamiseen saaduista vähintään 1 500 euron arvoisista tuista. 

Mikäli 31.12.2021 on lainaa jäljellä, tulee seuraava jälki-ilmoitus tehdä tarkastusvirastolle 15.2.2023 mennessä lainan 
jäljellä olevasta määrästä 31.12.2022 ja sen maksamiseen saaduista vähintään 1 500 euron arvoisista tuista. 

Mikäli 31.12.2022 on lainaa jäljellä, tulee seuraava jälki-ilmoitus tehdä tarkastusvirastolle 15.2.2024 mennessä lainan 
jäljellä olevasta määrästä 31.12.2023 ja sen maksamiseen saaduista vähintään 1 500 euron arvoisista tuista. 

Jälki-ilmoituksia voidaan yksittäisten vaalien osalta siten tehdä enintään viisi. 

Jälki-ilmoitus voidaan laatia ja toimittaa Valtiontalouden tarkastusviraston ylläpitämässä sähköisessä verkkopalvelussa 
osoitteessa www.vaalirahoitusvalvonta.fi tai kirjallisena käyttämällä Valtiontalouden tarkastusviraston vahvistaman 
kaavan mukaista lomaketta tai muulla tavoin. Valtiontalouden tarkastusviraston vahvistaman kaavan mukainen lomake 
on tämän ohjeen liitteenä. 

Kirjalliset ilmoitukset toimitetaan osoitteeseen: 

VTV/Vaalirahoitusilmoitus  
PL 1119 
00101 HELSINKI 

Ilmoitukseen ei liitetä kuitteja eikä niiden kopioita. 
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4 Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävät 

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo vaalirahoitusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tässä tarkoi-
tuksessa se  

− tarkistaa, että kaikki ilmoitusvelvolliset ovat tehneet laissa tarkoitetun ilmoituksen  
− julkistaa viipymättä kaikki saapuneet ilmoitukset  
− tarkistettuaan ilmoitukset tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen, täydentämään jo 

tehtyä ilmoitusta tai selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta ja riittävyyttä. 

Vaalirahoituslain mukaan ilmoitusvelvollisen on pyydettäessä annettava Valtiontalouden tarkastusvirastolle kampanja-
tiliotteella tai vastaavalla tavalla sellaisia ilmoitusta täydentäviä tietoja ja selvityksiä, jotka saattavat olla tarpeen ilmoi-
tuksen oikeellisuuden ja riittävyyden tarkistamisessa. 

Ilmoitusvelvollisen Valtiontalouden tarkastusviraston pyynnöstä Valtiontalouden tarkastusvirastolle antamat kampan-
jatiliotteet ja ilmoitusta täydentävät tiedot ja selvitykset ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain pe-
rusteella salassa pidettäviä asiakirjoja ja tietoja. 

5 Lisätietoja ilmoituksen tekemisestä 

Lisätietoja vaalirahoitusilmoituksen laatimisesta ja tarkastusviraston valvontatehtävästä saa verkkosivuilta osoitteesta 
www.vaalirahoitusvalvonta.fi sekä Valtiontalouden tarkastusviraston neuvontapalvelusta, puh. 09 432 5899, työpäivinä 
klo 10-14.  

Tämän ohjeen liitelomakkeineen saa Valtiontalouden tarkastusviraston verkkosivuilta osoitteesta www.vaalirahoitus-
valvonta.fi, Finlex -oikeudellisen tietokannan kautta osoitteesta www.finlex.fi saatavilla olevasta Valtiontalouden tar-
kastusviraston määräyskokoelmasta sekä Valtiontalouden tarkastusviraston kirjaamosta sen aukioloaikoina työpäivinä 
kello 9-15. 

6 Ohjeen voimaantulo, muutokset aikaisempiin määräyksiin ja ohjeisiin ja voi-
massaoloaika 

Tämä ohje tulee voimaan 1.1.2020. Ohje on voimassa toistaiseksi.  

Helsingissä 9. päivänä joulukuuta 2019 

 
   Jaakko Eskola 
 
Johtaja   Jaakko Eskola 
 
 
   Pontus Londen 
 
Johtava tilintarkastaja  Pontus Londen 

LIITE  Valtiontalouden tarkastusviraston vahvistama lomake jälki-ilmoituksen tekemiseen 



Jälki-ilmoitus vuodelta 2019
Europarlamenttivaalit 2019

A. Ehdokkaan tiedot
Etunimet Sukunimi Henkilötunnus

Kotikunta Arvo, ammatti tai tehtävä

Osoite Postinumero Toimipaikka

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Puolue/Valitsijayhdistys Mahdollisen tukiryhmän nimi

B. Lainat ja lainojen maksamiseen saatujen tukien erittely
Jos ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on ottanut lainaa vaalikampanjan kulujen 
kattamiseksi, tulee ilmoitusvelvollisen toimittaa tieto lainan määrästä sekä lainan maksamiseen saadusta vähintään 1500 euron arvoisesta 
tuesta. Ilmoitus tehdään laina-aikana kalenterivuosittain sillä vaalikaudella, johon ilmoitusvelvollisuus liittyy.

1. Ehdokkaan ja ehdokkaan tukiryhmän ottaman lainan  jäljellä oleva määrä €, yhteensä

Lainan nimi Lainan takaisinmaksusuunnitelma/laina-aika Lainan määrä eriteltynä,  €

 2. Lainojen maksamiseen saadut tuet ja niiden erittely €, tuet yhteensä

Yrityksen/yhteisön nimi Y-tunnus Tuen määrä eriteltynä, €

Yksityishenkilöt (Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen määrä on 
alle 1500 euroa.)
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä eriteltynä, €

C. Lisätietoja

D. Allekirjoitus
Päivämäärä Allekirjoitus

Ilmoitus tehdään sähköisesti osoitteessa www.vaalirahoitusvalvonta.fi. 
Paperilla tehdyt ilmoitukset lähetetään osoitteeseen:  
Valtiontalouden tarkastusvirasto / Vaalirahoitusvalvonta 
PL 1119, 00101 Helsinki

Ilmoituksen täyttämistä koskeviin kysymyksiin vastaa  
Valtiontalouden tarkastusviraston neuvontapalvelu: 
09 432 5899 arkisin klo 10-14 tai vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi
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