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Ohje välitetyn tuen ilmoittamisesta vaalirahoitusilmoituslomakkeella
kuntavaaleissa 2017
1

Välitetty tuki

Ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaan mikäli erikseen ilmoitettava yksittäinen tuki sisältää kolmannelta taholta välitettyä tukea vähintään 800 euroa, tuen
saajan on ilmoitettava myös tieto välitetyn tuen antajasta. Välitetty tuki on tukea, jonka alkuperä on
jokin muu taho kuin sen välitön antaja.
Ehdokkaan tulisi aina varmistua sisältääkö vastaanotettu tuki myös välitettyä tukea. Mikäli kuntavaaleissa erikseen ilmoitettavaan yksittäiseen tukeen sisältyy kolmannelta taholta välitettyä tukea vähintään 800 euroa, on tuon välitetyn tuen arvo ja tukija ilmoitettava. Tällöin on ilmoitettava erikseen
sekä suoraan saatu tuki että siihen sisältyvä välitetty tuki.
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Tuen ilmoittaminen vaalirahoitusilmoituslomakkeella

Ehdokkaan tulee ilmoittaa vaalikampanjansa rahoitus yhteensä ja eriteltynä ehdokkaan omiin varoihin
ja ehdokkaan ottamiin lainoihin (mukaan luettuina ilmoitusta annettaessa maksamattomina olevat
laskut) sekä kaikkeen ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän tai muun yksinomaan hänen tukemisekseen
toimivan yhteisön saamaan ulkopuoliseen tukeen. Ulkopuolinen tuki tulee edelleen ryhmitellä ehdokkaan itsensä, hänen tukiryhmänsä tai muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön
seuraavilta tahoilta saamaan tukeen:
yksityishenkilöt
yritykset
puolue
puolueyhdistykset ja
muut tahot.
Vaalikampanjan rahoitus ilmoitetaan vaalirahoitusilmoituslomakkeella kohdissa 2.1.–2.7. siten, että
ilmoitettu vaalikampanjan rahoitus näissä kohdissa kattaa vähintään vaalikampanjan kulut. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (lomakkeen kohta 2) lasketaan siten kohtien 2.1.–2.7. summana.
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Välitetyn tuen ilmoittaminen vaalirahoitusilmoituslomakkeella

Vaalirahoitusilmoituslomakkeella ilmoitetaan vaalikampanjan välitetty tuki kohdassa 2.8. (Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä). Huomioitavaa on, että tässä ilmoitetaan välitetty tuki, joka sisältyy jo
vaalirahoitusilmoituksessa kohdissa 2.3.–2.7. vaalikampanjan tukena ilmoitettuun vaalirahoitukseen.
Välitetty tuki on esitettävä vain, mikäli se on vähintään 800 euroa samalta tukijalta. Tällöin sen antaja
on myös ilmoitettava.
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Välitetyn tuen antajan eritteleminen

Välitetyn tuen antaja eritellään lomakkeen erittelykohdassa 2.8., mikäli yksittäinen välitetty tuki on
samalta tuen antajalta vähintään 800 euroa.
Kohtaan "Tukeen sisältyy vähintään 800 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta tahoilta" ilmoitetaan tiedossa oleva välitetyn tuen antaja. Nimi-kenttään kirjoitetaan välitetyn tuen antajan yksilöivä
tieto (henkilön nimi, yritys, yhteisö) ja y-tunnus / yhteisörekisterinumero -kenttään yhteisön tai säätiön yksilöivä tieto.
Lomakkeen erittelykohdassa 2.8.c. (lisätietoja) tulee ilmoittaa kenen välittämään ensisijaiseen tukeen
välitetty tuki sisältyy. Näin muodostetaan yhteys ensisijaisen tukijan välittämään tukeen.
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Esimerkkejä välitetyn tuen ilmoittamisesta

Esimerkki 1
Puolueyhdistys saa rahaa kolmannelta osapuolelta (yritys y) välitettäväksi määrätyn ehdokkaan vaalikampanjan rahoittamiseen 1000 euroa. Puolueyhdistys välittää ehdokkaalle yrityksen antaman tuen
1000 euroa.
Vaalirahoitusilmoituksessa ilmoitusvelvollinen merkitsee puolueyhdistykseltä vastaanottamansa tuen
kohtaan "Tuki puolueyhdistyksiltä" määrältään 1000 euroa. Samoin tarkemmassa erittelyssä ilmoitusvelvollinen nimeää ko. puolueyhdistyksen ja tältä saadun tuen määrän.
Tämän lisäksi ilmoitusvelvollinen ilmoittaa kohdassa 2.8. "Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä"
yritys y:n antaman välitetyn tuen määrän (1000 euroa).
Kohdan 2.8. erittelyssä ilmoitusvelvollinen nimeää yrityksen y ja ilmoittaa välitetyn tuen määrän.
Erittelykohdan 2.8. lisätietoja -kentässä tulee lisäksi ilmoittaa, että yritykseltä y saatu välitetty tuki sisältyi puolueyhdistykseltä saatuun tukeen.

Esimerkki 2
Yritys saa rahaa kolmannelta osapuolelta (säätiö y) välitettäväksi säätiön määrittelemän ehdokkaan
vaalikampanjan rahoittamiseen 1000 euroa. Yritys tukee samaa ehdokasta lisäksi 1500 eurolla ja lahjoittaa ehdokkaalle siten yhteismäärältään 2500 euroa, joka sisältää säätiön yritykselle välitettäväksi
annetun tuen.
Vaalirahoitusilmoituksessa ilmoitusvelvollinen merkitsee yritykseltä vastaanottamansa tuen kohtaan
"Tuki yrityksiltä" määrältään 2500 euroa. Samoin erittelyssä ilmoitusvelvollinen nimeää ko. yrityksen
ja tältä saadun tuen määrän 2500 euroa.
Tämän lisäksi ilmoitusvelvollinen ilmoittaa kohdassa 2.8. "Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä"
säätiö y:n antaman tuen määrän 1000 euroa. Kohdan 2.8. erittelyssä ilmoitusvelvollinen nimeää säätiö
y:n ja ilmoittaa välitetyn tuen määrän 1000 euroa.
Erittelykohdan 2.8. lisätietoja -kentässä tulee lisäksi ilmoittaa, että säätiö y:ltä saatu välitetty tuki sisältyi ko. yritykseltä saatuun tukeen.

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO
ANTINKATU 1 | PL 1119 | 00101 HELSINKI
PUH. 09 4321 | WWW. VTV. FI

3 (3)

Esimerkki 3
Puolueyhdistys saa rahaa kolmannelta osapuolelta (yritys y) välitettäväksi määrätyn ehdokkaan vaalikampanjan rahoittamiseen 500 euroa. Puolueyhdistys välittää ehdokkaalle yrityksen antaman tuen
500 euroa ja tukee ehdokasta 500 euron summalla.
Vaalirahoitusilmoituksessa ilmoitusvelvollinen merkitsee puolueyhdistykseltä vastaanottamansa tuen
kohtaan "Tuki puolueyhdistyksiltä" määrältään 1000 euroa. Samoin tarkemmassa erittelyssä ilmoitusvelvollinen nimeää ko. puolueyhdistyksen ja tältä saadun tuen määrän.
Koska (yritys y:n) välitettäväksi antama tuki on alle 800 euroa, ei välitetystä tuesta tehdä ilmoitusta.

Esimerkki 4
Puolueyhdistys saa rahaa kolmannelta osapuolelta (yritys y) yleisenä lahjoituksena. Lahjoitusta ei ole
siten tarkoitettu välitettäväksi yksittäisen ehdokkaan vaalikampanjaan. Puolueyhdistys tukee ehdokasta rahallisesti 1000 eurolla.
Vaalirahoitusilmoituksessa ilmoitusvelvollinen merkitsee puolueyhdistykseltä vastaanottamansa tuen
kohtaan "Tuki puolueyhdistyksiltä" määrältään 1000 euroa. Samoin tarkemmassa erittelyssä ilmoitusvelvollinen nimeää ko. puolueyhdistyksen ja tältä saadun tuen määrän.
Välitettyä tukea ei tässä tapauksessa synny eikä sitä näin ollen ilmoiteta vaalirahoitusilmoituslomakkeella.
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Lisätietoja

Lisätietoja ilmoituksen laatimisesta ja Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävästä voi kysyä
sähköpostitse vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi tai tarkastusviraston neuvontapalvelusta p. 09 432 5899
työpäivinä klo 10-14.
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