
Jälki-ilmoitus vuodelta 2020 
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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