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Kuntavaaliehdokkaan muistilista vaalirahoituslaista 

Verkkopalvelu osoitteessa 
www.vaalirahoitusvalvonta.fi 

Kuntavaaleissa 2017 ennakkoilmoitus ja varsinai-
nen vaalirahoitusilmoitus toimitetaan Valtionta-
louden tarkastusvirastolle. Kaikki ilmoitukset 
voidaan laatia sähköisessä verkkopalvelussa. 
Tunnistautumisessa verkkopalveluun tarvitset 
vain omat henkilökohtaiset pankkitunnuksesi, 
sähköisen henkilökortin tai mobiilivarmenteen. 
Ilmoituksia voit myös tarvittaessa täydentää 
verkkopalvelussa.  

Kaikki ehdokkaat voivat laatia ennakkoilmoituksen  

Ennakkoilmoitus on vapaaehtoinen ja sen voivat kaikki ehdokkaat laatia ennen vaalipäivää. Verkkopalvelussa voit tehdä 
ennakkoilmoituksen 8.4.2017 klo 24 asti. Paperilla tehtyjen ennakkoilmoitusten tulee olla perillä Valtiontalouden tarkas-
tusvirastossa 7.4.2017 klo 15 mennessä. Jos haluat jättää ennakkoilmoituksen paperimuodossa, käytä lomaketta 3. 

Kuntavaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitun tulee laatia vaalirahoitusilmoitus 

Verkkopalvelussa voit jättää vaalirahoitusilmoituksen klo 12.6.2017 klo 24 asti.  Jos jätät vaalirahoitusilmoituksen paperi-
muodossa, tulee ilmoituksen olla perillä virastolla 12.6.2017 klo 15 mennessä.  Tämän jälkeen tulleet vaalirahoitusilmoituk-
set merkitään myöhässä saapuneiksi. Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä siinäkin tapauksessa, että kampanjakuluja tai il-
moitettavaa vaalirahoitusta ei ole ollut. 
 
Jos teet vaalirahoitusilmoituksen kirjallisesti paperimuodossa, käytä lomaketta 1 TAI 2. 

Vaalirahoituksen jäädessä alle 800 euron 

Mikäli vaalirahoitus on jäänyt alle 800 euron, riittää vaalirahoitusilmoitukseksi kirjallinen vakuutus. Vakuutuksen voit jättää 
myös verkkopalvelussa osoitteessa www.vaalirahoitusvalvonta.fi. Jos vaalirahoituksesi on alle 800 euroa ja haluat jättää 
kirjallisen vakuutuksen paperimuodossa, käytä lomaketta 2.  

Vaalirahoitusilmoitus kun vaalirahoitus on 800 euroa tai enemmän 

Mikäli vaalirahoitus on yli 800 euroa, tulee jättää yksityiskohtainen vaalirahoitusilmoitus.  Yksityiskohtaisen vaalirahoitusil-
moituksen voit myös laatia, vaikka vaalirahoitus olisikin alle 800 euroa. Tällöin ilmoituksen tulee kuitenkin sisältää täydelli-
set tiedot. Vaalirahoitusilmoituksen voit jättää verkkopalvelussa osoitteessa www.vaalirahoitusvalvonta.fi. Jos vaalirahoi-
tuksesi on 800 euroa tai sen yli, ja haluat tehdä ilmoituksen paperimuodossa, käytä lomaketta 1.  

Vaalikampanja-aika alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää  

Vaalirahoitusilmoituksessa ilmoitetaan vaalikampanjan kulut vaalikampanja-ajalta ja vaalirahoitus, joilla kampanjan kulut 
katetaan. Kampanja-aika alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen. 

Seuraa vaalikampanjasi menoja ja vastaanottamiasi tukia vaalikampanjan alusta alkaen 

Kulujen ja rahoituksen systemaattinen seuranta vaalikampanjan alusta alkaen helpottaa vaalirahoitusilmoituksen tekemistä. 
Seurannan avulla selkeytyy myös ero esimerkiksi yksityistalouden ja vaalikampanjan menojen välillä. 
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