ILMOITUS
EHDOKKAAN VAALIRAHOITUKSESTA
Vuosi

Vuosi

Eduskuntavaalit

Presidentinvaali

Europarlamenttivaalit

Kunnallisvaalit

2006

Ehdokkaan täydellinen nimi

Arto Henrikki Lahti
Puolue / valitsijayhdistys

Valitsijayhdistys Arto Lahti

Euro

14 030,00

Vaalikampanjan kokonaiskulut
Vaalikampanjan rahoitus eriteltynä (bruttomääräinen). Käyttäkää lisälehteä tarvittaessa.
Euro

Omat varat
josta lainaa (tämä erittely on vapaaehtoinen)
Ulkopuolinen tuki
Tuki yksityishenkilöiltä
19 henkilöä

1 380,00

Tuki yrityksiltä
12 650,00

8 yritystä

Tuki puoluejärjestöiltä

Tuki etujärjestöiltä, säätiöiltä, yhdistyksiltä ja vastaavilta

Pvm ja ilmoittajan allekirjoitus

03.04.2006

Kauko Ågren, vaaliasiamies

Ilmoitus toimitetaan kunnallisvaaleissa kunnan keskusvaalilautakunnalle ja muissa vaaleissa oikeusministeriölle
kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta.
Ilmoitukseen ei liitetä kuitteja eikä niiden kopioita.
Vrl

Vaalikampanjan rahoitus eriteltynä (jatkoa)

Lisälehti
Euro

Pvm ja ilmoittajan allekirjoitus

Vrl

Laki ehdokkaan vaalirahoituksen
ilmoittamisesta (414/2000)

Hallituksen esitys HE 8/2000 vp.

3 § Ilmoitettavat tiedot

Ehdokkaan ilmoitus voisi siten (3 §:n 1 momentin
3-4 kohtien sekä 2 momentin osalta) sisältää
esimerkiksi eduskuntavaaleissa seuraavat tiedot:

Ilmoituksessa on oltava ainakin seuraavat
tiedot:
1) maininta siitä, mitkä vaalit ovat kyseessä;
2) ehdokkaan täydellinen nimi ja hänet
asettaneen puolueen nimi tai maininta siitä,
että ehdokas on valitsijayhdistyksen
ehdokas;
3) ehdokkaan vaalikampanjan kokonaiskulut;
sekä
4) ehdokkaan vaalikampanjan rahoitus eriteltynä toisaalta ehdokkaan omiin varoihin
sekä toisaalta ehdokkaan, hänen tukiryhmänsä ja muun hänen tukemisekseen
perustetun yhteisön saamaan ulkopuoliseen tukeen ryhmiteltynä yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, puoluejärjestöiltä ja muilta
vastaavilta päätahoilta saatuun tukeen.
Erikseen on ilmoitettava kunkin yksittäisen tuen
arvo ja sen antajan nimi, jos tämä arvo on
presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa
vähintään 3.400 euroa sekä eduskunta- ja
kunnallisvaaleissa vähintään 1.700 euroa.
Tueksi luetaan rahana, tavarana, palveluna tai
muulla vastaavalla tavalla korvauksetta saatu
suoritus ottamatta kuitenkaan huomioon tavanomaista talkootyötä ja tavanomaisia ilmaispalveluja. Yksityishenkilön nimeä ei saa
ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo
jää alle mainitun rajan. (977/2001)
Ilmoitus on varustettava presidentinvaalissa
puolueen nimenkirjoittajien taikka valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen tai tämän
varamiehen omakätisellä allekirjoituksella ja
muissa vaaleissa ehdokkaan omakätisellä
allekirjoituksella.
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1) vaalikampanjan kokonaiskulut: 1) 20.000 €;
2) vaalikampanjan rahoitus eriteltynä
a Omat varat 6.000 €,
b Tuki oman puolueen piirijärjestöltä 840 €;
c Tuet seuraavilta yrityksiltä: Oy A.A.,
Ky B.B. ja Oy C.C., jokaiselta 1.700 €;
d Tuki: toimitusjohtaja N.N., Helsinki 3.700 €;
e Tuen neljältä yksityishenkilöltä, jokaiselta 840 €;
ja
f vaalikeräyksen tuotto 1.350 €.
_______
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) Vaalikampanjan kokonaiskulut: 120.000 mk,
ja vaalikampanjan rahoitus eriteltynä: a) 35.000 mk,
b) 5.000 mk, c) 10.000 mk, d) 22.000 mk, e) 5.000 mk ja
f) 8.000 mk on muunnettu euroiksi ja pyöristetty.

