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Nimi Y-tunnus / Rekisteritunnus

 eur

eur

1  eur

Piirijärjestöille eur

Naisjärjestöille eur

Paikallisjärjestöille eur

Muille eur

2 eur

3  eur

Henkilöstökulut eur

Toimitilakulut eur

Muut järjestötoiminnan kulut eur

Investointimenot eur

Muut kulut eur

4  eur

Sijoitettu tilapäisesti eur

Rahoitusvaroihin sisältyvä osuus käyttämättä jääneistä valtionavustuksista eur

5  eur

Raportointivuonna käytettävissä olleet valtionavustukset yhteensä   

Edelliseltä raportointivuodelta siirtynyt (myös tilapäisesti sijoitettu) valtionavustus   

Raportointivuodelle saatu valtionavustus   

Tilitys valtionavustuksen käytöstä

Puolueen tai valtionavustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen perustiedot

   Ilmoitus toimitetaan sähköisesti osoitteessa: 

   www.vaalirahoitusvalvonta.fi

Ilmoituksen täyttämistä koskeviin kysymyksiin vastaa 

Valtiontalouden tarkastusviraston neuvontapalvelu p. 09 432 5899

s-posti: vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

Vuosi ___________
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Valtionavustuksen 

käyttämätön osuus 

eriteltynä

Itse käytetty valtionavustus 

eriteltynä

Valtionavustus

Edelleen siirretyt 

valtionavustukset 

(valtionavustuslain 7 §:n 2 

mom mukainen sopimus 

tehtävä)

Edelleen siirretyt valtionavustukset yhteensä (eriteltävä sivulla 2)   

Omaan käyttöön jätetty valtionavustus yhteensä 

Valtionavustuksen oma käyttö yhteensä   

Valtionavustuksen käyttämätön ja seuraavalle vuodelle siirtyvä osuus yhteensä   
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eur

eur

 eur

 eur

eur

eur

eur

eur

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

   Edelleen siirretyt valtionavustukset yhteensä    eur

Yhteisöt, joille valtionavustusta on siirretty käytettäväksi

Siirretyn valtionavustuksen saaja Siirretyn valtionavustuksen määrä
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