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Dnro 

      

            

            

Vaalikeräyksen järjestäjän on annettava Poliisihallitukselle vaalikeräystilitys viimeistään kah-
den kuukauden kuluttua keräyksen päättymisestä vaalikeräyksen valvontaa ja vaalikeräystie-
tojen julkaisemista varten. 

1 Ehdokkaan tiedot 

Nimi Syntymäaika 

Osoite 

      

      

            

Postinumero Postitoimipaikka 

Vaalikeräyksen järjestämisaika 

2 Tukiyhdistys 

Yhdistys, muu yhteisö Y-tunnus 

Osoite 

                  

            

Postinumero Postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

Yhteyshenkilö 

Nimi 

      

                  

            

Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero 
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3 Tiedot tilityksestä 

Tuotot Kulut 
Viranomaisen  

merkintöjä 

Keräyksen kokonaistuotto             

     

      

€ ---

Muun palveluntarjoajan käyttämisestä aiheutuneet kulut ---

---

---

---

---

---

---

---

---

 €       

Keräyksen suunnittelukulut €       

Painatuskulut             

            

€ 

Postituskulut € 

Markkinointi- ja mainoskulut             

            

            

€ 

Tietotekniikkakulut €

Pankki- ja maksunvälityskulut €

Muu kulu, mikä:                   

            

      

€

Kulut yhteensä €

Keräyksen nettotuotto (kokonaistuotto - kulut) € ---       

      

      

4 Selvitys rahankeräystilin käytöstä keräysajalta (pakollinen) 

Voit liittää tilitykseen rahankeräystiliotteen tai antaa muun luotettavan selvityksen rahankeräystilin käytöstä keräysajalla  

Selvitys kerättyjen varojen käytöstä (esim. kenelle ja milloin varat on luovutettu tai luovutetaan) 
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5 Lisätietoja 

  

6 Allekirjoitus 

Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys 

Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana. 
Puutteet ilmoituksessa hidastavat asian käsittelemistä. 

Liitteet 

 Rahankeräystilin tiliote tai muu selvitys rahankeräystilin käytöstä 

Tilintarkastajan lausunto 
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