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Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

Käsittelet ilmoitusta määräajan jälkeen,
käsittelypäivä  19.04.2022

A. Ilmoittajan tiedot

Puolueen, puolueyhdistyksen tai lähiyhteisön nimi Y-tunnus / Yhdistysrekisteritunnus

Helsingin Vasemmistoliitto ry 154.357

Kotikunta

Helsinki

Käyntiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lintulahdenkatu 10, 3.krs 00500 Helsinki

Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin

Toni Asikainen toni.asikainen@vasemmistoliitto.fi 040 664 5901

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  

12 2021

Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista
koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole
annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta
eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Y-tunnus Ei rekisterissä Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Tuen määrä Tuki muuna kuin
rahana (x)

eur

eur

eur

eur

eur

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan,

jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin
rahana (x)

eur

eur

eur

eur

eur

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:

Vasemmistoliitto r.p., ruotsiksi Vänsterförbu 2857,68

Jos tuki sisältää kolmannelta
taholta välitettyä tukea vähintään
1500 euroa, tuen saajan on
ilmoitettava myös tieto välitetyn
tuen antajasta.

Luonnolliset henkilöt 

Luonnolliselta henkilöltä saadun
tuen yhteydessä on ilmoitettava
tuen antajan etunimi ja sukunimi
sekä mahdollisesti kotikunta sen
ollessa tiedossa. Yksityishenkilön
nimeä ei kuitenkaan saa ilmoittaa
ilman hänen nimenomaista
suostumustaan, jos hänen
antamansa tuen arvo on pienempi
kuin 1500 euroa.

Lue lisää

Yrityksiltä, yhteisöiltä tai säätiöiltä
saadun tuen yhteydessä ilmoitetaan
Y-tunnus, mikäli sellainen on tuen
antajalla. Lomakkeen YTJ
painikkeella pääsee syöttämään Y-
tunnuksen. Yhteisötunnuksen voi
myös hakea Yritys- ja
yhteisötietojärjestelmästä (YTJ)
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Palaa etusivulle Tallenna keskeneräisenä Lähetä ja julkaise

D.Lisätietoja

Ilmoitettu rahoitus on puolueen välittämä osuus puoluetuesta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto | PL 1119 | Porkkalankatu 1, 00101 Helsinki | vaalirahoitusvalvonta @ vtv.fi

Lue lisää

Ilmoitukseen liittyviä lisätietoja voi
antaa tarvittaessa, esimerkiksi jos
tuki on saatu testamentilla.

https://www.puoluerahoitus.fi/extranet/fi/puolueet/154.357.html.stx
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