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LUOTTAMUSHENKILÖN / VIRANHALTIJAN SIDONNAISUUSTIEDOT 

1. Luottamushenkilön / viranhaltijan nimi: 
 
 

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kunnalla: 
 

☐   Kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
☐   Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja 
☐   Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
☐   Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja 
☐   Kunnanhallituksen jäsen 
☐   Kunnanhallituksen varajäsen 
☐   Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 
☐   Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja 
☐   Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 
☐   Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja 
☐   Perusturvalautakunnan puheenjohtaja 
☐   Perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja 
☐   Sivistyslautakunnan puheenjohtaja 
☐   Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja 
☐   Vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja 
☐   Vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtaja 
☐   Teknisen lautakunnan puheenjohtaja 
☐   Teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja 
☐   Ympäristölautakunnan puheenjohtaja 
☐   Ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja 
☐   Ympäristölautakunnan jäsen 
☐   Ympäristölautakunnan varajäsen 
☐   Kunnanjohtaja 
☐   Lautakunnan esittelijä 
 

3. Johtotehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Ainakin toimitusjohtajan ja 
varatoimitusjohtajan tehtävät. 
 
 
 
 

4. Luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Ainakin yrityksen tai 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenyys. 
 
 
 
 

5. Merkittävä varallisuus. Ainakin merkittävät kiinteistöjen ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistukset. Ei 
kuitenkaan omana tai vapaa-ajan asuntoja olevat kiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöiden omistukset. 
 
 
 
 

6. Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.  
 
 
 
 
 

 

Paikka ja aika    Allekirjoitus  
 

_________________________________ __________________________________ 

Lisätietoja: Anne Ahlsten, puh.  044 312 4406 
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