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SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN
Kuntalain (410/2015) 84§:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava
sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitus annetaan tarkastuslautakunnalle tällä lomakkeella.
Kun ilmoitat ensimmäistä kertaa tietojasi, valitse 'Uusi', ja täytä vähintään kaikki pakolliset kentät. Kun täydennät
tietojasi tai ilmoitat muutoksista, valitse 'Muutos', ja täytä vain se kenttä, joka muuttuu: kirjoita uudet tiedot ko.
lomakekenttään kokonaisuudessaan. Muuttumattomia lomakekenttiä ei tarvitse täyttää uudestaan
Tietojen ilmoittaja

Tunnistautumisen yhteydessä sinusta välitetyt tiedot:

Etunimet
Sukunimi

Sirpa Inkeri  
Sepponen

Tunnistusajankohta 28.12.2021 

Tietojen ilmoittaminen

TEHTÄVÄT
Luottamus- tai virkatehtävä
Luottamus- tai virkatehtävä (rastita kaikki sopivat kohdat)

Johto- ja luottamustehtävät yhdistyksissä, yhteisöissä ja yrityksissä
Ilmoitettavaa / muutettavaa

MERKITTÄVÄ VARALLISUUS
Tässä kohdassa ilmoitetaan mm. ne merkittävät elinkeino- ja sijoitustoimintaan liittyvät kiinteistöjen ja asunto-
osakeyhtiöiden osakkeiden omistukset sekä ammattiin liittyvät merkittävät osakkuudet ja omistusosuudet (esim.

☐Uusi☑Muutos

☐Valtuuston puheenjohtaja
☐Valtuuston varapuheenjohtaja
☐Kunnanhallituksen puheenjohtaja
☐Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
☐Kunnanhallituksen jäsen
☐ Kunnanhallituksen varajäsen
☐Kunnanhallituksen esittelijä
☐ Lautakunnan puheenjohtaja
☑Lautakunnan varapuheenjohtaja
☐Lautakunnan jäsen
☐ Lautakunnan varajäsen
☐Lautakunnan esittelijä

☑ ei ilmoitettavaa / ei muutettavaa☐ kyllä, anna tiedot tehtävästä/tehtävistä tai muutoksesta



yli 30 % äänivallasta), merkittävä liike- ja sijoitustoimintaa varten otettu velka sekä samassa tarkoituksessa
annetut merkittävät takaukset tai muut vastuut, joilla voi katsoa olevan merkitystä kunnan luottamus- tai
virkatehtävien hoitamisessa.
Huom! Ilmoitusvelvollisuus ei koske omana tai vapaa-ajan asuntona olevien kiinteistöjen tai asunto-
osakeyhtiöiden osakkeiden omistuksia.
Ilmoitettavaa / muutettavaa

MUU SIDONNAISUUS, JOLLA VOI OLLA MERKITYSTÄ LUOTTAMUS- TAI VIRKATEHTÄVÄN
HOIDOSSA
Esimerkiksi kuuluminen rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön hallitukseen tai muu merkittävä sidonnaisuus.
Ilmoitetaan siinä tapauksessa, jos ko. asialla voi olla merkitystä osallistuttaessa kunnalliseen päätöksentekoon tai
virkatehtävien hoitoon.
Valintapainikkeet

ANNETTUJEN TIETOJEN KÄYTTÄMINEN

Annan suostumukseni tässä ilmoituksessa antamieni tietojen julkaisemiseen kunnan verkkosivulla. Samalla
sitoudun ilmoittamaan myös itseäni koskevista sidonnaisuustietojen muutoksista.

☑Lähettämällä tämän sidonnaisuusilmoituksen, sitoudun seuraavaan:
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☑ei ilmoitettavaa / ei muutettavaa☐ kyllä, anna tiedot merkittävästä varallisuudesta tai muutoksesta

☑ei ilmoitettavaa / ei muutettavaa☐  kyllä, anna tiedot muista sidonnaisuuksista tai muutoksesta
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