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Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 
Kuntalain 84 §:n mukaan määrättyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on 
ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa. 
Sidonnaisuuksien ilmoittamisella on tavoitteena edistää kuntayhtymän päätöksenteon avoimuutta ja 
läpinäkyvyyttä. 

Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. 
Sidonnaisuuksista ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset tiedoksi yhtymäkokoukselle 
ja ylläpitää yleisessä tietoverkossa julkaistavaa sidonnaisuusrekisteriä. Rekisteriseloste 

Tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista 
tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Täydennyspyyntömenettelyyn voidaan 
ryhtyä, jos tarkastuslautakunnan tietoon tulee sidonnaisuuksia, joista ei ole ilmoitettu. 

Tiedot julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla (Sidonnaisuudet - Koulutuskeskus Salpaus), elleivät 
salassapitoa koskevat säännökset sitä estä. Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa 
esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa.  

Ilmoitusvelvollisuus ei koske läheisiä esim. perheenjäseniä eikä heidän sidonnaisuuksiaan. 

Ilmoituksen tekijä 
Sukunimi 

Etunimet 

Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 

Sitoudun tekemään ilman eri pyyntöä uuden ilmoituksen kahden kuukauden kuluessa, jos sidonnaisuuksien 
osalta tapahtuu muutoksia. Vastaan siitä, että lomakkeessa ilmoitetut tiedot ovat oikeita ja ajan tasalla.  

SIDONNAISUUDET 
Tiedot, jotka julkaistaan yleisessä tietoverkossa 

Johto- ja luottamustehtävät yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Johtotehtävät (esim. toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai valtakunnallisesti toimivan yrityksen 
aluejohtajan tai niihin rinnastettavat tehtävät) elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä 

Johtotehtävät (esim. toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tai niihin rinnastettavat tehtävät) muissa 
yhteisöissä: 

Luottamustoimet (esim. hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenyydet) elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yrityksissä: Ilmoitan seuraavat luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä: 

Vahter
Merja Leena
Salpaus kuntayhtymän hallituksen jäsen

Lahti Energia Oy hallituksen jäsen
Osuuskunta Kankurin Ilo, hallituksen puheenjohtaja
Osuuskauppa Hämeenmaan edustajiston jäsen
P-H Osuuspankin edustajiston jäsen
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Luottamustoimet (esim. hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenyydet) muissa yhteisöissä 
(esim. Asunto Oy, yhdistys tai säätiö): Ilmoitan seuraavat luottamustoimet muissa yhteisöissä: 

Merkittävä varallisuus 
Merkittävä varallisuus (esim. merkittävät kiinteistöjen taikka asunto-osakeyhtiön tai muiden yhtiöiden 
osakkeiden omistukset, jos niillä voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävien hoitamisessa. Lähtökohtaisesti tavanomaisen asunnon, kesämökin tai kotikunnan 
ulkopuolella olevien sijoitusasuntojen omistamista ei tässä yhteydessä pidetä merkittävänä varallisuutena. 
Rahavaroja ei tarvitse ilmoittaa tässä ilmoituksessa.): 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa (Tarkoitetaan 
sellaisia tietoja, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien 
hoitamisessa. Velkoja ei lähtökohtaisesti tarvitse ilmoittaa, mutta tapauskohtaisesti merkittävät esim. 
elinkeinotoimintaan liittyvät velat voivat kuulua ilmoitusvelvollisuuden piiriin): 

Päiväys 

Vastaanotettu 

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 

Yhtymäkokouksen tiedoksi 

Tallenna nimellä… 

Tulosta… 

P-H Liiton tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
P-H hyvinvointikuntayhtymä, hallituksen varajäsen
P-H aluevaltuuston varavaltuutettu
Lahden kaupunginvaltuutettu

22.3.2022

22.3.2022

22.3.2022

Tallenna nimellä...


