K YSELYLOMAKE : FSD2925 K UNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009
Q UESTIONNAIRE : FSD2925 M EMBERS OF M UNICIPAL C OUNCILS AND M UNICIPAL B OARDS
2009

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Lomake A.

Kunnan valtuutettujen ja hallituksen varsinaisten jäsenten perustietojen koontilomake
Tässä tarkoitetaan jäsenillä ainoastaan varsinaisia jäseniä , ei niitä henkilöitä, joilla on
vain läsnäolo ja/tai puheoikeus kokouksissa. Valtuutetuilla ei tarkoiteta nuorisovaltuuston jäseniä.
*merkittyjä ei tarvitse täyttää kuntavaaleissa vuonna 2008 ehdokkaina olleiden osalta, sillä saamme ne tiedot oikeusministeriön ehdokasrekisteristä.

Tietojen antajan nimi ja puhelinnumero:

Laittakaa oikean vaihtoehdon kohdalle luku "
Suku- Syntymä- Äidinkieli: Kansalaisuus:
puoli*: vuosi*
suomi/
Suomi muu, mikä?

Kunnan nimi:

M/N

Luottamushenkilön suku- ja etunimi
0. Meikäläinen Matti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

esim.
1946

ruotsi/
saame/
muu, mikä

Kuntavaaleissa

Puolueen Luottamushenkilö on valtuustokauden 20
tai
Valtuuston

(Valtion nimi) 2008
valitsija- jäsen puh.joht. 1. vara- 2. vara- 3. varaehdokkaana: yhd. nimipuh.joht. puh.joht. puh.joht.
Kyllä/Ei
lyhenne*

Arvo/ammatti
insinööri

M

1946 suomi

Suomi

kyllä

MMM

1

"1".

Laittakaa oikean vaihtoehdon kohdalle luku "1".

009-2012 alussa:
Hallituksen

Lautakunnan

Luottamushenkilön kokemus kunnallisista luottamustehtävistä:
Valtuutettuna Ollut
Hallituksen Ollut
Ollut
Lautakunnan Ollut

puh. joht. 1. vara- jäsen puh. joht. 1. vara- nyt
puh.joht.
puh.joht. ensimm.
kertaa

jäsen puh. joht. 1. vara- 2. vara- 3. vara- jäsen
puh.joht. puh.joht. puh.joht.

1

Valiokunnan

1

valtuutettuna jäsenenä
hallituksen varajäsenenä nyt lautakunnan
aikaisemmin nyt ensimm. jäsenenä
valtuutettuna ensimm.
jäsenenä
kertaa
aikaisemmin aikaisemmin kertaa
aikaisemmin

1

1

1

Laittakaa oikean vaihtoehdon kohdalle luku "1".

VAIN PUHEENJOHTAJISTA SEURAAVAT TIEDOT:

Palvelussuhteen työnantaja (valitkaa vain yksi vaihtoehto)
Puheenjohtajan kokemus luottamustoimista
Yksi- Elinkeinon- Kunta KuntayhtymäKunnan
Kunnal-Yhdistys/ Valtion-Valtion Ei työnantajaaEnsi kertaa Ensi kertaa Ensi kertaa Ollut aikaisemmin Ollut aikaisemmin Ollut aikaisemmin
tyinen ammatin- oma muu oma muu määräämis- linen
yritys harjoittaja
vallassa olev liikeyhteisö/säätiölaitos

1

järjestö/ hallinto yritys eläke- opisk., valtuuston hallituksen lautakunnan valtuuston
kirkko
läinen työtön, puheenpuheenpuheenpuheenmuu johtajistossa johtajistossa johtajistossa johtajistossa

1

hallituksen
puheenjohtajistossa

lautakunnan
puheenjohtajistossa

1

Lomake B.

24/83/2008

1 (2)

Valtuutettujen ja hallituksen varsinaisten jäsenten perustiedot
Tässä tarkoitetaan jäsenillä ainoastaan varsinaisia jäseniä. Varsinaisiksi jäseniksi ei lueta niitä henkilöitä, joilla on
kokouksissa vain läsnäolo- ja/tai puheoikeus, eikä myöskään nuorisovaltuuston jäseniä.
Tämän lomakkeen avulla kootaan luottamushenkilörekisteri Suomen Kuntaliittoon.
Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävillä osoitteessa
www.kunnat.net/tilastot > Kuntavaalitilastot >Tiedonkeruu kuntien luottamushenkilöistä ja toimielimistä 2009
*merkittyjä kohtia ei tarvitse täyttää kuntavaaleissa vuonna 2008 ehdokkaina olleiden osalta, sillä saamme ne tiedot
oikeusministeriön ehdokasrekisteristä.

1. Kunnan nimi: ___________________________________
2. Luottamushenkilön suku- ja etunimi: ________________________________________
3. Luottamushenkilön arvo/ammatti: ___________________________________________
4. Luottamushenkilön sukupuoli*:
mies
nainen
5. Luottamushenkilön syntymävuosi*:

Rasti (x) ruutuun.

vastatkaa neljällä numerolla, esim. 1946

6. Luottamushenkilön äidinkieli:
Tässä tarkoitetaan äidinkielellä sitä kieltä, mikä on ilmoitettu väestötietojärjestelmään.
Rasti (x) ruutuun.

suomi
ruotsi
saame
muu, mikä?

__________

7. Luottamushenkilön kansalaisuus:
Rasti (x) ruutuun.

Suomi
muu, mikä?

__________

8. Luottamushenkilö on ollut ehdokkaana kuntavaaleissa vuonna 2008:
Rasti (x) ruutuun.

kyllä
ei
9. Luottamushenkilön puolue/valitsijayhdistys kuntavaaleissa vuonna 2008*:
Rasti (x) ruutuun.

KESK
SDP
KOK
VAS

RKP
KD
VIHR
PS

Muu puolue tai valitsijayhdistys, mikä? ______________________________
______________________________________
KÄÄNNÄ

10. Luottamushenkilön asema valtuustokauden 2009-2012 alussa

2 (2)

Valitkaa yksi tai useampi vaihtoehto.
Rasti (x) ruutuun.

valtuuston jäsen
valtuuston puheenjohtaja
valtuuston 1. varapuheenjohtaja
valtuuston 2. varapuheenjohtaja
valtuuston 3. varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen puheenjohtaja
hallituksen 1. varapuheenjohtaja
hallituksen 2. varapuheenjohtaja
hallituksen 3. varapuheenjohtaja
lautakunnan jäsen
lautakunnan puheenjohtaja
lautakunnan 1. varapuheenjohtaja
valiokunnan jäsen
valiokunnan puheenjohtaja
valiokunnan 1. varapuheenjohtaja
11. Luottamushenkilön kokemus kunnallisista luottamustehtävistä
Valitkaa yksi tai useampi vaihtoehto.
Rasti (x) ruutuun.

valtuutettuna nyt ensimmäistä kertaa
ollut valtuutettuna aikaisemmin
hallituksen jäsenenä nyt ensimmäistä kertaa
ollut hallituksen jäsenenä aikaisemmin
ollut varavaltuutettuna aikaisemmin
lautakunnan jäsenenä nyt ensimmäistä kertaa
ollut lautakunnan jäsenenä aikaisemmin

kuinka monta vuotta?___________

12. Luottamushenkilön palvelussuhteen pääasiallinen työnantaja
Valitkaa vain yksi vaihtoehto.
Rasti (x) ruutuun.

yksityinen yritys
elinkeinon-/ammatinharjoittaja
oma kunta
muu kunta
oma kuntayhtymä
muu kuntayhtymä
kunnan määräämisvallassa oleva yhteisö/säätiö
kunnallinen liikelaitos
yhdistys/järjestö/kirkko
valtionhallinto
valtion yritys
ei työnantajaa: eläkeläinen
ei työnantajaa: muu: esim. opiskelija, työtön
Vain puheenjohtajat vastaavat:
13. Puheenjohtajan kokemus luottamustoimista
Valitkaa yksi tai useampi vaihtoehto.
Rasti (x) ruutuun.

ensi kertaa valtuuston puheenjohtajistossa
ensi kertaa hallituksen puheenjohtajistossa
ensi kertaa lautakunnan puheenjohtajistossa
ollut aikaisemmin valtuuston puheenjohtajistossa
ollut aikaisemmin hallituksen puheenjohtajistossa
ollut aikaisemmin lautakunnan puheenjohtajistossa

