SIDONNAISUUSREKISTERI
Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava
sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset
julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.
Sidonnaisuusilmoitukset tehdään kunnassa tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden
noudattamista. Tarkastuslautakunta saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa (kuntalaki 121
§). Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä.
Sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on myös ilmoitettava viipymättä. Tarkastuslautakunnalla on
valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai
täydentämään jo tehtyä ilmoitusta, mikäli tiedot muuttuvat.
Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu
luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Tämä tarkoittaa, että sidonnaisuusilmoitukset annetaan
pääsääntöisesti valtuustokauden alkaessa. Valtuustokauden aikana jätetään yksittäisiä ilmoituksia, lähinnä
toimielinten jäsenten tai esittelijöiden vaihtuessa.
Sidonnaisuusilmoituksiin saattaa poikkeustapauksissa sisältyä salassa pidettävää tietoa. Salassa pidettävää
tietoa ei julkaista yleisessä tietoverkossa. Tarkastuslautakunnan tehtävä on valvoa, että
sidonnaisuusilmoitukset sisältävät ainoastaan lain edellyttämiä tietoja, ja että salassa pidettävää tietoa taikka
tarpeettomia henkilötietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon. Ilmoitukset, joihin sisältyy salassa pidettävää
tietoa, käsitellään valtuustossa suljetussa kokouksessa.
Ilmoitusvelvollisuus koskee kuntalain 84.2 §:n mukaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia
viranhaltijoita. Näiden lisäksi myös sellaiset luottamustoimet, joissa toiminnan avoimuudella on keskeinen
merkitys, ovat ilmoitusvelvollisuuden piirissä. Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat kunnanhallituksen
jäsenet, valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
sekä keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee
maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä. Velvollisuus koskee myös
toimielinten varajäseniä. Velvollisuutta ei sovelleta luottamushenkilöiden läheisiin, esimerkiksi
perheenjäseniin.
Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia luottamushenkilöitä:
-

valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
kunnanhallituksen jäsenet sekä varajäsenet
rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet sekä varajäsenet
sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Vesilahden nimeämä Pirkkalan hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan
esittelijät.
Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia viranhaltijoita:
-

kunnanjohtaja
hallintojohtaja
sivistysjohtaja
varhaiskasvatusjohtaja
kehitysjohtaja
kunnanrakennusmestari
rakennustarkastaja

-

ympäristöpäällikkö

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Lisäksi ilmoitus tehdään merkittävästä
varallisuudesta ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien
hoitamisessa. Kaikilla sidonnaisuuksilla ei ole merkitystä luottamustehtävän tai virkatehtävän hoitamiseen:
asia on ratkaistava tapauskohtaisesti. Esimerkiksi vapaa-ajan harrastuksiin liittyvät tiedot voivat olla sellaisia,
joilla tällaista merkitystä ei ole.
Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät eli ainakin toimitusjohtajan ja
varatoimitusjohtajan tehtävät. Luottamustoimilla tarkoitetaan yhteisön tai yrityksen toimielinten jäsenyyttä eli
keskeisimmin yrityksen hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyyttä.
Merkittävällä varallisuudella voidaan katsoa tarkoitettavan mm. merkittäviä kiinteistöjen tai asuntoosakeyhtiön osakkeiden omistuksia. Oman asunnon osakkeenomistus ei kuitenkaan kuulu
ilmoitusvelvollisuuden piiriin.
Myös henkilön yhdistys- ja säätiötoiminnalla voi olla merkitystä kunnallisen päätöksenteon
puolueettomuuden arvioinnissa. Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä tietoja, joilla voidaan objektiivisesti
arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

