Hyväksyjä: Tarkastuslautakunta 27.2.2020; § 6

Ohje sidonnaisuusilmoituksen täyttämiseen
Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kuntayhtymän päätöksenteon avoimuuden ja
läpinäkyvyyden edistäminen. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella internetissä pyritään
turvaamaan luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Hyvän hallinnon noudattamista ja
päätöksenteon pohjautumista yhteiseen etuun voidaan tarkkailla sidosten ollessa julkisia. Kuntalain (410/2015) 64.1
§:n mukaan sidonnaisuuksien ilmoittamista koskevaa kuntalain 84 §:ää sovelletaan myös kuntayhtymään. Ilmoitus on
tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava
viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.
ILMOITUSVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT:

-

yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet
yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
kuntayhtymäjohtaja-rehtori
yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan esittelijät

MITÄ SIDONNAISUUSILMOITUKSEEN ON MERKITTÄVÄ?

-

Johtotehtävät (toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan) ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

-

Merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien
hoitamisessa. Merkittävällä varallisuudella voidaan katsoa tarkoitettavan mm. merkittäviä kiinteistöjen tai
asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistuksia (ei oman asunnon osakkeenomistus). Lähtökohtaisesti merkitystä
voi olla sellaisella kiinteistöjen omistuksilla, jotka sijaitsevat omassa kunnassa tai sellaisella alueella, johon
päätöksenteko kohdistuu. Joissain tapauksissa maan ja metsän omistamisella omassa kunnassa voi olla
merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Myös merkittävällä velalla ja kolmannen tahon puolesta
annetulla sitoumuksella (esim. takaus tai vakuus) voi olla merkitystä, erityisesti jos velka liittyy
elinkeinotoimintaan. Myös ammattiin liittyvillä osakkuuksilla ja omistuksilla voi olla merkitystä luottamus- ja
virkatehtävien hoitamisessa.

-

Henkilön yhdistys- ja säätiötoiminta, jos sillä voidaan katsota olevan merkitystä.

-

Kuuluminen rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön hallitukseen on yhdistysrekisteriin merkittävänä tietona
julkinen. Sen sijaan yhdistyksen jäsenyys jää julkisuuden ulkopuolelle.

-

Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asiaomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan
omia sidonnaisuuksia. Velvollisuus ei koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

-

Kaikilla sidonnaisuuksilla ei ole merkitystä luottamustehtävän tai virkatehtävän hoitamiseen. Asia ratkaistaan
tapauskohtaisesti. Esimerkiksi vapaa-ajan harrastuksiin liittyvät tiedot voivat olla sellaisia, joilla tällaista
merkitystä ei ole.

-

Julkisuuslain 24 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja ei saa viedä julkiseen tietoverkkoon. Julkisuuslain
24 §:n 1 momentin 32 (yksityiselämän suoja) kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat mm. tiedot henkilön
elintavoista, osallistumisesta yhdistystoimintaan tai vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä tai muista
niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista. Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 23 kohdan mukaan salassa
pidettäviä ovat muun muassa asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön kokonaisvarallisuudesta.

Lähde: Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa, Kuntaliitto (2017)

