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SIDONNAISUUSILMOITUKSET UURAISTEN KUNNASSA 
 

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja 

viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä 

sovelletaan 1.6.2017 alkaen. 

 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja 

maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan 

toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja 

varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä 

kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on 

myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. 

 

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 ratkaistaan 

tapauskohtaisesti. Esimerkiksi vapaa-ajan harrastuksiin liittyvät tiedot voivat 

olla sellaisia, joilla tällaista merkitystä ei ole. 

 

Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä liike- ja ammattitoimintaa. 

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 asunto-osakeyhtiön 

osakkeiden omistuksia. Tulkintaohjeena voidaan pitää varallisuuden liittymistä 

elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan, joten esimerkiksi pelkästään oman 

asunnon osakkeenomistus ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin. 

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. 

Tapauskohtaisesti merkitystä luottamustehtävän hoitamisen kannalta voi 

katsoa olevan kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistamisella tai muulla 

osakkeenomistuksella. Myös ammattiin liittyvillä osakkuuksilla ja omistuksilla 
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voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

Tapauskohtaisesti myös merkittävällä velalla ja kolmannen tahon puolesta 

annetulla sitoumuksella (esim. takaus tai vakuus) voi olla merkitystä 

luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa, erityisesti jos velka liittyy 

elinkeinotoimintaan. 

 

Myös henkilön yhdistys- ja säätiötoiminnalla voi olla merkitystä kunnallisen 

päätöksenteon puolueettomuuden arvioinnissa. Ilmoitusvelvollisuus koskisi 

niitä tietoja, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä 

luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitusvelvollisuus koskee 

ainoastaan asiaomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia 

sidonnaisuuksia. Velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä 

tai omistuksia. 

 

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään kunnassa tarkastuslautakunnalle, joka 

valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset 

valtuustolle tiedoksi (kuntalaki 121 §). Lähtökohtana on, että 

ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. 

 

 


