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Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on 
ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston 
tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.  
 
Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden 
ja läpinäkyvyyden edistäminen. On ajateltu, että sidonnaisuusrekisterin avulla voidaan ennakolta 
estää tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voisi vaarantua ja 
siten myös yleisellä tasolla vahvistaa poliittisen järjestelmän luotettavuutta kunnissa. 
Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella internetissä pyritään turvaamaan 
kunnan asukkaiden luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. 
Sidonnaisuuksia koskeva sääntely, joka lisää avoimuutta, edistää myös korruption torjuntaa.  
 
Sidos ei välttämättä estä osallistumasta päätöksentekoon. Esteellisyysarviointi tehdään tapaus- ja 
asiakohtaisesti.  
 

Ilmoitusvelvolliset 
 
Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia 
viranhaltijoita. Näiden lisäksi myös sellaiset luottamustoimet, joissa toiminnan avoimuudella on 
keskeinen merkitys, ovat ilmoitusvelvollisuuden piirissä. Velvollisuutta ei sovelleta 
luottamushenkilöiden läheisiin, esim. perheenjäseniin.  
 
Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen, 
valiokuntien ja lautakuntien esittelijät. Viranhaltijoiden on lisäksi ilmoitettava kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain 18 §:n nojalla sivutoimistaan.  
 
Ilmoituksen tekevät Teuvalla seuraavat henkilöt:  

• Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat  
• Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja  
• Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja  
• Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja  
• Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja  
• Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet  
• Viranomaislautakunnan jäsenet ja varajäsenet  
• Kunnanjohtaja (hallituksen esittelijä)  
• Hyvinvointivaliokunnan esittelijä 
• Elinvoimavaliokunnan esittelijä  
• Viranomaislautakunnan esittelijä  

 
 

Ilmoituksen sisältö 
 
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.  
 



 
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 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.  
 
 

Ilmoituksen tekeminen 
 
Sidonnaisuusilmoitukset tehdään kunnassa sähköisellä lomakkeella tarkastuslautakunnalle, joka 
valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi (kuntalaki 
121 §). Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen 
tekemisestä, mutta tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus 
kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.  
 
Kunnalla on henkilötietolain nojalla oikeus käsitellä sidonnaisuusrekisterissä ainoastaan 
sidonnaisuussääntelyn näkökulmasta tarpeellisia tietoja. Kunta ei siten voi ottaa 
sidonnaisuusrekisteriin tietoja sidonnaisuusnäkökulmasta epärelevanteista seikoista, vaikka tällaisia 
seikkoja olisi ilmoitettu. Kunnan täytyy siis arvioida, miltä osin ilmoitetut seikat ovat laissa tarkoitettuja 
sidonnaisuuksia.  
 
Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu 
luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Tarkastuslautakunta vie ilmoitukset valtuustolle tiedoksi 
säännöllisesti.  
 
Kun luottamustoimi tai tehtävä on päättynyt, rekisteristä ja tietoverkosta poistetaan kyseisen 
henkilön tiedot. Vanhentuneita tietoja ei saa jäädä rekisteriin.  
 
 


