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Ohje sidonnaisuuksien ilmoittamiseen ilmoitusvelvollisille 

Lainsäädäntö 

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnanhallituksen jäsenten ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä 
hoitavan toimielinten jäsenten, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, 
kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus 
johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, 
merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja 
virkatehtävien hoidossa. 

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.  

Ilmoitusvelvolliset 

Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet 
Ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet 
Teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
Vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
Kaupunginjohtaja 
Kaupunginhallituksen esittelijä 
Lautakuntien esittelijät 

Mitä ilmoitetaan? 

Ilmoitus tehdään johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa 
yhteisöissä. Lisäksi ilmoitus tehdään merkittävästä varallisuudesta ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla 
merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Kaikilla sidonnaisuuksilla ei ole merkitystä 
luottamustehtävän tai virkatehtävän hoitamiseen. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti ja esimerkiksi vapaa-ajan 
harrastuksiin liittyvät tiedot voivat olla sellaisia, joilla tällaista merkitystä ei ole. 

Elinkeinotoiminta 

Elinkeinotoiminta koskee liike- ja ammattitoimintaa. Yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät eli ainakin 
toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät ovat sellaisia, joista on syytä tehdä ilmoitus.  

Luottamustoimet 

Luottamustoimilla tarkoitetaan yhteisön tai yrityksen toimielinten jäsenyyttä eli keskeisimmin yrityksen 
hallituksen, hallintoneuvoksen tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyyttä.  

Varallisuus 

http://www.karkkila.fi/
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Ilmoitusvelvollisuus koskee merkittävää varallisuutta. Merkittävä varallisuus liittyy tällöin elinkeinotoimintaan tai 
sijoitustoimintaan, mutta esimerkiksi pelkästään oman asunnon osakkeenomistus ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden 
piiriin. Merkittävällä varallisuudella voidaan katsoa tarkoittavan mm. muuta merkittävää kiinteistöjen tai asunto-
osakeyhtiön osakkeiden omistuksia. Merkitystä voi olla sellaisella kiinteistöjen omistuksilla, jotka sijaitsevat 
omassa kunnassa tai sellaisella alueella, johon päätöksenteko kohdistuu. Jossain tapauksissa maan ja metsän 
omistamisella omassa kunnassa voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.  

Yhdistys- ja säätiötoiminta 

Yhdistys- ja säätiötoiminnalla voi olla merkitystä kunnallisen päätöksenteon puolueettomuuden arvioinnissa. 

Miten ilmoitus tehdään? 

1. Ilmoitusvelvolliselle lähetetään sähköpostitse linkki ilmoituslomakkeelle (linkin lähettäminen edellyttää, 
että tiedämme ilmoitusvelvollisen henkilötunnuksen sekä sähköpostiosoitteen), huom. sivusto ei toimi 
kunnolla Internet Explorerilla 

2. Lomakkeelle kirjaudutaan henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten kautta 

3. Ilmoitusvelvollinen kirjaa lomakkeelle 1. perustiedot, 2. kaikki luottamus- ja virkatehtävät kaupungin 
organisaatiossa, johon hänet on valittu, 3. johtotehtävät luottamus- ja liiketoiminnassa sekä 4. 
merkittävän varallisuuden tai muut sidonnaisuudet 

4. Mikäli henkilöllä ei ole sidonnaisuuksia ilmoitettavanaan, on hänen ilmoitettava tästä lomakkeella 
klikkaamalla kohtaa, ettei hänellä ole sidonnaisuuksia 

5. Kun kaikki sidonnaisuudet on ilmoitettu, lomake tulee lähettää tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi 

6. Ilmoittaja on itse vastuussa tietojen ajantasaisuudesta ja tietojen oikeellisuudesta 

7. Ilmoitusvelvollisille lähetetään kerran vuodessa muistutusviesti, jossa pyydetään tarkistamaan tiedot ja 
ilmoittamaan mahdollisista muutoksista sidonnaisuuksiin 

 

Karkkilan kaupungin sidonnaisuusilmoituksista kerrotaan kaupungin kotisivuilla:  

http://www.karkkila.fi/sivut/FI/Paatoksenteko 

Kotisivuilta on ohjaus sidonnaisuusrekisterin ulkoiselle verkkosivulle (Suomen Sidonnaisuusratkaisut Oy), josta 
näkee sidonnaisuusilmoitusten tilanteen: 

https://karkkila.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse 

Lisätietoa: 

Ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja – rekisteristä, Suomen Kuntaliitto 2016 

Matleena Mikkonen, hallintopäällikkö, 050 571 8329, matleena.mikkonen@karkkila.fi 
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