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Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet / tarkastuslautakunnalle 26.8.2019 mennessä
saapuneet ilmoitukset
tark2017 § 29
Kuntalain 84 §:ssä mainittujen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden
on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamustai virkatehtävän hoidossa. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen.
Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan
päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain mukaan tarkastuslautakunnalle, joka
valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Vihdin kunnan hallintosäännön mukaisesti tarkastuslautakunta toimii
sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja lautakunta saattaa
sidonnaisuusilmoitukset vuosittain tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta
huolehtii sidonnaisuusrekisterin tietojen julkistamisesta yleisessä tietoverkossa.
Jokainen laissa määrätty ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa
sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Tarkastuslautakunta voi valvovana
viranomaisena kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai
täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu
luottamustoimeen tai tehtäväänsä. Henkilön on viipymättä ilmoitettava myös
sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan
luottamustoimen tai tehtävän päätyttyä henkilöä koskevat tiedot poistetaan
yleisesti nähtäviltä. Kansallisarkiston ohjeen mukaan sidonnaisuusilmoitukset ja
sidonnaisuusrekisterin tiedot ovat pysyvästi säilytettäviä, vaikka niitä koskevat
tiedot poistetaankin yleisesti nähtäviltä.
Kuntalain mukaan ilmoitusvelvollisuus koskee kunnanhallituksen jäseniä ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen
jäseniä, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia,
kunnanjohtajaa sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. Kunta
lähettää sidonnaisuusilmoituspyynnön uusille ilmoitusvelvollisille
luottamustehtävään tai virkaan valitsemisen yhteydessä.
Vihdissä ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia:
-

Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet
Ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
Katselmusjaoston jäsenet ja varajäsenet
Tiejaoston jäsenet ja varajäsenet
Lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

-

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Vaalilautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Kunnanjohtaja
Lautakuntien esittelijät

Perusturvakuntayhtymä Karviainen vastaa ja ohjeistaa oman organisaationsa
osalta sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.
Vihdin kunnasta on lähetetty edellisten ilmoitusten tarkastamisen jälkeen
sidonnaisuusilmoituspyyntö sekä ohjeistus uusille luottamushenkilöille sekä
ilmoitusvelvollisille viranhaltijoille. Kaikki tehtäviin valitut luottamushenkilöt eivät
kuitenkaan ole jättäneet ilmoitusta muistutuksesta huolimatta.
Lisäksi kunnan kotisivuilta olevasta sidonnaisuusrekisteristä on poistettu ne
henkilöt, joiden sidonnaisuusilmoitusta edellyttävä luottamustoimi on päättynyt.
Päivitetty sidonnaisuusilmoitus:
- kunnanhallituksen jäsen
Liitteet

- Raportti uusista sidonnaisuusilmoituksista, Vihti 9.8.2019 (julkinen vasta
tarkastamisen jälkeen)

Valmistelija

Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Ehdotus

Tarkastuslautakunta
1) hyväksyy esityslistan liitteenä olevan päivitetyn sidonnaisuusilmoituksen ja
päättää julkaista sen kunnan verkkosivuilla; ja
2) saattaa päivitetyn sidonnaisuusilmoituksen tiedoksi valtuustolle

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti
1) hyväksyä pöytäkirjan liitteenä olevan sidonnaisuusilmoituksen ja julkaista sen
kunnan verkkosivuilla sidonnaisuusrekisterissä; ja
2) saattaa sidonnaisuusilmoituksen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

----------------------------------Liitteet
Kv 09.09.2019 § 48

Liite 2

Raportti hyväksytystä sidonnaisuusilmoituksesta, Vihti 30.8.2019

Oheismateriaali

Raportti hyväksytystä sidonnaisuusilmoituksesta, Vihti 30.8.2019

Ehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee sidonnaisuusilmoituksen tiedokseen.

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi sidonnaisuusilmoituksen tiedokseen.
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