
SIDONNAISUUSILMOITUS 
 
Tällä ilmoituksella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus. Tarkastuslautakunta 
valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. 
Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai 
täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. 
 
Sidonnaisuudet julkaistaan kaupungin internetsivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä 
muuta johdu. 
 
Sovellusohje Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvasta alueesta, muusta rajauksesta 
 
Esimerkki ilmoituksen sisällöstä 
 
Ilmoittajan henkilötiedot: Sukunimi, Etunimi, Henkilötunnus, luottamustehtävä tai virkatehtävä 
 
Luottamustehtävä/-t, joissa henkilö toimii kaupungissa 
 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, rakennus- ja 
ympäristölautakunnan jäsen, sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja 
 
1. Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
 
Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä. Elinkeinotoimintaa harjoittavan yrityksen tai muun yhteisön 
johtotehtävät sekä elinkeinotoimintaa harjoittavan yrityksen tai muun yhteisön luottamustehtävät 
kuten hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyys. 
 
- Kunnan nimeämänä edustajana: 
Kunnan Energia Oy, hallituksen puheenjohtaja 
Kunnan Rakennus Oy, hallituksen jäsen 
 
- Muut tehtävät: 
Toiminta ja kehitys Oy, julkishallinnon konsultointi, toimitusjohtaja 
Pilvi ja pouta Oy, it-ala, hallituksen jäsen 
Pankki Oy, edustajiston jäsen 
 
2. Merkittävä varallisuus 
 
Merkittävät osakkeiden sekä kiinteistöjen ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistus, jotka 
liittyvät elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan. Samoin tapauskohtaisesti on ilmoittajan harkittava 
sekä ilmoitettava ammattiin liittyvistä osakkuuksista ja omistuksista sekä elinkeinotoimintaan 
viittaavista veloista ja sitoumuksista (takaus, vakuus). Lisäksi on ilmoitettava maa- ja 
metsäomistukset. Oman asunnon osakkeenomistusta ei tule ilmoittaa. 
 
Vaasan kaupungissa kotipaikkaansa pitävien yritysten omistus sekä Vaasan alueella toimivien 
yritysten omistus, mikäli kokee niillä olevan merkitystä luottamustehtävän/ viran hoidossa: 
 
Rakennus & Co. Oy, omistusosuus 30 % 
 
Vaasan kaupungin alueella sijaitsevat kiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöiden omistus sekä 
Pohjanmaan maakunnan alueella sijaitsevat kiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöiden omistus, mikäli 
kokee niillä olevan merkitystä luottamustehtävän/ viran hoidossa: 
 
Liikehuoneisto, 52 m2, kaupunginosa/ keskusta-alueen kortteli, kunta, omistusosuus 50 % 
Osakehuoneisto, 82 m2, kaupunginosa/keskusta-alueen kortteli, kunta, omistusosuus 100 % 
Vapaa-ajan kiinteistö, 68 m2, Hallitun kylässä, kunta, omistusosuus 25 % 
 
Vaasan kaupungin alueella sijaitseva maaomaisuus sekä Pohjanmaan maakunnan alueella 
sijaitseva maaomaisuus, mikäli kokee sillä olevan merkitystä luottamustehtävän/ viran hoidossa: 
 



Maa- ja metsätila, 3,0 ha, Vapaan kylässä, kunta, omistusosuus 50 % 
Maatila, 1 ha, Kuritun kylässä, kunta, omistusosuus 100 % 
 
3. Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
 
Yhdistys- ja säätiötoimintaan liittyvän hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenyys sekä muut 
sellaiset tiedot, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoitamisessa. 
 
Kunnan kirkkovaltuusto, jäsen 
Vireät urheilijat ry, hallituksen jäsen 
Asukasyhdistys Kiitotie ry, toiminnanjohtaja 
 
4. Sivutoimiluvat ja –ilmoitukset 
 

Koskee ainoastaan viranhaltijoita. 

 


