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Vaasan kaupungin eräiden luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset
Vaasan kaupungin eräiden viranhaltijoiden/ esittelijöiden sidonnaisuusilmoitukset

Oheismateriaali Sidonnaisuusilmoitusmalli
Exempel på redogörelse för bindningar
Kuntalain (410/2015) 84§:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan. Ilmoitukset tehdään
tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
Sidonnaisuusilmoitukset tulee julkaista myös yleisessä tietoverkossa.
Sidonnaisuusilmoituksia koskevaa säännöstä tulee noudattaa 1.6.2017 alkaen.
Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon
avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Kuntalain 84.1 §:n mukaan
sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä sekä luottamustoimista
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä
varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja
virkatehtävien hoitamisessa.
Elinkeinotoimintaa harjoittavan yrityksen tai muun vastaavan yhteisön johtotehtävien
(esimerkiksi toimitusjohtaja) lisäksi tarkoitetaan edellä olevassa myös
elinkeinotoimintaa harjoittavan yrityksen tai muun vastaavan yhteisön
luottamustehtäviä (esimerkiksi hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan
toimielimen jäsenyys). Merkittävän varallisuuden osalta on alueellisena rajauksena
pidettävä Vaasan kaupunkia ja Pohjanmaan maakuntaa, mikäli asianomainen kokee
niillä olevan merkitystä luottamustehtävän/ viran hoidossa. Omaa asuntoa tai omassa
asumistarkoituksessa olevaa kiinteistöä ei kuitenkaan ilmoiteta. Muiden
sidonnaisuuksien osalta asianomaisen on ratkaistava se, voiko niillä olla merkitystä
luottamus- ja virkatehtävän hoidossa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi yhdistysja säätiötoimintaan liittyvää hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenyyttä sekä muita
sellaisia tietoja, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä
luottamus- tai virkatehtävän hoidossa. Muiden sidonnaisuuksien osalta
sidonnaisuusilmoitukseen sisältyvään tietoon ei välttämättä liity alueellista tai toimintaalasta johtuvaa rajausta. Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 18 §:n nojalla tulee
sidonnaisuusilmoitusvelvollisten viranhaltijoiden/ esittelijöiden ilmoittaa myös
sivutoimensa.
Luottamushenkilöistä sidonnaisuusilmoituksen tekoon ovat kuntalain 84.2 §:n
perusteella velvoitettuja kunnanhallituksen sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa
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(132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavien toimielinten jäsenet, valtuuston ja
lautakunnan puheenjohtaja sekä varapuheenjohtajat. Edelleen kuntalain 30.5 §:n
mukaan muun muassa kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokuntien jaostoihin
sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Siten velvollisuus
sidonnaisuusilmoitusten tekemiseen koskee myös yllä olevien toimielimien tehtäviä
hoitavia jaostoja. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös sellaisten eri kuntien
yhteistoimielimien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, joiden isäntäkuntana Vaasan
kaupunki toimii. Vaikka yhteistoimintaelimessä toimivan ilmoitusvelvollisen toimijan
kotikunta olisi joku muu kuin Vaasa, tulee ilmoitus siten kuitenkin tehdä Vaasan
kaupungille. Vaasan kaupunginvaltuuston 20.2.2017 §16 hyväksymän hallintosäännön
mukainen luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoituksen teon piiri on esitelty alla.
Vaasan kaupungin hallintosäännössä ei ole kuntalakia tarkempia määräyksiä
sidonnaisuusilmoituksen tekoon liittyen.
Kaikki jäsenet ja varajäsenet:
Kaupunginhallitus ja kaupunginhallituksen jaostot, tekninen lautakunta, rakennus- ja
ympäristölautakunta.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja(t):
Kaupunginvaltuusto, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, kasvatus- ja
opetuslautakunta sekä sen suomen- ja ruotsinkielinen jaosto ja yksilöjaosto,
koulutuslautakunta sekä sen suomen- ja ruotsinkielinen jaosto, kulttuuri- ja
liikuntalautakunta sekä sen kulttuuri- ja liikuntajaosto, sosiaali- ja terveyslautakunta
sekä sen yksilöjaosto että Vaasan ja Laihian aluejaosto, Vähänkyrön aluelautakunta,
teknisten liikelaitosten johtokunta, Vaasan aluetyöterveys liikelaitoksen johtokunta,
Pohjanmaan pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtokunta, Kyrönmaan työpaja Arpeetin
johtokunta, Vaasan seudun jätelautakunta.
Edelleen Kuntalain 82.2 ja 30.5 §:n perusteella sidonnaisuusilmoitus tulee tehdä
sellaisten virkahenkilöiden, jotka toimivat kunnanjohtajana ja/tai kunnanhallituksen ja
lautakuntien tai niiden jaostojen esittelijöinä. Vaasan kaupungin voimassa olevan
hallintosäännön mukaan ja edellä esitetyn perusteella sidonnaisuusilmoitukseen
velvoittavia luottamustehtäviä on 146, joita hoitamaan on asetettu 93
luottamushenkilöä. Sidonnaisuusilmoituksen tekoon velvollisia viranhaltijoita on
tarkasteluhetkellä 52. Tarkastuslautakunta on antanut tulkintaohjeena, että
sidonnaisuusilmoitus ei tässä vaiheessa koske sellaisia varsinaisten esittelijöiden
sijaisia, jotka toimivat tehtävässä vain lyhyen aikaa tai satunnaisesti.
Sidonnaisuusilmoitusten lähtökohtana on se, että ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa
sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Kuntalain 82.2 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös
ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset ja esimerkiksi
tehtävän päättyminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asianomaisen
luottamushenkilön tai viranhaltijan/ esittelijän omia sidonnaisuuksia. Vaikka
sidonnaisuuksia ei olisi, tulee ilmoitus siitäkin huolimatta tehdä. Tässä tapauksessa
ilmoitetaan, että sidonnaisuuksia ei ole.
Sidonnaisuusrekisteri ja sen ylläpito ei poista luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden
velvollisuutta päätöksenteosta pidättäytymiseen esteellisenä. Tämä tarkoittaa sitä, että
jatkossa esteellisen henkilön on edelleen ilmoitettava mahdollisesta esteellisyydestään ja
esitettävä toimielimen pyynnöstä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä
esteellisyysarvioinnissa. Esteellisyysarviointi on tapaus- ja asiakohtainen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Vaasan kaupungissa on käytössä sidonnaisuusrekisterin edellyttämien tietojen keruuta
varten sähköinen asiointialusta (https://asiointi.vaasa.fi/etusivu). Sähköisen
asiointialustan avulla luottamushenkilöt voivat tehdä ilmoituksen esimerkiksi
pankkitunnuksilla ja viranhaltijat heillä käytössään olevilla henkilökohtaisilla
kaupungin tunnuksilla. Tarvittaessa ilmoituksen voi tehdä myös kirjallisena.
Sidonnaisuusilmoitukset (joko sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneet tai
kirjalliset) kirjataan sähköiseen henkilötietojärjestelmään Vaasan kaupungin julkisen
palvelun yhteispalvelupisteessä kansalaisinfossa. Kansalaisinfo myös ylläpitää
julkisessa verkossa näkyvää henkilötietojärjestelmästä tuotettavaa
sidonnaisuusrekisteriä (https://www.vaasa.fi/sidonnaisuudet). Vaasan kaupungin
tarkastuslautakunnan alainen tarkastusyksikkö tarkastaa saapuneet tiedot ennen tietojen
julkaisua internetissä.
Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuusrekisterin sisältöä ja on tarvittaessa velvollinen
poistamaan siihen kuulumatonta sisältöä. Tarkastuslautakunnalla on
sidonnaisuusilmoitusten valvontavelvollisuuteensa liittyen myös mahdollisuus kehottaa
ilmoitusvelvollisia tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään/ korjaamaan jo tehtyä
ilmoitusta. Vaasan kaupungin hallintosäännön 91 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitukset
saatetaan valtuustolle tiedoksi kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa.
Sellaisen luottamustoimen tai virkatehtävän päättyessä, jonka perusteella
sidonnaisuusilmoitus tehdään, sekä sidonnaisuusrekisteristä että yleisestä tietoverkosta
poistetaan kyseisen henkilön sidonnaisuustiedot. Kansallisarkisto on 30.6.2017
(AL/10361/07.01.01.03.01/2017) päättänyt, että kuntien sidonnaisuusilmoitusten ja
sidonnaisuusrekisterien tiedot ovat kuitenkin pysyvästi säilytettäviä. Tämä tarkoittaa
käytännössä sitä, että vaikka tiedot yleisestä tietoverkosta ja rekisteristä poistetaan, ei
tietoja kuitenkaan voida hävittää. Tiedot tulee säilyttää pysyvästi sähköisessä muodossa,
mutta niiden ei tarvitse olla säilytettynä sidonnaisuusrekisterin ylläpitoon tarkoitetussa
alkuperäisessä tietojärjestelmässä. Näin tiedot eivät myöskään ole rekisteristä
poistettaessa enää julkisesti nähtävissä.
Sidonnaisuusrekisterin muodostamista varten luotu sähköisen henkilötietojärjestelmän
osa on otettu käyttöön kesän 2017 aikana. Luottamushenkilöt ja viranhaltijat/ esittelijät
ovat kyenneet toimittamaan sidonnaisuusilmoituksiaan 1.6.2017 alkaen. Lokakuussa
2017 otetaan käyttöön myös sidonnaisuusilmoituksen sähköiset muutoslomakkeet.
Sidonnaisuusrekisteriä ylläpitävän järjestelmänosan (tietojen koostaminen ja raportointi
mahdollisuus) valmistuttua on Vaasan kaupungin ilmoitusvelvollisille viranhaltijoille/
esittelijöille lähetetty henkilökohtainen tietojen täydennys ja/tai korjauspyyntö 6.9.2017.
Luottamushenkilöille vastaava ilmoitus lähetettiin 13.9.2017. Ilmoitusvelvollisten
viranhaltijoiden/ esittelijöiden tuli tarkistaa tietonsa 27.9.2017 mennessä ja
luottamushenkilöiden 4.10.2017 mennessä. Täydennys-/ korjauspyynnön mukana
toimitetut ohjeet/ mallit ovat tämän asian oheismateriaalina.
Asetettuun määräaikaan mennessä on ilmoituksia saapunut luottamushenkilöiltä
yhteensä 75 ja viranhaltijoilta 42. Määräajan päättymisen jälkeen tehdyn muistutuksen
ja tämän esityslistan valmistumiseen mennessä ovat ilmoituksen tehneet yhteensä 7
luottamushenkilöä ja 9 viranhaltijaa. Useiden luottamushenkilöiltä saapuneiden
sidonnaisuusilmoitusten yksityiskohtia on tarkasteluhetkellä vielä selviteltävänä.
Seuraavat henkilöt eivät ole antaneet kuntalain 84 §:n mukaista sidonnaisuusilmoitusta:
Dahlskog Filip, Teknisen lautakunnan varajäsen
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Mahdi Ramiesa, Rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen
Möuts Jan-Erik, Rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen
Puharinen-Finne Tiina, Teknisen lautakunnan varajäsen
Somppi Sari, Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen
Teppo Erkki, Teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Zarta-Laitinen Lucia, rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen
Ångerman Johan, Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja
Tyynelä Merja, Intendentti, kaupunginorkesteri
Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston asettamista tehtäväänsä
on käsitelty 29.8.2017 ja 3.10.2017, jonka perusteella sidonnaisuusilmoitus tulee
toimittaa puuttuvilta osin 29.10.2017 mennessä. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan
alaisten jaostojen kokoonpanoa on käsitelty 21.9.2017 ja asianomaiset ovat ilmoituksen
jo toimittaneet. Pohjanmaan pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtokunnan ja Vaasan
seudun jätelautakunnan kokoonpanosta on päätetty Vaasan kaupunginvaltuustossa
9.10.2017. Näihin tehtäviin valittujen luottamushenkilöiden tulee toimittaa
sidonnaisuusilmoitus Vaasan kaupungille 9.12.2017 mennessä. Seuraavilta edellä
mainittuihin tehtäviin valituilta ei ole tarkasteluhetkellä vielä saapunut
sidonnaisuusilmoitusta:
Luther Michael, Vaasan Seudun jätelautakunnan puheenjohtaja
Nyysti Tapio, Pohjanmaan pelastuslaitos liikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtaja
Närvä Tuula, Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston varapuheenjohtaja
Tarkastusjohtaja MR
Tarkastuslautakunta päättää
1) kehottaa sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole määräaikaan mennessä toimittaneet
sidonnaisuusilmoitustaan tekemään sidonnaisuusilmoituksen sekä
2) merkitä tiedokseen liitteenä olevat kuntalain 84 §:n tarkoittamat
sidonnaisuusilmoitukset ja
3) saattaa sidonnaisuusilmoitukset edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös

Merkittiin, että tarkastusjohtaja lisäsi esitykseensä, että henkilöiden, joiden tietoja on
selviteltävänä, kehotetaan korjaamaan sidonnaisuusilmoitustaan.
Merkittiin, että seuraavat henkilöt ovat tehneet sidonnaisuusilmoituksen kokoukseen
mennessä:
Luther Michael, Vaasan Seudun jätelautakunnan puheenjohtaja
Möuts Jan-Erik, Rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen
Närvä Tuula, Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston varapuheenjohtaja
Ångerman Johan, Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja
Tyynelä Merja, Intendentti, kaupunginorkesteri
Päätösesitykset hyväksyttiin.

--------------------------------------Kaupunginvaltuusto 13.11.2017
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Vaasan kaupungin eräiden luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset
Vaasan kaupungin eräiden viranhaltijoiden/ esittelijöiden sidonnaisuusilmoitukset

Oheismateriaali
Sidonnaisuusilmoitusmalli
TARLA

Tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen sidonnaisuusilmoituksen ovat jättäneet:
Dahlskog Filip, Teknisen lautakunnan varajäsen
Nyysti Tapio, Pohjanmaan pelastuslaitos liikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtaja
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
-------------------------------------Tarkastuslautakunta 27.11.2018
Tarkastusjohtaja Matti Rosvall, puh. 040-482 2455, matti.rosvall(at)vaasa.fi
Liite

Vaasan kaupungin eräiden luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 2018
Vaasan kaupungin eräiden viranhaltijoiden/ esittelijöiden sidonnaisuusilmoitukset 2018
Vaasan kaupungin hallintosäännön 91 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitukset saatetaan
valtuustolle tiedoksi kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa. Vuonna 2018 on
tapahtunut Vaasan kaupungissa sellaisia toimintojen yhtiöittämisiä ja viranhaltijoiden/
esittelijöiden vaihtumiseen liittyviä muutoksia, joiden voidaan katsoa olevan sellainen
syy, että sidonnaisuusilmoitukset tulee saattaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi myös
vuoden 2018 lopulla.
Sidonnaisuusilmoituksia ja/ tai niiden täydennyksiä ja muutoksia on tehty
kaupunginvaltuuston käsittelyn 13.11.2017 ja organisaatiomuutosten jälkeen vähän.
Vaasan kaupungin ilmoitusvelvollisille viranhaltijoille/ esittelijöille ja
luottamushenkilöille on kohdistettu sisäisissä viestimissä tiedote
sidonnaisuusilmoitusten tarkistamisesta 12.9.2018. Tiedot tuli tarkistaa 21.10.2018
mennessä. Lisäksi henkilökohtaiset tietojen täydennys- ja/tai korjauspyynnöt on
lähetetty eräille luottamushenkilöille muun muassa elokuussa 2018 sekä uudelleen
23.10.2018. Eräille viranhaltijoille vastaava ilmoitus lähetettiin 23.10.2018. Mikäli
tiedoissa ei ole tapahtunut muutoksia, on sidonnaisuusilmoitus päivitetty sellaisenaan
syksyn 2018 tilanteeseen.
Seuraavat henkilöt eivät ole tarkasteluhetkellä antaneet kuntalain 84 §:n mukaista
sidonnaisuusilmoitusta:
Ikonen Toivo, Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston puheenjohtaja
Mahdi Ramiesa, Rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen
Puharinen-Finne Tiina, Teknisen lautakunnan varajäsen
Somppi Sari, Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen
Zarta-Laitinen Lucia, rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen
Aho Suvi, Aluepalvelupäällikkö
Jämsänen Auli, vs. Museotoimenjohtaja
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Koukkunen Tarja, Tulosaluejohtaja
Lehtonen Mika, vt. Liikuntatoimenjohtaja
Nummela Kari, Koulutoimenjohtaja
Tarkastusjohtaja MR
Tarkastuslautakunta päättää
1) kehottaa sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole toimittaneet sidonnaisuusilmoitustaan
tekemään sidonnaisuusilmoituksen
2) kehottaa sellaisia henkilöitä, joiden tietoja on selviteltävänä, korjaamaan
sidonnaisuusilmoitustaan
3) merkitä tiedokseen liitteenä olevat kuntalain 84 §:n tarkoittamat
sidonnaisuusilmoitukset ja
4) saattaa sidonnaisuusilmoitukset edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi
5) pöytäkirja tarkistetaan tämän asian osalta tässä kokouksessa.
Päätös

Merkittiin, että Kari Nummela on tehnyt sidonnaisuusilmoituksen.
Päätösesitykset hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

HEIMO HOKKANEN
Heimo Hokkanen
puheenjohtaja

PIRKKO-LIISA ALA-KARJANMAA
Pirkko-Liisa Ala-Karjanmaa
pöytäkirjanpitäjä

MARIA STORGÅRD
Maria Storgård
pöytäkirjantarkastaja

MIKAEL Ö
Mikael Ö
pöytäkirjantarkastaja

--------------------------------------Kaupunginvaltuusto 10.12.2018
Lisämateriaali
Vaasan kaupungin eräiden luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 2018
Vaasan kaupungin eräiden viranhaltijoiden/ esittelijöiden sidonnaisuusilmoitukset 2018
TARLA

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.
--------------------------------------Tarkastuslautakunta 26.11.2019 § 51
Tarkastusjohtaja Matti Rosvall, puh. 040-482 2455, matti.rosvall(at)vaasa.fi
Liite

Vaasan kaupungin eräiden luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 2019
Vaasan kaupungin eräiden viranhaltijoiden, esittelijöiden sidonnaisuusilmoitukset 2019
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Vaasan kaupungin hallintosäännön 91 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitukset saatetaan
valtuustolle tiedoksi kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa. Vuonna 2019 ei ole
tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella sidonnaisuusilmoitukset tulisi viedä
tarkastuslautakunnan käsittelyn lisäksi hallintosäännön tarkoittamalla tavalla
kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset ovat julkisesti nähtävillä
Vaasan kaupungin internetissä.
Seuraavat henkilöt eivät ole tarkasteluhetkellä antaneet kuntalain 84 §:n mukaista
sidonnaisuusilmoitusta:
Puharinen-Finne Tiina, Teknisen lautakunnan varajäsen
Zarta-Laitinen Lucia, rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen
Tarkastusjohtaja MR
Tarkastuslautakunta päättää
1) kehottaa sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole toimittaneet sidonnaisuusilmoitustaan
tekemään sidonnaisuusilmoituksen
2) kehottaa sellaisia henkilöitä, joiden tietoja on selviteltävänä, korjaamaan
sidonnaisuusilmoitustaan
3) merkitä tiedokseen liitteenä olevat kuntalain 84 §:n tarkoittamat
sidonnaisuusilmoitukset
Päätös
Päätösesitykset hyväksyttiin.
---------Tarkastuslautakunta 24.11.2020 § 33
Tarkastusjohtaja Matti Rosvall, puh. 040-482 2455, matti.rosvall(at)vaasa.fi
Liite

Vaasan kaupungin eräiden luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 2020
Vaasan kaupungin eräiden viranhaltijoiden, esittelijöiden sidonnaisuusilmoitukset 2020
Vaasan kaupungin hallintosäännön 91 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitukset saatetaan
valtuustolle tiedoksi kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa. Valtuustokauden 20172021 lopulla on syytä viedä sidonnaisuusilmoitukset tarkastuslautakunnan käsittelyn
lisäksi kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset ovat julkisesti
nähtävillä Vaasan kaupungin internetissä.
Seuraavat henkilöt eivät ole tarkasteluhetkellä antaneet kuntalain 84 §:n mukaista
sidonnaisuusilmoitusta:
Puharinen-Finne Tiina, Teknisen lautakunnan varajäsen
Zarta-Laitinen Lucia, Rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen

Tarkastusjohtaja MR
Tarkastuslautakunta päättää
1) kehottaa sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole toimittaneet
sidonnaisuusilmoitustaan tekemään sidonnaisuusilmoituksen
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2) kehottaa sellaisia henkilöitä, joiden tietoja on selviteltävänä, korjaamaan
sidonnaisuusilmoitustaan
3) merkitä tiedokseen liitteenä olevat kuntalain 84 §:n tarkoittamat
sidonnaisuusilmoitukset
4) saattaa sidonnaisuusilmoitukset edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi
5) pöytäkirja tarkistetaan tämän asian osalta tässä kokouksessa.
Päätös

Päätösesitykset hyväksyttiin.
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