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§ 185
Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser 
för bindningar

HEL 2021-011306 T 00 03 02

Beslut

Stadsfullmäktige antecknar de förtroendevaldas och tjänsteinnehavar-
nas redogörelser för bindningar som avses i 84 § i kommunallagen. 

Föredragande
Revisionsnämnden

Upplysningar
Hanna Kurki, stadrevisor, telefon: +358931036476

hanna.k.kurki(a)hel.fi

Bilagor

1 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 31.5.2022
2 Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 31.5.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

En kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare som avses i 84 § 2 
mom. i kommunallagen ska lämna en redogörelse för sina bindningar 
när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag 
och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för be-
tydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av bety-
delse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Redogörelserna för bindningar lämnas till revisionsnämnden, som 
övervakar att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas och del-
ger fullmäktige redogörelserna minst två gånger om året. Den anmäl-
ningsskyldige ansvarar själv för att lämna en redogörelse för sina bind-
ningar. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att perso-
nen har blivit vald till sin förtroendepost eller sitt uppdrag. Personen är 
också skyldig att utan dröjsmål meddela förändringar i bindningarna 
och korrigera felaktiga uppgifter.
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Kommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det all-
männa datanätet, om inget annat följer av sekretessbestämmelserna. 
När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av skyl-
digheten för redogörelse upphör, ska uppgifterna om personen strykas 
ur registret och datanätet.

De som är skyldiga till redogörelse

Följande förtroendevalda är skyldiga att lämna en redogörelse för sina 
bindningar: borgmästaren, biträdande borgmästare, alla andra ledamö-
ter och ersättare i stadsstyrelsen, ledamöter och ersättare i stadsstyrel-
sens sektioner, stadsfullmäktiges ordförande och vice ordförande, ord-
förande och vice ordförande för nämnder och sektioner samt ledamöter 
och ersättare i stadsmiljönämnden och dess sektioner.

Enligt Helsingfors stads rättstjänst är följande tjänsteinnehavare skyldi-
ga att lämna en redogörelse för sina bindningar: föredragandena för 
stadsstyrelsen och dess sektioner och de personer som utsetts till de-
ras ersättare, de personer som är föredragande i nämnderna och deras 
sektioner och de personer som utsetts till deras ersättare. Att vara er-
sättare för föredragandens ersättare gör inte personen skyldig att läm-
na en redogörelse för sina bindningar, om personen i fråga i praktiken 
aldrig är föredragande.

Situationen med redogörelser för bindningar vid Helsingfors stad 31.5.2022

Det finns 111 redogörelseskyldiga förtroendevalda. Uppgifterna om de-
ras redogörelser finns i bilaga 1. Det finns 148 redogörelseskyldiga 
tjänsteinnehavare. Uppgifterna om deras redogörelser finns i bilaga 2.

De uppdaterade redogörelserna för bindningar publiceras på stadens 
internetsida på adressen https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-
hallinto/paatoksenteko/muutoksenhaku-
paatoksiin/sidonnaisuusilmoitukset/.

Föredragande
Revisionsnämnden

Upplysningar
Hanna Kurki, stadrevisor, telefon: +358931036476

hanna.k.kurki(a)hel.fi

Bilagor

1 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 31.5.2022
2 Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 31.5.2022

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Tarkastuslautakunta 31.05.2022 § 55

HEL 2021-011306 T 00 03 02

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden ja vi-
ranhaltijoiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset. 

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti saattaa sidonnaisuusilmoitukset 
valtuustolle tiedoksi.

16.11.2021 Ehdotuksen mukaan

08.12.2021 Enligt förslaget

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Hanna Kurki, kaupunkitarkastaja, puhelin: +358931036476

hanna.k.kurki(a)hel.fi


