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§ 201
Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser 
för bindningar

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade redogörelserna för bindningar.

Föredragande
Revisionsnämnden

Upplysningar
Vilma Lamminpää, controller, telefon: 310 36581

vilma.lamminpaa(at)hel.fi
Timo Terävä, temp. revisionsdirektör, telefon: 310 43126

timo.terava(at)hel.fi

Bilagor

1 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 29.5.2018
2 Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 29.5.2018

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 över-
vakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för full-
mäktige minst två gånger om året. Den redogörelseskyldige ansvarar 
själv för inlämnandet av redogörelsen för bindningar. Redogörelsen ska 
lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sin 
förtroendepost eller sitt uppdrag. Personen är också skyldig att utan 
dröjsmål anmäla 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 inte något annat följer av sekretessbestämmel-
serna. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av 
skyldigheten att lämna en redogörelse upphör ska uppgifterna om per-
sonen strykas ur registret och datanätet. 

Redogörelseskyldiga

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller borgmästaren, bi-
trädande borgmästare, alla andra ledamöter och ersättare i stadsstyrel-
sen, ledamöter och ersättare i stadsstyrelsens sektioner, stadsfullmäk-
tiges ordförande och vice ordförande, ordförande och vice ordförande 
för nämnder och sektioner samt ledamöter och ersättare i stadsmiljö-
nämnden 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 personerna som utses till deras 
ersättare, personerna som är föredragande i nämnderna och deras 
sektioner och personerna som utses till deras ersättare. Att vara ersät-
tare för föredragandens ersättare gör inte personen skyldig att lämna 
en redogörelse för sina bindningar, om den ifrågavarande personen i 
praktiken aldrig är föredragande.

Läget angående redogörelserna om bindningar vid Helsingfors stad 29.5.2018

I Helsingfors finns 107 förtroendevalda som är skyldiga att lämna en re-
dogörelse. En redogörelse har fram till 29.5.2018 lämnats av alla förtro-
endevalda. Uppgifterna om redogörelserna finns i bilaga 1. 

I Helsingfors finns enligt nuvarande uppgifter 136 tjänsteinnehavare 
som är skyldiga att lämna en redogörelse. En redogörelse har fram till 
29.5.2018 lämnats av 109 tjänsteinnehavare. Alla stadens centrala le-
dande tjänsteinnehavare har lämnat en redogörelse. Uppgifterna om 
redogörelserna finns i bilaga 2.

Föredragande
Revisionsnämnden

Upplysningar
Vilma Lamminpää, controller, telefon: 310 36581

vilma.lamminpaa(at)hel.fi
Timo Terävä, temp. revisionsdirektör, telefon: 310 43126

timo.terava(at)hel.fi

Bilagor

1 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 29.5.2018
2 Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 29.5.2018
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Tarkastuslautakunta 29.05.2018 § 51

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

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

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti saattaa sidonnaisuusilmoitukset 
valtuustolle tiedoksi.

Käsittely

29.05.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotuksen perustelutekstissä olleen sidonnaisuusil-
moitusten tilanteen seuraavasti:

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne Helsingin kaupungilla 29.5.2018

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Helsingissä on 107. Ilmoituksen 
ovat 29.5.2018 mennessä tehneet kaikki luottamushenkilöt. Ilmoitustie-
dot ovat liitteenä 1. 

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita on tämänhetkisen tiedon mukaan 
Helsingissä 136. Ilmoituksen on 29.5.2018 mennessä tehnyt 109 viran-
haltijaa. Kaikki kaupungin keskeiset johtavat viranhaltijat ovat ilmoituk-
sen tehneet. Ilmoitustiedot ovat liitteenä 2.

Esittelijä
va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, va. tarkastusjohtaja, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi


