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Ohjeen 26.1.2009 liitteen: Sidonnaisuusilmoituslomake ja täyttöohje (päivitetty 1.4.2011)

VALTION YLIMMÄN VIRKAMIESJOHDON SIDONNAISUUS- JA SIVUTOIMITIEDOT
Sidonnaisuusilmoitus
Valtion virkamieslain 8 a § sisältää säännökset valtion ylimmän virkamiesjohdon sidonnaisuusilmoituksesta. Valtion ylimmän johdon viroilla tarkoitetaan valtion virkamieslain
26 § 1-4 kohdassa mainittuja virkoja, joita ovat: valtioneuvoston oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri, puolustusvoimain komentaja, valtiosihteeri, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, kansliapäällikkö, alivaltiosihteeri ja osastopäällikkö sekä näitä virka-asemaltaan
vastaavat ministeriön virkamiehet, siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin
säädetään sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävien virastojen päälliköt.
Valtion ylimmän johdon virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäväksi esitettävän henkilön on ennen nimittämistä annettava selvitys sellaisista sidonnaisuuksista
ja sivutoimista, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa täytettävänä olevan viran tehtäviä.
Virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisen jälkeen virkamiehen tulee ilmoittaa em. tiedoissa tapahtuneet muutokset tai niissä havaitut puutteet sekä myös
muutoin annettava vastaava selvitys asianomaisen viranomaisen sitä pyytäessä. Sidonnaisuusilmoituksen ajantasaisuuden turvaamiseksi valtiovarainministeriö suosittelee sen
päivittämistä vuosittain ainakin yleisessä tietoverkossa julkaistavien tietojen osalta.
Tiedot sidonnaisuuksista annetaan asianomaiselle viranomaiselle sidonnaisuusilmoituslomakkeella. Lomake ja siihen liittyvä täyttöohje ovat saatavissa valtiovarainministeriön
Internet-sivustolla www.vm.fi – Valtio työnantajana – Virka- ja työehdot, henkilöstöhallinnon asiakirjat – Henkilöstöhallinnon asiakirjat – Ohjeet, määräykset ja suositukset. Lomake on myös tämän ohjeen liitteenä.
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Sidonnaisuustietojen julkaiseminen yleisessä tietoverkossa
Valtion virkamieslain 8 d §:n mukaan asianomainen viranomainen voi julkaista yleisessä
tietoverkossa ylimmän virkamiesjohdon sidonnaisuusilmoitukset sekä sivutoimiluvat ja –
ilmoitukset, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu.
Tiedot yleisessä tietoverkossa julkaistavista sidonnaisuuksista kerätään sidonnaisuusilmoituslomakkeella (lomakkeen sivu Sidonnaisuustiedot kotimaassa ja ulkomailla). Sidonnaisuustietojen (lomakkeen kohdat 1-7) lisäksi tietoverkossa julkaistaan hallinnonala, virkamiehen nimi, virka tai määräaikainen virkasuhde sekä virasto, jossa virkamies työskentelee.
Kukin ministeriö toimittaa hallinnonalansa ylimpään virkamiesjohtoon kuuluvien virkamiesten em. sidonnaisuustiedot pdf-muodossa valtiovarainministeriölle sähköpostitse
osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi sen jälkeen, kun henkilö on nimitetty ylimmän
johdon virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen. Valtiovarainministeriö siirtää lomakkeen ulkoisille verkkosivuilleen.
Jokainen ministeriö vastaa oman hallinnonalansa osalta tietoverkossa julkaistavien tietojen ajantasaisuudesta sekä siitä, että sidonnaisuuksia sekä sivutoimilupia ja -ilmoituksia
koskevat tiedot poistetaan tietoverkosta sidonnaisuuden tai sivutoimen päätyttyä sekä
virkasuhteen päätyttyä.
Jos sidonnaisuustiedoissa tapahtuu muutoksia, asianomainen viranomainen päivittää
lomakkeen 1-7 kohdan sisältävän sivun ja lähettää sen valtiovarainministeriölle pdfmuodossa em. sähköpostiosoitteeseen yleisen tietoverkon päivittämistä varten. Samoin
tieto sidonnaisuuden tai sivutoimen päättymisestä sekä virkasuhteen päättymisestä toimitetaan valtiovarainministeriölle, joka tämän jälkeen poistaa tiedon yleisestä tietoverkosta.
Valtiovarainministeriölle toimittavat tulotiedot
Valtiovarainministeriöllä on valtion virkamieslain 8 a § 4 momentin nojalla oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tieto ylimmän johdon virkaan nimitetyn virkamiehen
sivutoimilupaa edellyttävistä sivutoimista ja niistä saaduista tuloista sekä virkamiehelle
virka-aseman perusteella tulleista ulkopuolisista tehtävistä ja niistä mahdollisesti saaduista tuloista.
Valtiovarainministeriö kerää tiedot kerran vuodessa ministeriöille tehtävällä erillisellä kyselyllä. Kysely tehdään kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä ja se koskee sidonnaisuusilmoituslomakkeen kohtia 13 ja 14 (lomakkeen sivu Taloudellisia sidonnaisuuksia koskevat tiedot). Tiedot kerätään vuositason tulotietona (sivutoimitulot yhteensä
per vuosi, virka-aseman perusteella kertynyt tulo yhteensä per vuosi). Valtiovarainministeriö suosittelee, että nämä tiedot päivitetään sidonnaisuusilmoituslomakkeelle vuosittain.
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